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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Fårö är en ö som tillhör Gotlands län, belägen norr om Gotland. Genom årtusenden 

har ön genomgått en rad förändringar. Ön har gått från att ha varit ett stort korallrev 

söder om ekvatorn till att influeras av Nordens årstidsvariationer. Fårö är nog idag 

mest känd för sina vackra stränder och sina 2 000 soltimmar. Många turister besöker 

Fårö på sommaren, men allt eftersom sommaren går, försvinner turisterna tillbaka till 

sina vardagsliv och lämnar en lågt befolkad och lugn miljö bakom sig. 

1.2 Syftet 

Syftet med rapporten är att skapa en klassificering som integrerar de 

naturgeografiska och kulturgeografiska aspekterna som finns i studieområdet. Utifrån 

den insamlade data skall de centrala frågeställningarna besvaras. De observerade 

landskapskvaliteterna skall beskrivas och karteras. Observationer kommer att 

underlätta en diskussion om sambanden mellan de olika faktorerna som påverkar 

landskapet. 

1.3 Centrala Frågeställningar 

Rapporten kommer att utgå från de följande frågorna: 

 Hur har det naturliga landskapet påverkat förutsättningar för dagens kulturlandskap? 

 Hur har landskapet förändrats utifrån ett kultur- och naturperspektiv?  

 Vilka samband finns mellan de olika naturliga aspekterna i studiefältet? 

 Vad kan förutses hända på Fårö i framtiden?  

 

1.4 Geografisk avgränsning 

 

Studieområdet innefattar en area på 2x3 km. Gränserna visas i bilaga 1. Det är viktigt 

att påpeka att gränserna på området redan var bestämda, och tidsbegränsningen var 

8 dagar för fältarbetet. 
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1.5 Metoder 

Källmaterialet består huvudsakligen av observationer som har varit gjorda på plats i 

studieområdet. Olika kartor från år 1692-2005 har analyserats, och utifrån 

kartmaterialet har jämförelser utförts. Kartorna innefattar ett flygfoto, en terrängkarta, 

en fastighetskarta, en ekonomisk karta, en berggrundskarta, en jordartskarta och 

kartor som visar landhöjningar. Nuvarande bilder tagna under observationsperioden 

har också jämförts med gamla bilder. Geografiskt informationssystem (GIS) har 

använts för att digitalisera informationen i kartorna och underlätta jämförelserna. 

Detta program har även använts för att skapa en tvärprofil. Informella intervjuer har 

också genomförts med Fåröbor som påträffades i studieområdet. Ett besök till arkivet 

på Gotlands museum i Visby har också varit en källa för datainsamling. För att 

urskilja mellan permanenta boenden och fritidshus i allmänhet har observationer som 

bebyggelse utan betesmark, läget i relation till de största naturegenskaper såsom 

havet och relation till andra betydliga byggnader i närheten iakttagits. Andra 

observationer som har varit bidragande till urskiljningen är hus med igendragna 

fönster, inga fordon, övertäckta möbler och rekreationsföremål som har legat intill 

husen till exempel båtar, cyklar, och leksaker. Samtal med den bofasta befolkningen 

har underlättat denna urskiljning. Mätningar av utvalda träd gjordes med ett måttband 

(på 50 m), en kompass, och trigonometriska beräkningar.  

1.6 Källkritik 

Källmaterialet som har använts i rapporten är äldre kartor, därav den äldsta är från 

1692. Vid karteringen under denna period lämnade man utmarken utanför området. 

Endast de kamerala hemmanen karterades. Dessa kartor är i regel generaliserade. 

En lagom nivå av generalisering finns också i de digitala bilderna skapade med GIS. 

Kartorna som användes som bas i digitaliseringarna var väldigt småskaliga och inte 

helt ideala för att skapa kartor som täckte mindre arealer. Utifrån den information 

som samlades i fält, kombinerat med litteratur och kartor, kan en viss differens 

förekomma. Samtalen med Fåröborna var inte inspelade och de höll inte en formell 

struktur. Informationen har valts att ta med som en komplettering till litteraturen för att 

få en mer personlig syn på ön. På grund av att studien genomfördes under 

lågsäsongen på Fårö har möjligheterna för att samtala med ägarna till de förmodade 
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sommarstugorna minskats. Detta betyder att motiverade gissningar har gjorts om 

huruvida en bostad tillhör ett permanent eller ett tillfälligt boende.  

2 Bakgrund 

2.1 Ursprung 

För 440-400 miljoner år sedan låg Fårö, tillsammans med hela Gotland, vid ekvatorn. 

Under denna tid var ön omgiven av det siluriska havet. Genom högt tryck bildades 

sedimentär berggrund i denna miljö. Växt- och djurliv genomgick en betydande 

förändring under silurperioden, och havsnivån steg (Naturhistorisk Museum, 2011). 

Koraller bildades också i detta forntida hav, och bidrog till skapandet av grunden till 

Fårös mark som kan observeras idag. Den siluriska tiden varade för mellan 444 

miljoner år till 416 miljoner år sedan (Nationalencyklopedin, 2011). På Gotland i sin 

helhet finns bara bergrund av silurisk tid (Bebyggt land, 2004). Tiden gick, och 

genom kontinentaldriften förflyttades Gotland tillsammans med Fårö till latituden där 

den befinner sig nu. 

Det har under de senaste 2-3 miljoner år sedan funnits en rad olika nedisningar i 

Östersjösänkan som har haft en eroderande effekt på berggrunden på hela Gotland. 

Denna tid kallas för den kvartära perioden, och omfattar perioden för 2,6 miljoner år 

sedan fram tills idag (Nationalencyklopedin, 2011). För 18 000 år sedan var till och 

med hela Nordeuropa täckt av is. Klimatet förbättrades och isen började smälta. Den 

smältande isens kant nådde Fårös läge för ungefär 12 000 år sedan.  

Fårös uppkomst skildras i boken Bebyggd Land (2004). Fårö var under denna tid 

nedpressad långt under havsytan av isens ofattbara vikt. Isen rev loss mycket 

material och detta transporterades med glaciärens rörelser. En stor mängd vatten 

blev befriat när isen smälte. Vid avsmältningen kom detta inbakade material att 

avsättas som en osorterad jordart även kallad morän. Moränen på Fårö är i 

huvudsak en kombination av den lokala berggrunden kalksten och märgelsten och är 

därför lerig och kalkhaltig. Mycket sediment har troligtvis omlagrats till svallsediment 

av vågerosion. Detta skedde under tiden som ön steg upp över havsnivån. När 

inlandsisen smälte lättade trycket på jordskorpan. Genom en samverkan av 

landhöjning (isostatiska rörelser) och förändringar i vattennivå (eustatiska rörelser) 

trädde Fårö fram över havet.  
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För 10 000 år sedan låg nästintill hela Fårö under Littorina havet. Strandlinjen var vid 

denna tidpunkt ungefär 26 meter över dagens strandnivå. Landet fortsatte sedan att 

stiga, och den första delen av studieområdet uppkom över havet för 9000 år sedan. 

Denna del som steg först var bland de första områdena att stiga upp över havet på 

hela Fårö. Havsnivån steg sedan tillfälligt igen under tidsperioden 9000 till 8000 år 

sedan, men inte tillräckligt mycket för att dölja det höjda landet (se bilaga 2 figur 1). 

En mäktig strandvall har lämnats kvar här som ett bevis på vattnets kraft. Detta var 

ett område av revkalksten väst om läget där dagens kyrka ligger. För 6000 år sedan 

hade en liten yta söder i studieområdet också stigit över havsytan (se bilaga 2 figur 

2). De flesta områden utanför studieområdet vilade fortfarande under havet vid 

denna tid. För 2000 år sedan hade nästintill hela studieområdet stigit upp, med 

undantag för den lilla udden öster om kyrkan och bara en smal strimla längs kusten 

(se bilaga 2 figur 4). Stora områden på den resterande ön hade vid 2000 år sedan en 

fortsatt stigning framför sig. 

Ända sedan Gotland steg ur havet har berggrunden varit utsatt för en rad olika 

nedbrytande processer, bland annat floderosion och vittring (Bebyggt land, 2004). 

Dessa processer har lämnat många spår i landskapet som kan observeras idag. 

2.2 Berggrund 

På en digitaliserad berggrundskarta över studieområdet kan man urskilja fyra olika 

typer av kalksten (se bilaga 5). I huvudsak är dessa siluriska sedimentära bergarter 

rika på fossiler. Berggrunden lutar i allmänhet i en svag sydöstlig riktning. Typerna av 

berggrund är ofta avgörande för bildning av våtmarker på Fårö. Grovkristallin och 

lerig medelkristallin kalksten har störst utbredning i studieområdet. Medel kristallin 

kalksten täcker endast en liten andel i området bortom kyrkan. Dessa två utmärker 

sig genom att de är mer genomsläppliga och innehåller fler sprickor än till exempel 

revkalksten. Detta möjliggör att det kan tränga in vatten som får en nedbrytande 

effekt på det vattenlösliga materialet. Revkalkstenen är ett fast och svåreroderat 

material som finns i en liten mängd i studieområdet. Den finns i regel i upphöjningar i 

landskapet och på grund av att den är så resistent utgör den oftast de äldsta och 

högsta delarna i landskapet. Detta kan syns tydligt vid Littorinastrandvallen (se bilaga 

5). Märgelsten och märgel finns i studiefältet på två olika områden. Det ena befinner 
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sig under hela Limmorträsk och en smal strimla precis intill kusten. Materialet är 

relativt löst.  

Kalksten är vattenlösligt vilket är utmärkande för denna bergart jämfört med andra 

bergarter. Det uppstår många olika specifika landformer som är ett resultat av denna 

egenskap. Resultatet av denna process kan vara till exempel slukhål och sprickor. 

(Den egensinniga ön, 2001). Dessa landformer kallas för karstlandformer, och går 

tydligt att observeras i många ställen på Fårö. 

2.3 Jordarter och jordmåner 

Det finns 9 olika jordarter i studieområdet (se bilaga 4). Vid en klassificering av en 

jordart ska hänsyn tas till bildningsmiljön. Det finns sedentära jordarter och 

sedimentära jordarter. De sedentära jordarterna är jordarter som har bildats på plats, 

medan de sedimentära har blivit transporterade. 

Klapper täcker stora ytor, särskilt nära kusten. Den består nästan uteslutande av 

kalkstensflisor som bildas utav den lokala berggrunden. Kalkstensberggrunden 

utsätts genom åren för vittring och frostsprängning och blir sedan sönderdelade av 

vågor till skarpkantiga små flisor som bildar ytliga lager på landet som kallas för 

klapper. 

Svallsediment i form av grus eller sand finner man i undersökningsområdet 

huvudsakligen nord- och nordöst om Limmorträsk. I allmänhet är denna jordart 

lättdränerad med varierande tjocklek. I svallsanden bildas ofta klinter. Klinter kan 

bildas i både berggrund och sediment, och i studieområdets fall finns de som branta 

sluttningar i de lösa avlagringarna.  

På stora våtmarksområden på Fårö inklusive Limmorträsk finner man torv som är en 

avbruten organisk nedbrytningsprocess. Torv är ett resultat på organiskt material 

som hamnat under vatten och på grund av den syrefattiga miljön avbryts 

nedbrytningsprocessen och materialet förblir i ett visst stadium. Torven är till färgen 

brun eller svart och det är ett finkornigt material.  

En annan vanlig syn som täcker stora ytor av inlandet på studieområdet och lite 

längs kusterna är utsatt sedimentär berggrund. Här finns en väldigt mager till icke-

existerande jordmån. Några andra delar av berggrunden har ett tunt 
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osammanhängande jordlager på toppen. Jordmånen här är tjockare men utgör 

fortfarande en besvärlig miljö för vegetation. 

Fårös vanligaste jordart är kalkhaltig moränlera. Moränlera har per definition ett 

innehåll på över 15 % lera. I studieområdet finns både normalblockig och blockfattig 

moränlera som täcker bland annat stora ytor direkt norr och öst om Limmorträsk. Den 

normalblockiga moränen har beströdda och allmänt förekommande små och 

medelstora block. Den blockfattiga moränleran saknar däremot block, eller har 

endast ett fåtal (Gembert, 1996). Moränleran är fast och seg i ett fuktigt tillstånd och 

den är bördig (Den egensinniga ön, 2001). 

2.4 Våtmarker 

Trots att dess namn typer på annat, klassificeras Limmorträsk som ett kärr från ett 

vetenskapligt perspektiv. Ett kärr är en torvbildande våtmark som ligger i ett 

avrinningsområde. Vattenkällan är huvudsakligen nederbörd och dränering, vilket 

leder till en hög nivå av näringsämnen. Kärr har olika utseenden och står vid olika 

skeden inom succession beroende på det omgivande tillrinningsområdet (Den 

egensinniga ön, 2001). Detta är den vanligaste våtmarkstypen på Fårö, och det finns 

huvudsakligen i två olika ställen i studieområdet: Limmorträsk och ett mindre tillfälligt 

kärr bredvid vägen som leder mot Hammars (se bilaga 3). Om hänsyn tas till 

näringsförhållandena i Limmorträsk kan detta kärr klassificeras som eutrof, det vill 

säga näringsrik. Det är på grund av att avrinning från den omgivande marken är 

källan som förser kärret med vatten (Gembert, 1996).  

2.5 Vegetation 

I studieområdet finns det fem huvudsakliga typer av vegetationstäcken: öppen mark 

(hällmark med öppna ytor), öppen mark med enstaka buskar, öppen mark med 

enbuskar och träd, glesare skog och tätare skog (se utsträckningar i bilaga 3). 

Exempel på de olika kategorierna kan ses i bilaga 8, figur 1 till 5. Stora ytor med 

öppen mark finns söderut i studieområdet. Om betestrycket eller röjning minskade 

skulle stora områden i studieområdet bli skogar igen. Igenväxningsprocessen har 

påbörjats på några ställen i de öppna markerna där enbuskar eller träd växer, 

speciellt nära Limmorträsk. Skogspartierna finner man ofta i anslutning till 

alvarmarker och våtmarker. De många skogsbeklädda områden är starkt påverkade 
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av samhället som råder på ön. De växer gärna på moränavlagringar med ett tjockare 

jordlager och avlagringar av den bördiga moränmärgeln. Tallen är den mest utbredda 

trädvegetationen på Fårö. Det finns också snabbväxande lövträd, såsom asp. En 

kombination av närheten till havet och de tunna och magra jordarna på Fårö har 

inneburit att skogen i allmänhet inte har kunnat bli högvuxen i jämfört med andra 

skogar på fastlandet. Virket som man kan framställa av Fårös skogar är hårt och 

tungt. I skogarna på Fårö är marken örtrik på grund av att mycket av solens 

instrålning når marken. Tulkörten är speciellt utbredd eftersom den inte påverkas av 

betet. Många träd har ett symbiotiskt förhållande med svampar som förser dem med 

näring. Släke är ett dialektalt ord som betyder havstång som är en viktig resurs för 

Fåröborna. Släke spolas i land under hösten och blir liggande i breda vallar längs 

kusten. Den näringsrika släken används som gödningsmedel i jordbruket.  

2.6 Klimat på Fårö 

Fårös klimat är klassificerat enligt Köppens klimatklassificeringssystem som ett Dfb 

klimat tillsammans med Gotland. Detta innebär att det är kalltempererat med varma 

somrar (SMHI, 2005). På subklassificeringen observeras höga variationer på 

temperaturer beroende på årstid. Somrarna är på Fårö lindriga, medan vintrarna är 

kalla på grund av kontinentala polära luftmassor eller kontinentala nordliga 

luftmassor (Pidwirny, 2010). Viktigt att påpeka är att Östersjön har en dämpande 

effekt på temperaturen. Klimatet på Gotland skiljer sig på flera avseenden från 

klimatet i övriga landet. På Fårö har klimatet en låg nederbörd som varierar under 

500 m per år. Fårö får många soltimmar, drygt 1900 per år (SMHI 2009). 

2.7 Kulturlandskapet 

Eftersom Fårös landhöjning inträffades senare än det närliggande landet på Gotland  

kom befolkningen att snabbt etablera sig på ön. Detta ledde till att det naturliga 

landskapet började påverkas omedelbart, och att inget är orört av människor på 

Fårö. Genom att människorna bosatte sig på ön och började med djurhållning kan en 

stor påverkan på det naturliga landskapet observeras (Bebyggt land, 2004). För det 

första har betesdjuren begränsat föryngringen av träd och detta har medfört att 

skogen har övergått till att bli öppna betesmarker med solitära träd och inte har 

kunnat skapa ett fortlöpande trädtäcke. Genom konkurrensen om näringen har 
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träden fått en långsammare tillväxt. Igenväxningens takt beror helt på hur tjocka 

jordlagren är. På tunna jordar sker igenväxningen långsammare än på ett tjockare 

jordlager. Konkurrensen om ljusinstrålning mellan högväxta och lågväxta arter har 

förhindrats av det hårda betestrycket. Markerna på Fårö har ett kontinuerligt 

underskott på näring vilket leder till att en viss konkurrens om näring kommer alltid att 

finnas. Träden har utvecklat ett kraftigt rotsystem och breda trädkronor och det är ett 

resultat på ensamhet i det öppna landskapet. 

2.8 Hagalunda under hundra år 1820-1920 

I en artikel skriver Öhman (2002) om Hagalundas historia. Hagalunda är en nordlig 

del i Verkegårds område (se bilaga 1). Tio hus byggdes här under tidsperioden 1820 

till 1920. Några av dessa hus har blivit rivna sedan dess, medan andra har varit 

renoverade och har lämnat deras ursprungliga släkter. I det förflutna bodde två 

skräddare, två snickare och en smed i Hagalunda. Andra lagade garn och nät, eller 

tog hand om dagsverket på gårdarna för att försörja sig. Ko och höns fanns på 

många gårdar, och fiske var viktigt. Man odlade också potatis. Många ny bebyggelse 

har blivit etablerad i Hagalunda sedan 1920. De flesta är nyare fritidshus från den 

andra hälften av 1900-talet som är bebodda bara på sommaren. 

2.9 Fårö kyrka 

En utförlig historia om Fårö kyrka redovisas i Bebyggt land (2004). Fårö kyrka 

framträder som en ståtlig gestalt i landskapet i studiefältet. Den är en av de äldsta 

strukturerna på ön, och har påverkat andlig välmåga inom åtskilliga generationer 

med dess ständiga närvaro där den ligger intill viken. Byggnadens ålder är inte 

okänd, men den är osäker. Dokumentariska uppgifter om byggnadsår finns från både 

1166 och 1324. Det påstås att år 1166 är sannolikt för tidigt för att man skulle kunna 

uppvisa ett uppförande av en församlingskyrka, medan informationen om år 1324 var 

tillagd i efterhand och någon förklaring till vad den avser finns inte i urkunden. Det är 

anmärkningsvärt att kyrkan i sig har få detaljer som kan ge en exakt datering. 

Runinskriften på gravstenar utanför har daterats till 1300-talet, medan de första 

arkivuppgifterna och därtill de första skriftliga beskrivningarna kommer fram från och 

med 1600-talet. Ändå skiljer Fårö kyrka på flera sätt från övriga gotländska 

medeltidskyrkor. De välarbetade arkitekturdetaljerna som utmärker dessa saknas på 
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Fårö. Kyrkan i studiefältet hör till det fåtal kyrkor som både ut- och invändigt 

förändrats väsentligt genom åren. Det initiala medeltida utseendet har för länge 

sedan försvunnit i tid som tornet och väggarna har förhöjts, byggnaden utvidgats, och 

modernisering skett kontinuerligt under nödvändigt underhållsarbete och utförliga 

restaureringar. Fårö kyrka har stått i centrum för många storslagna händelser, och 

kanske märkligast är år 1747 när tornet slogs ner av ett kraftigt åskoväder. Det ryktas 

om att detta inträffade även under en pågående gudstjänst. Väldigt intressant är att 

betrakta hur det karga landskapet på Fårö har styrt kyrkans utseende. Underhåll var 

ofta både besvärligt och dyrt, men osämja om platser på kyrkbänkarna växte med 

befolkningen och gjorde strukturella förändringar nödvändiga och ofrånkomliga. 

Ombyggnaden kunde inte vara de yttre vackraste, utan de som ansågs mest 

ändamålsenligt och medförde den största utökningen av utrymmet med den minsta 

kostnaden. Resurser på Fårö är begränsade angående typer och tillgänglighet, och 

landets avlägsna ställe har skapat en unik uppställning av problem i transport och 

utvinning. Den sista nämnvärda förändringen i kyrkans arkitektur skedde under år 

1858-1859. Fårö kyrka skiljer sig mycket från de medeltida gotländska kyrkorna. Den 

har många spår av det förflutna, och fortsätter vara en viktig symbol för de 

beslutsamma öborna framöver. 

2.10 Fårö Lantbruk 

 

Även lantbruket beskrevs i detalj av Fårö hembygdsförening (Den egensinniga ön, 

2001). Jordbruket på Fårö sattes åt sidan av strandbruket och man lät skötseln av 

jord och boskap skötas av kvinnorna. Männen på Fårö gav sig ut på djärva 

jaktexpeditioner och de for likt sentida vikingar över havet. Detta var ingen ovanlig 

syn fram till andra världskrigets slut. 

 

Skatteläggningen som kom 1653 tog upp alla de 30 gårdarna på Fårö. I förhållande 

till gårdarna på Gotland var Fårö lägre beskattat på grund av de magra markerna.  

Ända fram tills idag har man använt sig av släke (havstång) som gödningsmedel till 

åkrarna. Förutom gårdarnas släketäkter som sammanföll med ägorna hade alla 

hemmanen på Fårö tångtäkter i Sudersand. Storleken på tångtäkten var klassificerad 

efter storleken på hemmanen eller den del man ägde. På de magra åkrarna försökte 

man odla råg. Rågskörden ansågs som ett mycket hårt arbete. Männen skar säden 
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med långa ryggliar och kvinnorna gick efter och band ihop kärvar som sedan ställdes 

upp för att torka ett par dagar innan de togs in. Ett dagsverk i bruket betalades bättre 

än en dag i jordbruket. Arbetet med rågen betalades med en kappe, det vill säga 

ungefär 4,5 liter råg, per arbetsdag. Lönen för en dag i jordbruket var 1 rågbröd och 

en saltad lammrygg. 

 

Jordbruket utvecklades successivt och allt fler hjälpmedel uppfanns. På 1700-talet 

uppfanns den häst-  och oxdrivna vandringströskan. Den kom först till de gotländska 

gårdarna men kom senare till Fårö. Den ägdes under 1800-talet av varje gård. Även 

annan utrustning som handkvarnar byttes mot vattenkvarnar och senare under 1910-

talet kom även tröskverken att bytas ut mot självgående tröskverk. Det fanns en 

nackdel med dessa självgående tröskverk, och det var att det behövdes uppemot 20 

man. För att man skulle kunna försörja dessa arbetare bildade man tröskbolag. 

 

Innan potatisodlingen infördes på 1800-talet var säden och rovorna basfödan. Rågen 

som man odlade var en gammal inhemsk rågsort som kallas gotlandsråg. Denna sort 

bytte man ut under 1900-talet mot en råg som gav mer avkastning. På 70-talet drogs 

ett botaniskt projekt igång för att försöka rädda det gotländska kornet.  

Kravet på ängsmarkens avkastning var låg. Idag finns bara ett fåtal ängar bevarade. 

Carl von Linné besökte Fårö och berättade om ängarna. Han påpekade att stora 

tallar förfular dem. 

 

Det förekom en ansenlig uppdelning av gårdarna på det sena 1800-talet och tidiga 

1900-talet. Många av dessa var mycket små brukningsenheter. Genom denna stora 

uppdelning behövde man mer åkerareal och man började skaffa ny marker till 

gårdarna. Den stora nyodlingen som Fårö fick under 1900-talet kom att förändra 

storleken på tunnland. 

 

3 Landskapsbeskrivning 

3.1 Vegetation 

 

Fem huvudsakliga typer av vegetation var observerade i studieområdet (se 

utsträckningar i bilaga 3). 
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Öppen mark (hällmark) 

Stora områden i studieområdet var öppen mark. Dessa områden hade inga träd eller 

högre vegetation. Vanliga vegetationsarter var gräs och mossa. Marken var ofta 

stenig, och det fanns ibland större kalkstensblock beströdda omkring (se bilaga 8 

figur 1). 

 

Öppen mark med enstaka buskar 

Många områden hade öppen mark där enstaka buskar växer. Vegetation var i regel 

högre och mer ymnig, men hade fortfarande stora öppna ytor mellan olika växter. 

Marken var ofta ojämn. Jordlagret på marken var tunt och detta leder till att 

berggrunden var på enstaka ställen synlig. Mindre områden var täckta med vass (se 

bilaga 8 figur 2).  

 

Öppen mark med enstaka buskar och träd 

Marken i denna kategori var stenig. Högre träd växte bland buskar och gräs. Några 

av dessa träd bildade små grupper, medan andra var enstaka (se bilaga 8 figur 3). 

 

Glesare skog 

Den glesare skogen skilde sig mot den tätare skogen i den meningen att det 

observerades en större intervall, ofta konsekvent, mellan träden. Jorden var grusig 

och grovkornig. Ett täcke med klapper observerades längs med kusten (se bilaga 8 

figur 4). 

 

Tätare skog 

Det fanns i dessa skogar höga tallar och lövträd och mycket ny ung vegetation i form 

av lägre blandade träd och lågt buskage. Tall var huvudvegetationen som 

observerades. Jordarten härunder var ofta klapper. Träden i några områden var av 

blandade arter, lövträd och barrträd. Marken var i allmänhet fuktig, mossig och 

ojämn, med en tunn jordmån. Andra vegetationstyper som växte bland de höga 

träden var klöver, gräs, nypon, tulkört och tistlar. På vissa områden fanns det inte lika 

mycket ny ung vegetation bland träden. Det fanns också på vissa andra ställen 

mycket troligtvis avhugget material (se bilaga 8 figur 5). 

 



15 

3.2 Åkermark 

 

Åkrarna i studieområdet var vanligtvis steniga med grovkornigt material. Åkern norr 

om kyrkan låg på en jordart av klapper och grus. Jordlagret i några av åkrarna 

observerades vara tjockare. På åkrarna i Verkegards syns ansamlingar med hö. Det 

fanns här även äldre redskap som tydde på spannmålsproduktion. Några åkrar var 

inhägnade med stenmurar, särskilt i Hammars, medan några andra hade bara enkla 

staket. 

 

3.3 Betesmark 

I allmänhet var betesmarken öppen inhägnad mark med lägre vegetation. Många 

betesmarker i studieområdet är inhägnade med stenmurar. Marken var ofta stenig. I 

området strax öster om Limmorträsk finns ett större område med fårbete. Det fanns 

flera inhägnade hagar. Några av dessa är steninhägnader. I anslutning till 

Limmorträsk observerades också kobete. Det iakttogs här inga betesdjur men det 

fanns tydliga tecken på betesprocesser i form av klövspår och spillning. Nordöst om 

Limmorträsket fanns många igenväxta åkrar som en gång i tiden underhållits i form 

av bete eller röjning. Vegetationen består nu till stor del av höga träd, högt gräs och 

sly.  

 

3.4 Kust 

 

Tre huvudsakliga kusttyper observerades söder om udden i studieområdet. Dessa 

har fått sina namn utifrån deras specifika strukturer. Siffrorna anmärker deras 

specifika kännetecken. Kusttyp 1 och Kusttyp 2 förekom längs hela kustlinjen. 

Kusttyp 3 fanns huvudsakligen bara längs den södra sträckan. 

 

Udde 

Inom studieområdet fanns en markant udde nordöst om kyrkan (se bilaga 1). Här 

ackumulerades mycket tång. Vågenergin var i allmänhet lägre. Marken var ostabil 

och väldigt fuktig. Vegetationen bestod av vass precis intill vattnet och högre 

vegetation inklusive lövträd vidare inåt på landet. Det fanns mycket stora block 

ansamlade på udden och dels i havet nära kusten. Sandavlagringar framträdde längs 
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några mindre sträckor. Stora avlagringar av vita kalkstensflingor fanns på udden. 

Stenarna hade en viss kantighet. På själva udden växte det inte någon högre 

vegetation. En sedimentär berggrund var inte synlig över ytan men enligt 

berggrundskartan var det tydligt att det fanns en sedimentär berggrund strax utanför 

udden (se bilaga 5). 

 

Kusttyp 1 

Kusten hade mycket sediment ackumulerat i tjocka lager och det fanns ingen 

berggrund synligt (se bilaga 6 figur 1). Vågorna hade en låg energi, och på grund av 

en brist på en högre kustplattform bröt vågorna väldigt nära strandkanten. 

Sedimentlagret täckte berggrunden ända ut till havet. Strandvallar fanns avbildade i 

sedimentackumuleringen som fanns intill kusten. Det fanns några stora block avsatta 

i havet nära kusten. Det grova ansamlade materialet fanns ibland avlagrat långt in på 

land. Tång hade blivit spolat upp i stora mängder. Det observerades ett mer 

finkornigt material som ansamlades intill havet och det blev grövre ju längre upp på 

stranden man kom. Vid vissa partier växte vegetationen ända ner till vattenlinjen, 

medan den håller sig högre upp på landet på andra platser. Kusttyp 1 skiljer sig från 

Kusttyp 2 på så sätt att berggrunden inte var synlig på grund av det tjockare 

sedimentlagret. 

 

Kusttyp 2 

Specifikt med denna kust är att sedimenttjockleken var i allmänhet mindre och det 

ledde till att berggrunden var synlig längs många sträckor (se bilaga 6 figur 2). 

Materialet var kantigt. Berggrunden bildade en utsatt kustplattform som agerade som 

vågbrytare innan vågen nådde strandkanten. På vissa ställen fanns det branta 

sluttningar i sedimentet där stora mängder material hade transporterats bort. Detta 

tydde på en högre vågenergi som kunde uppnå sådana nivåer av erosion. 

Kornstorlekarna i sedimentet varierade relativt mycket längs med kusten. Det 

observerades en lång sträcka med äldre tångansamlingar där kort gräs hade 

etablerat sig. 

 

Kusttyp 3 

Det som utmärker kusten Kust 3 är att den var markant högre än Kusttyp 1 och 

Kusttyp 2 (se bilaga 6 figur 3). Det fanns en skarp och brant sedimentansamling 
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direkt intill vattenlinjen som slutade på en höjd mellan 5-8 meter. Kustlinjen skilde sig 

inte särskilt mycket i struktur jämfört med Kusttyp 1 och Kusttyp 2. Berggrunden 

stack fram längs med några sträckor medan andra var helt täckta med sediment. Det 

fanns ofta ett tydligt vegetationstäcke som täckte sluttningen. Det inkluderade mossa, 

gräs, låga buskar och ett fåtal enskilda träd. Mindre strandvallar observerades nära 

vattnet. 

 

3.5 Bebyggelse 

 

Tre bryggor observerades i studieområdet. Bryggorna var konstruerade av en 

betongbas och en träyta. Några bryggor hade en tydlig ansamling av sediment 

bakom dem på ena sidan. Större block hade också placerats framför dessa. 

 

En markant utdikning fanns på ett ställe på den södra kusten som hade ett rör som 

ledde ut mot havet. Detta rör dränerade ut vatten från de intilliggande gårdarna i 

Hammars. I slutet av utdikningen fanns det ung vegetation som hade etablerat sig 

där.  

 

Hammars är en idyllisk samling av små gårdar. Det fanns riktligt med byggnader och 

de flesta utav dessa är bebodda året runt. Det fanns tre gamla väderkvarnar i 

området (se bilaga 3 figur 3). Runt bebyggelsen fanns det mycket öppen mark 

huvudsakligen i form av bete. På några av betesmarkerna gick det nötkreatur. På en 

av de odlade markerna runt Hammars odlades det klöver. Det var svårt att urskilja 

vilka utav husen är fritidshus och vilka är bebodda året runt på grund av att 

sambanden mellan åkrarna och tomter inte var tydliga.  

 

På två mindre ytor med öppna marker mellan Hammars och Limmorträsk fanns en 

husbyggnation och ett förfallet hus. Det var oklart om man försöker renovera det eller 

riva det. Det förfallna huset var täckt med presenning. Husbyggnationen hade en 

cementgrund och det fanns byggnadsmaterial utspritt omkring grunden. 

 

Intill kusten fanns det en rad olika stugor. Längs med hela kusten fanns ett tydligt 

tecken på mänsklig påverkan. Det fanns grillplatser, uteplatser, avhugget sly och 
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gummibåtar. Denna observation sammanföll med stugorna som fanns längre inåt i 

landet längs samma kuststräcka. 

 

3.6 Våtmark  

 

Limmorträsk utgör en stor öppen yta med vegetation i form av vass och ag. Bara en 

liten del var öppet vatten. Man kan i fjärran observera en markant trädlinje som 

representerar den tidigare vattenlinjen (se figur 4.6a nedanför). Vattnet var klart och 

grunt. I det brungula fältet med vass och ag hade en tydlig förändring i landskapet 

påbörjats i form av igenväxningsprocesser. Tall hade börjat etablera sig i de alltmer 

torkande kanterna. Landskapet var väldigt homogent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det observerades även en tillfällig samling av vatten som hade ackumulerats i ett 

öppet område i västra Hammars (se figur 4.6b ovanför). I området fanns det en 

markant brist på högre vegetation direkt runt om det ansamlade vattnet. Marken runt 

omkring vattnet var gräsbeklädd. Utanför den öppna marken växte det mycket tall.  

 

3.7 Strandvallar 

 

Tecken på strandvallar hittades på flera ställen i landskapet (se bilaga 5). Tecken på 

ett strandvallssystem upptäcktes i den södra centrala delen av studieområdet. Här 

fanns kullar som följer ett mönster som tydde på närvaron av en tidigare strandvall. 

Figur 4.6a. Areal i Limmorträsk där öppet 

vatten finns kvar. 

Figur 4.6b. Den tillfälliga våtmarken nära 

Hammars. 



19 

De var helt igenväxta med gräs och träd och berggrunden inte längre var synlig. 

Dessa var i allmänhet lägre än andra synliga strandlämningar. 

 

Littorina strandvallen 

Det fanns en tydlig konstruktion i en bågform västra om kyrkan. Landet här var 

betydligt upphöjt och utgör en av de högsta punkterna på Fårö. Det fanns stora 

ackumuleringar av grovt material som bildade höga kullar. Dessa var strandvallar 

som har bildats i Littorina havet. Området var täckt med ansamlingar av revkalksten. 

Många delar av denna berggrund var synliga och utsatta för kemiskvittring. Block och 

revkalkstensbitar var beströdda runt omkring. Som ett resultat av vittringen 

upptäcktes tecken på karst i de äldsta stenarna. Lösningshål och stora sprickor 

syntes i bergen. Strandvallen låg mitt i en fårhage där aktivt fårbete pågick. I mitten 

fanns vegetation som mossa och högre träd. Det fanns också yngre buskar. Ett träd 

mitt i vallen mäter en höjd på 9,9 meter. Sluttningarna på vallens olika sidor är 

ungefär likadana i deras gradient (se figur 4.7b nedanför). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Strandvallar 

Littorina-strandvallen skapades för ungefär 8000 år sedan (se bilaga 2 figur 1). Vid 

den här tiden var strandvallsområdet en av de första punkterna att uppkomma över 

havet och därför omgavs det på alla sidor av vattnet. Detta betydde att vågenergin 

kunde påverka landet ifrån alla riktningar. Vågorna förde med sig mycket material 

som avlagrades på landet och bildade de höga vallarna som syns än idag. 

Figur 4.7b. Littorina-strandvallenväster om Får 

kyrka. 
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Figur 5.3a. Areal på ekonomiska 

kartan 1829 över Limmorträsk. 

Berggrunden av revkalksten utgör hela området där strandvallarna skapades (se 

bilaga 5). Revkalksten är mest resistent och därför har den inte vittrats väsentligt 

under de senaste 8000 åren.  

 

4.2 Kärr 

Det lilla kärret bredvid Hammars har skapats på grund av att berggrunden ligger nära 

markytan. Berget förhindrar vattnet från att dränera genom jorden, och därför skapar 

en ackumulering av vatten på ytan. På grund av hur vattnet har ansamlats har det 

förhindrat en vegetationsetablering. Den intilliggande marken är för fuktig för att 

vegetationen skulle kunna överleva. Eftersom avdunstning ofta är större än tillförseln 

är detta kärr väldigt grunt och i övrigt tillfälligt. 

 

4.3 Limmorträsk 

Limmorträsk befinner sig enligt observationerna i ett senare skede i successionen av 

kärrbildning. Mycket av den ursprungliga sjön är igenväxt. De dominerande växterna 

är ag och vass. På kartan ifrån 1829 är Limmorträsk avbildad blå med några små 

gröna öar. Några av dessa har till och med fått ett namn (se figur 5.3a nedanför). 

Dessa egenskaper tyder på att vattenytan vid den här tidpunkten var fortfarande 

utbredd och öppen. Därför är det tydligt att träsket har genomgått en stor förändring 

från 1829 tills idag 2011. Området med öppet vatten är idag ungefär 10 % av det 

som det tidigare var. 

 

Limmorträsk började få sin form när landet steg ur 

havet och torr mark omringade vattnet kvar i 

kärret. Kärret som utgör Limmorträsk kan 

klassificeras specifikt som ett starrkärr.  Den 

huvudsakliga källan av vatten till kärret är 

grundvatten och dränering (Gembert, 1996). 

Denna vattentillgång innebär att kärret blir eutrof.  

(Gembert, 1996). Vattentillförseln som försörjer 

kärret med vatten har tagit med sig sediment som 

har gradvis fyllt marken. Genom tiden har vattnets 

volym därför minskat, och ag och vass har kunnat 
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etablera sig och bli den dominerande vegetationsarten som täcker nästan hela 

kärret. Limmorträsk sänktes i slutet av 1800-talet, på grund av en ökande längtan 

efter marken för vallodling (Naturvårdsverket, 2007). Vassen har täckt den gamla 

våtmarken till stor del. 

 

4.4 Kust 

 

Tecken på en stark ström som färdas i en nordlig riktning längs med kusten går 

tydligt att observera. Bakom brygga 2 finns en stor ackumulering av sediment. Detta 

har skapats en kraftig förskjutning från den naturliga kustlinjen som täcker ungefär 5-

8 meter. Det fanns också en mänsklig påverkan bakom denna brygga, som större 

block hade placerats där under tiden som ackumuleringen pågick. Materialet hade 

ansamlats runt dessa block, medan de i sig skulle ha varit för stora för vågornas 

transportkapacitet. 

 

Hela kusten i studieområdet är belägen på den östra delen av Fårö. Detta betyder att 

den tar emot vågor som anländer från östlig riktning. Vågorna på denna sida av Fårö 

innehåller i allmänhet väsentligt mindre energi jämfört med vågorna på den norra 

sidan. Hela kusten i studieområdet kan därför klassificeras som en lågenergimiljö.  

 

Kusttyp 2 utmärktes på grund av dess blottade berggrundsplattform. Den utsatta 

berggrunden i vattnet orsakar en tidig vågbrytning. Detta betyder att vattnet har 

förlorat mycket energi när det når så småningom strandkanten. Kusttyp 1 saknar 

denna egenskap, och det leder till att vågorna kan bryta direkt på strandkanten och 

besitter en större energi. Denna energi kan utsätta kustmaterialet där för kraftigare 

erosion och transport. 

 

Kusttyp 3 utmärktes på grund av dess högre höjd över havet. Höjden observeras på 

grund av att så mycket sediment har ansamlats i höga vallar. Jordarten som finns här 

klassificeras som klapper i vallar (se bilaga 4). Den enda förekomsten av denna 

jordart i studieområdet finns längs Kusttyp 3.  
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4.5 Relationer  

 

Ett tydligt samband kan observeras mellan tätare skog och klapper. Stora ytor med 

klapper som ett underlag täcks av högre träd med en stor densitet. Ett av dessa höga 

träd uppmätte en höjd på 18,1 meter. Detta observeras på grund av att denna 

vegetationstyp har utvecklat kraftiga och långa rotsystem som underlättar trädens 

etablering på denna jordart. Eftersom materialet är grovkornigt rinner stora mängder 

vatten snabbare ner till berggrunden eller grundvattennivån. Träden med de långa 

rötterna kan få tillgänglighet till dessa vattenreservoarer igenom klapper där andra 

växter till exempel en inte kan etablera sig. 

 

Ett annat samband observeras mellan helmarksytorna och en frånvaro av en jordart 

eller ett tunt eller osammanhängande jordlager. Jordlagret är för tunt för att 

vegetation ska kunna etablera sig starkt på dessa ställen. Den sedimentära 

berggrunden som ligger väldigt nära jordytan fungerar som ett fysiskt hinder till 

växtrötter. Den kan också förhindra vattendränering och därför skapa områden med 

för stora nivåer av fuktighet för växter att kunna överleva.  

 

Åkrarna i närheten av Limmorträsk finner man på ett lager av morän. De andra 

åkrarna i övriga landskapet finns huvudsakligen på klapper eller svallgrus. Detta 

mönster ses tydligt eftersom det är på dessa underlag som vegetation föredrar att 

växa på. Morän är en särskilt bördig jordart på grund av hur den har en stor lerhalt 

jämfört med de andra. Denna egenskap betyder att den behåller vatten bättre och 

därför kan fler växtarter växa på den. Många betesmarker kan man hitta på ett 

underlag av sedimentär berggrund där skogen och åkrar inte finns. Endast ett tunt 

och osammanhängande gräslager med inslag av grovblockigt material framträder 

här. Några inhägnade betesmarker finns också i Hammars huvudsakligen på klapper 

eller svallgrus. Allmänt finns betesmarkerna på de mindre lämpliga jordarterna som 

inte är betydelsefulla för jordbruk.  

 

Det finns en brist på samband mellan de olika typerna av berggrund och 

observationer i landskapet. Revkalkstens roll i skapandet av den Littorina 

strandvallen är det enda sambandet som i denna studie går att observera. 
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Fårös östra sida är utsatt för en mycket annorlunda vågpåverkan än den nordvästra 

sidan. Kustlinjen i studiefältet tillhör den del som får en mindre vågenergi. Det leder 

till att kustlinjen är mindre aktiv i allmänhet och tar längre tid att bli kraftigt påverkad 

av vattnet. Större ansamlingar kan ackumuleras i en sådan miljö, men även vissa 

regioner kan ha en snabbare erosionstakt. Med det menas att vågenergin är 

avgörande för kustlinjens karaktär. 

5 Diskussion 

5.1 Strandvallar 

Det finns troligen ett strandvallsystem som sträcker sig genom ett stort område av 

den nordvästra delen av studieområdet. Bågen som syns tydligt i landskapet skulle 

ha utformat den norra delen av landet som fanns över havet för 6000 år sedan. 

Linjen sammanfaller med mönstret på kartan (se bilaga 5). På grund av 

landhöjningen hade den norra delen blivit utsatt för den största vågenergin. Detta 

skulle ha medfört att vallen här fått den högsta höjden och på så sätt var lätt att 

urskilja i landskapet idag. 

5.2 Limmorträsk 

Marken som angränsar kärret till norr och öst har inte rörts på 70 år. Detta kan ha 

haft en påverkan på våtmarken med tanke på att det inte finns längre en lika stor 

tillgång till gödsel och dräneringsvatten som förr. Halten av näringsämnen i kärret 

kan därför ha minskat. Ytan på kärret har minskat kraftigt över en kort tid från år 1829 

fram till idag. Det är möjligt att detta har skett på grund av att avdunstning i området 

har blivit högre än tillförsel. Det är också möjligt att människor har utdikat kärret i det 

förflutna för att skapa en större yta för vallodling. Tecken på dessa har dock inte 

observerats konkret i studien. Nu finns bara igenväxta betesmarker omkring kärret. 

Det är möjligt att den lilla ytan med öppet vatten skall försvinna helt om några år till 

om dräneringen fortsätter med samma takt som de senaste åren och om inga 

åtgärder tas för att förhindra uttorkningen. 

5.3 Kust 

I studieområdet kunde en rik variation av kornstorlekar observeras. Materialet på 

vissa ställen var väldigt avrundat, som tyder på större vågaktion. Tjocklekar av 

sediment på stranden varierade också väsentligt längs kusten. Det är oklart vilken 

process som ligger bakom dessa ansamlingar. Tångackumuleringar följer inget klart 

mönster. Det finns högre halter norrut mot udden som förmodligen skulle ha förts dit 
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av havsströmmen. Det finns också äldre tång i några ställen längs den södra 

kustlinjen som hade möjliggjort en gräsetablering intill vattnet. På grund av 

tidsbegränsningen kunde dessa observationer inte studeras närmare. 

5.4 En jämförelse av området nordöst om Fårö kyrka 

En jämförelse har gjorts mellan en bild tagen år 1927 och en bild över ungefär 

samma plats tagen oktober 2011 (se bilaga 9 figur 1 och 2). Åkermark hade tidigare 

täckt en stor areal direkt öst och norr om kyrkan (se bilaga 9 figur 3). Åkermarken vid 

denna tidpunkt sträckte sig till och med vidare över landsvägen som leder förbi 

kyrkan idag, som går att se i bilden från 1927. Staketet i bilden från 1927 omringade 

en av dessa gamla åkrar i direkt anslutning till kyrkan. Landskapet såg ut så minst 

fram tills 1940. Efter denna tidpunkt har förändringar skett. Idag är åkrarna helt borta 

i områdena över vägen, och åkern precis intill kyrkans östra sida (den som syns i 

bilden från 1927) inte har brukats på en längre tid. Staketet som omgav denna åker 

finns kvar längs samma gräns i bilden från 2011, fast det ser annorlunda ut. Idag 

observeras att vegetationen har växt upp ganska högt framför bebyggelsen som kan 

synas i vänstra delen av bilden från 1927. Den här förmodligen planterats, med tanke 

på hur högt den har blivit över ett kort tidsomlopp (maximalt 84 år). Denna vegetation 

är sannolikt snabbväxande lövträd (asp), men det är oklart exakt när träd skulle ha 

växt fram. Åkrarna skulle ha förmodligen etablerats i början på just detta ställe på 

grund av att marken var särskilt bördig här. Denna egenskap kan förklara varför 

vegetationen har återhämtat sig så snabbt där efter att åkermarken gick ur bruk. En 

butiksbyggnad och mack har också konstruerats sedan år 1927. De byggdes 

förmodligen efter år 1940, med tanke på att åkern fanns kvar på samma aställe enligt 

den ekonomiska kartan från detta år.  

5.5 Gårdar i Verkegards 

I Verkegards, ett traditionellt lantligt jordbruk, har många åkrar inte längre brukats.  

En gång i tiden fanns ett stort jordbruk i Verkegårds som innefattade större familjer 

med ibland många generationer. Idag finns oftast bara äldre människor som bor på 

de kvarliggande gårdarna. Under studien hölls ett samtal med en av dessa ensamma 

ägare på en stor gård. Denna man beskrev detta uttåg av ungdomar. Han tyckte det 

var synd att det inte längre fanns mer permanent arbete för skolungdomar, och bara 

sommarjobb som följde turismen. Den pågående utflyttningen av yngre människor 

som sker på Fårö på grund av brist på arbetsmöjligheter är en orsak till att många 
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åkrar har övergivits. Det är inte längre lönsamt att driva en större djurhållning eller 

odling. Tecken på röjning finns i Verkegards och detta kan bekräfta det. Detta har lett 

till att många åkrar i landskapet inte har odlats på många år och har därför börjat 

växa igen överallt. 

5.6 Tvärprofil över området vid Fårö kyrka i väst-östlig riktning 

Tvärprofilen följer en linje över landets högsta punkt (strandvallen) genom Fårö kyrka 

till kusten (figur 6.6a). Fördelningen av berggrund, jordarter, och bebyggelse visas i 

profilen. Avståndet uppmätte sammantaget 1,38 km. Tvärprofillinjens lopp visas i 

kartan nedanför illustrerad som en tjock röd linje (figur 6.6b). 

 

 

 
Figur 6.6a. Tvärprofil genom Littorina-strandvallen och området vid Fårö kyrka. 

Enheten är meter. 



26 

 

 

5.7 Fritidshus i studieområdet 

Fritidshus och sommarstugor börjar bli en allt vanligare syn på hela Gotland. 

Offentliga investeringar, särskilt i transportinfrastruktur, har omvandlat avlägsna 

perifera regioner som Fårö in i nåbart uppland, eller ”hinterlands” (Rye & Berg, 2011). 

Åtskilliga faktorer har lett till att fastboendena på Fårö får ett ökande antal nya 

grannar från fastlandet, särskilt under högsäsongerna. Mestadels är dessa nya 

tillfälliga boenden och äger sommarstugor eller fritidshus som bebos i endast delar 

av året. Begreppet att använda angående husen är svårt att definiera på grund av att 

det finns så många olika typer. ”Fritidshus”, ”sommarstugor”, och ”sportstugor” är 

några exempel av termerna som har varit använda i tidigare studier. Det är en 

benämning som blir allt mer komplicerad. Själva begreppet förutsätter att ägarna har 

också ett första hem (Overvåg, 2011). I denna artikel anses ett ”fritidshus” som ett 

ställe som inte är bebott året runt, och en plats med ett ändamål som existerar 

huvudsakligen för rekreation och nöje i jämförelse till lantbruk och arbete.  

I studieområdet finns en omfattande uppläggning av fritidshus. Några exempel ses i 

bilaga 7.  Anmärkningsvärda framträdanden innefattar Fårö kursgård, en hel 

anläggning med sommarstugor västra om kyrkan. Detta område var använt en gång i 

militären, och utgör idag vandrarhem. Tätheten i denna samling kan beskrivas som 

hög. Rak sydväst om kyrkan finns Fåröhus, en turistorienterad organisation som hyr 

Figur 6.6b. Den röda linjen markerar 

sträckningen för tvärprofilen. 
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ut rum (se bilaga 7 figur 2). Det största området med fritidshus antalsmässigt finns 

rakt söder om kyrkan, där de flesta husen ligger nära havet och är omgivna av höga 

träd. Tätheten längs denna sträcka kan beskrivas som låg, för att det finns jämna 

mellanrum mellan de enstaka husen och många träd och öppna ytor mellan dem. 

Flera andra enstaka fritidshus finns överallt i studieområdet förutom dessa. Denna 

studie avslutades under lågsäsongen, och därmed blev det svårare att identifiera 

vilka var fritidshus och vilka tillhörde permanenta boenden, utan att kunna träffa 

ägarna. 

En längtan efter att undkomma det urbaniserade moderna livet är en vanlig drivkraft 

bakom inköp av andra hem som ligger i lantliga ställen. För många representerar en 

hydda i ett glest befolkat område ett naturligt och ekologiskt liv (Pitkänen et al., 

2011). Det blir ”an alternative life of outdoor recreation and simplicity” (Halfacree, 

2011 s.148), som är ofta förknippat med en större grad av ensamhet och ro. Ett 

viktigt inslag är bilden av en verklig natur som råder över lantliga ställen. Det urbana 

livet börjar ta ett ökande avstånd från ett vanligt inbillat naturligt landskap. Breda 

vägar, bilar, och höga byggnader inom den mänskligt konstruerade miljön har gradvis 

ersatt de öppna skogarna, höga fjäll och djupa dalar kvar på landet. Det är intressant 

att för många människor i den urbana miljön representerar begreppet ”naturen” något 

långt borta i fjärran, och inte något som de upplever varje dag i staden. Fritidshus 

återskapar en koppling tillbaka till det naturliga landskapet för många sådana ägare. 

Det har påståtts att naturbilden i sig är en viktig faktor när man väljer läget för ett 

fritidshus (Pitkänen, et al., 2011). Särskilt de estetiska anseendena av det omgivande 

landskapet är väsentliga bland ägarna. Det är intressant att beskåda hur det påstås 

att det lantliga landskapet anses ofta som en vara eller en tjänst att marknadsföra till 

den urbana befolkningen (Rye & Berg, 2011). Landet blir därmed en plats att bli 

förbrukad av en flyttbar befolkning (Halfacree, 2011). I studieområdet kan detta 

förklara varför de flesta fritidshusen finns i ett nära område söder om kyrkan längs 

kustlinjen. Det är i dessa ställen som köparna kan få en idyllisk bild ut över havet och 

Kyrkviken, och får framöver den största möjligheten till nöjesaktiviteter nära vattnet. 

Det är längs havet i undersökningsområdet att den mest storslagna bilden av naturen 

är sedd. Enligt observationer spelar Fårös annorlunda och märkvärdiga natur därmed 

en stor roll i skapandet av kopplingar till platsen. Sedan ägarna av fritidshus på Fårö 

bebor deras hus bara i delar av året är det möjligt också att de kunde bilda även en 
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ännu större koppling till platsen än den lokala befolkningen (Pitkänen et al., 2011). 

Bönderna på Fårö upplever den annorlunda naturen på ön varje dag och har därmed 

vant sig med deras omgivningar. Den blir kanske mindre viktig eller mindre präglande 

genom åren. En ägare av ett fritidshus på ön får ständiga förändringar i sina 

omgivningar som de reser fram och tillbaka, och detta kan leda i studiens fall till att 

landskapet på Fårö håller dess intresse och karaktär i en längre tidsperiod. Många 

positiva konsekvenser kan följa detta, till exempel att ägarna jobbar aktivt för att 

bevara naturen i deras fritidshusområde när de är både på plats och från ett avstånd 

tillbaka vid deras första hem. Det kan leda också till en större längtan efter att 

tillbringa mer tid vid fritidshuset. Fler studier behövs för att utvärdera kopplingen som 

Fåröborna och de tillfälliga resenärerna har till platsen. Det är möjligt i framtiden att 

fler och fler fritidshus kommer att bli konstruerade längs kustlinjen. Enligt en kvinna 

som påträffades i studieområdet är 10 till 15 nya hus byggda på Fårö varje år. 

Ytterligare forskning krävs för att kartlägga exakt där de olika fritidshusen finns i 

studieområdet, deras antal, och hur de relaterar till de inbillade naturbilderna av 

naturen som har varit skapade. 

Det är viktigt att påpeka att ägarna av fritidshus inte kan bli klassificerade som 

vanliga turister. Det finns markanta skillnader med tanke på att fritidshus innefattar 

en relation till plats som ingår inte i vanlig turism. Dem som äger dessa 

sommarstugor skaffar sig tillsammans med det fysiska huset ett socialt och finansiellt 

intresse i detta andra område. Begreppet ”mobilitet” kan anses i diskussionen om 

denna särskilda betydelse som fritidshus har för sina ägare. Enligt Overvåg (2011) 

finns det tre olika delar inom detta begrepp angående fritidshus. För det första är ett 

ägt fritidshus ofta en del av en ägares hem som en helhet (Overvåg, 2011). Ett ”hem” 

i detta fall kan anses som en skapad idé. Ägarens första och andra hem blir länkade 

utrymmen, så kallade ”multihouse homes” (Overvåg, 2011 s.159), där både fysiska 

ställen innefattar samma betydelse till en ägare. Denna betydelse kan leda till en olik 

nivå av kulturellt engagemang inom både områden. För det andra finns det en 

ständig tillfällig närvaro av ägarna av fritidshus (Overvåg, 2011). Ägarna reser fram 

och tillbaka mellan hem kontinuerligt, inte minst på grund av investeringarna som de 

har skaffat sig. Dessa omlopp återupprepar sig året igenom. Till sist blir en 

permanent närvaro av ägarna också skapad genom de fysiska strukturerna som står 

kvar i landskapet. Även när ägarna inte är närvarande så fortsätter själva byggnader 
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att prägla landskapet bakom dem. Denna kontinuerliga närvaro är skapad också 

genom anknytningarna ägarna tar med sig och behåller från ett avstånd (Overvåg, 

2011). På plats vid deras första hem håller många ägare koll på läget vid deras andra 

hem. Turismen är en vanlig process också på Fårö men det är viktigt att den blir 

åtskilt från fritidshusägarna i diskussion. 

Den växande fritidshusmarknaden på Fårö skapar frågor som går tydligt att 

observera. För det första skapas en tydlig säsongsmässig skillnad i efterfrågan på 

tjänster på ön. Sommarsäsongen för med sig vågor av turister och fritidshusägare 

som samlas på krogar, restauranger, badhus och stränder. Färjan från Fårösund 

levererar fulla later av bilar körda av människor ivriga att anlända till deras fritidshus 

och börja delta i åtskilliga fritidsaktiviteter på ön. Stora antal jobb skapas i 

tjänstesektorn under samma tidsperiod. Samtliga dessa människor försvinner snabbt 

efter högsäsongen tillbaka till deras första hem i de större städerna. De lämnar 

bakom sig ett ödsligt landskap av övergivna fritidshusanläggningar, tomma vägar, 

och stängda krogar. Skyltar som visar tillfälligt stängda öppettider kantar vägarna. 

Stolarna på verandan står täckta med plast, oanvända fram tills den nästa säsongen. 

Jobben är inte längre behövda under lågsäsongen, och därmed blir 

arbetsmarknaden på Fårö präglat helt och hållet av årstiden. Mindre fasta jobb på ön 

leder till att fler och fler människor med kvarstående ekonomisk potential flyttar bort 

för att hitta ett mer ständigt arbete, och lämnar bakom sig ett öde samhälle av 

pensionärer och andra öbor i den äldre kohorten.  

En väsentlig fråga handlar om trycket som de tillfälliga boendena tillämpar till de 

permanenta boendena, och hur detta borde bli hanterat på ett moraliskt sätt. De 

permanenta boendena på Fårö är de som finns kvar efter att alla andra har avslutat 

sina semestrar. De har egentligen inget att göra med de övergivna 

fritidshusanläggningarna som präglar ändå deras jordbruksmark och kantar deras 

vägar. Fritidshusfenomenet kan medföra stora finansiella inkomster till kommunen, 

särskilt i former av tjänster. Huruvida dessa finansiella vinster stannar kvar inom den 

lokala marknaden är en fråga för vidare forskning. Det är också möjligt för 

fritidshusägarna att föra med sig utvecklingar i infrastrukturen på ön. Det 

kontinuerliga skapandet av nya andra hem kan leda till flera och ibland förbättrade 

vägar och förvaltningssystem. Många nackdelar går också att observera. Inköp av 

andra hem påverkar inte alltid den allmänna fastighetsmarknaden, men detta är 
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definitivt fallet på Fårö. Huspriser har blivit skyhöga i studieområdet, uppemot 2 till 3 

miljoner i några fall, vilket har tydliga konsekvenser. Det har blivit alldeles för dyrt för 

de flesta människorna, särskilt ungdomar, att ha råd att köpa en egen bostad på ön. 

De kan helt enkelt inte konkurrera ekonomiskt med fritidshusköparna och de stora 

resurserna som de besitter. Det är sannolikt att ägarna av andra hus bidrar till ett 

uttåg av Fåröborna. 

Många ägare jagar egna intressen i områdena där deras fritidshus finns. Dessa 

människor håller deras fokus först och främst på rekreationsaktiviteter, och inte på 

det vardagliga livet som de permanenta boendena. Grupperna har olika syften, och 

det är oundvikligt att dessa olikheter krockar med varandra i vissa områden och 

skapar grunden till konflikter (Farstad, 2011). De vanligaste fallen handlar om 

protester av ägarna av andra hem mot ökande täthet av bebyggelse och betesdjur, 

och särskilt något som helst som tränger på deras idylliska skapade fritidsutrymmen 

(Farstad, 2011). Köpare av fritidshus har ofta högre finansiella resurser än de 

permanenta boendena, och detta kan också bidra till stora problem i 

fastighetsmarknaden för den lokala befolkningen. Detta har varit observerat i en stor 

utsträckning på studieområdet. En anmärkningsvärd situation uppstår när de 

permanenta boendena blir beroende på de tillfälliga boendenas pengar för att hålla 

sig över den ekonomiska gränsen. Inkomster från ägarna av fritidshusen är ibland 

behövda för att möjliggör den fortsatta tillvaron av de permanenta boendena. Detta 

tvingar de permanenta boendena att acceptera eller tåla kraven och beklagandena 

från fritidshusägarna, till åtminstone någon utsträckning. Det är oklart huruvida detta 

är fallet i studieområdet. Forskning krävs i framtiden för att beskriva närmare hur 

fritidshusägarna har påverkat de ekonomiska förhållandena på Fårö. 

Uppfattningar om tillfälliga boenden varierar stort mellan olika fritidshusområden. 

Några är positiva, och betraktar ägarna av andra hem som bidragande partier som 

borde få något i gengäld för deras insatser i det lokala området. Det tros att de 

förtjänar att vara en ansedd del av kommunen på grund av det som de har investerat 

där. Några andra är negativa, och tror att ägarna av fritidshus inte har rättigheter i 

området där de inte är ett permanent boende. Enligt denna uppfattning tillhör landet 

de permanenta boendena, och avlägsna intressen borde inte jagas i ”deras” livsmiljö 

(Farstad, 2011). Resultat tyder på att det inte är typen av intresse ägarna av 

fritidshus jagar som är mest intressant, utan huruvida de borde jaga deras intressen 
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alls i ett sådant fall där lokalboendena anser att de inte blir gynnade av deras närvaro 

(Fastad, 2011). Det blir återigen en fråga om moraler. Det kom fram i några tidigare 

allmänna studier att ägarna av fritidshus är vanligtvis tolererade lätt när de 

permanenta boendena tror att deras kommuner gynnas av deras närvaro (Farstad, 

2011). Ytterligare forskning krävs för att studera hur de permanenta boendena ser på 

fritidshusfenomenet på Fårö, och hur de olika grupperna interagerar med varandra. 

Det blir ofta fallet att de som kommer ifrån en större stad och skaffar sig ett fritidshus 

försöker ta med sig dit högre nivåer av teknologi. Det är inte ovanligt att fritidshusen 

är mycket mer utrustade med sådant som televisioner och datorer jämfört med de 

permanenta boendenas gamla gårdar. Den traditionella bilden av ett fritidshus på 

landet som ett lugnt ställe för avkoppling och rekreation börjar bli förändrad 

nuförtiden. Med dagens teknologinivåer är det möjligt för många människor att ta 

med arbete till en sommarstuga, och arbeta därifrån. Det är möjligt i några fall att de 

tillfälliga boendena kunde bli permanenta boenden, särskilt om deras första hem 

ligger inom ett rimligt avstånd och om de sysslar med ett yrke som tillåter en hel del 

distansarbete. Det är också möjligt att högre nivåer av rustning skulle skapa en högre 

standard. Denna standard skulle bidra till högre fastighetspriser, något som kanske 

har påverkat huspriserna i studieområdet. Ytterligare forskning behövs för att 

kartlägga nivåer av teknologi bland fastigheterna på Fårö. 

Denna fältstudie har inte omfattat så mycket specifik forskning om fritidshusen, men 

de har präglat landskapet i studieområdet så pass väsentligt att de inte går att förbise 

utan diskussion.  

5.8 Framtiden 

 

Det är sannolikt att studieområdet kommer att se annorlunda ut om några år. Enligt 

nuvarande beräkningar kommer landet att fortsätta stiga. Hela Fårös yta kan därför 

bli större, och strandlinjen kan förskjutas.  

 

Uttåget av invånare, särskilt ungdomar, kan fortsätta. Det ska intensifiera dilemmat 

som plågar Fåröborna idag. Mindre och mindre permanenta boenden kan leda till att 

fler och fler butiker och restauranger börjar följa en mer säsongsmässig rytm. En 

annan sidoeffekt är att lönsamheten av fårhållning och jordbruk kan fortsätta att 
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minska, och därför sätta stort tryck på bönderna att lägga ner verksamheten helt. Det 

naturligt öppna landskapet ska växa igen om betestrycket minskar. Om ett öppet 

landskap är åtråvärt, då ska mer arbete krävas för att underhålla det. 

 

6 Slutsatser 

Det upptäcktes tydliga mönster i de kulturgeografiska egenskaperna som hade 

påverkats av naturen. Jordarter har avgjort valet av läge för de flesta 

jordbruksmarkerna i studieområdet. Odlingsförutsättningarna i det naturliga 

landskapet har inte haft betydelse för ägarna av fritidshusen. Däremot har naturen 

påverkat valet av läge för dessa tillfälliga boenden. De flesta fritidshusen ligger i 

områden där en idyllisk bild av naturen kan skapas, till exempel längs kusten.  

 

Tecken på förändringar observerades utifrån både ett kulturgeografiskt och 

naturgeografiskt perspektiv. Det finns stora antal nya hus, därav de flesta 

sommarstugor, som byggs på ön varje år. Några åkrar används inte längre i samma 

utsträckning och har därför vuxit igen. Limmorträsk har fortsatt att omvandla från en 

gammal sjö till en stor igenväxt mark.  

 

Naturliga förhållanden är varierade i studiefältet och påverkar landskapets utseende. 

Den mest ymniga vegetationen växer på klapper där förutsättningarna är som bäst. 

Revkalksten utgör de äldsta och högsta punkterna i landskapet på grund av dess 

resistens. Den låga vågenergin som dominerar på Fårös östra sida har lagt grunden 

på kustlinjens form.  
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Bilaga 1 – Översikt över undersökningsområdet  
 

 
Figur 1. Definition av området tillsammans med utmärkta punkter 
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Bilaga 2 - Landhöjning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1. Studieområdet för 8000 år sedan. 

Havsnivån 21 m över dagens nivå. 

Figur 2. Studieområdet för 6000 år sedan. 

Havsnivån 16 m över dagens nivå. 

Figur 3. Studieområdet för 4000 år sedan. 

Havsnivån 10 m över dagens nivå. 

Figur 4. Studieområdet för 2000 år sedan. 

Havsnivån 4 m över dagens nivå. 



37 

 
 
 

Bilaga 3 - Terrängkartor över undersökningsområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Teckenförklaring 
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Figur 1. Digitaliserad terrängkarta över studieområdet. 
 
 

 
Figur 2. Förstorad karta över området omkring Fårö kyrka. 
 
 
 

 
Figur 3. Förstorad karta över området omkring Verkegårds och Hammars. 

  



39 

Bilaga 4 - Jordartskarta över undersökningsområdet 
 

 
 

 
 
Figur 1. Digitaliserad jordartskarta över studieområdet. 

Teckenförklaring 
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Bilaga 5 - Berggrundskarta över undersökningsområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Digitaliserad berggrundskarta över studieområdet. 

 

Teckenförklaring 
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Bilaga 6 - Kusttyper i studieområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kusttyp 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kusttyp 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kusttyp 3. 
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Bilaga 7 - Exempel på fritidshus i studieområdet 
 

 
Figur 1. Ett fritidshus söder om Fårö kyrka längs kusten. 
 

 
 
Figur 2. Fåröhus, ett värdshus som är stängt under lågsäsongen. Ligger direkt väst om Fårö kyrka. 
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Figur 3. En sommarstuga i Hagalunda. 

 

 
Figur 4. Ett tillbyggt fritidshus längs stranden direkt söder om Fårö kyrka. 
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Figur 5. Ett tillbyggt fritidshus i Hagalunda. 
 

 

 
Figur 6. Fritidshus under renovering nära Verkegårds. 
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Bilaga 8 - Vegetationstyper i undersökningsområdet 
 
 

 
 
Figur 1. Öppen mark (hällmark). 

 

 
 
Figur 2. Öppen mark med enbuskar. 
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Figur 3. Öppen mark med enbuskar och träd. 
 

 

 
 
Figur 4. Glesare skog. 
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Figur 5. Tätare skog. 

 
  



48 

Bilaga 9 – En jämförelse av området nordöst om Fårö kyrka 
 

 
Figur 1. Bild av kyrkstallen från SGU rapport 1936 (bild tagen år 1927) 

 
 

 
 
Figur 2. Bild av kyrkstallen tagen 2011. 
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Figur 3. Ekonomisk karta 1940 (i området kring Fårö kyrka). 

 
 
 
 
 


