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1. INLEDNING  

Fårö är en ö belägen nordost om Gotland mitt i Östersjön med en intressant geografisk historia. 

Fårös vackra stränder, ståtliga raukar och många soltimmar per år lockar många turister främst 

under sommarhalvåret. Denna rapport behandlar dock inte Fårös vackra natur utan kommer 

istället att fokusera på natur- och kulturgeografiska förändringsprocesser i området Lauter som 

presenteras genom en landskapsanalys. En landskapsanalys handlar om att identifiera karaktärer i 

landskapet i olika aspekter och se samband mellan natur och kultur. Observationsområdet i 

rapporten ligger i Lauterområdet och är beläget på västra Fårö, se figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över Fårö med förstoring av som visar undersökningsområdet. 

Kartunderlag: Översiktskarta och Fastighetskarta, © Lantmäteriet, i2012/921 

  



 5 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet var att undersöka eventuella landskapsförändringar i Lauterområdet på Fårö 

ur både ett kulturgeografiskt och ett naturgeografiskt perspektiv och att undersöka om det gick att 

se något samband mellan dessa. En omfattande studie genomfördes på plats på Fårö för att 

undersöka detta och därmed besvara studiens frågeställningar. 

För att skapa en röd tråd genom hela arbetet har fyra frågeställningar valts som utgångspunkt. De 

fyra olika frågeställningarna lyder: 

 Hur har landskapet förändrats ur ett naturgeografiskt perspektiv?  

 Hur har landskapet förändrats ur ett kulturgeografiskt perspektiv?  

 Vilka samband kan ses mellan dessa två perspektiv?  

 Hur kan en framtida förändring komma att se ut? 

1.2. Avgränsningar 

Arbetet har framförallt bestått av att genomföra en landskapsanalys över ett specifikt område på 

Fårö. Området har avgränsats till en yta av 1,5 x 2 km för att tidsramen för projektet skulle kunna 

följas på bästa sätt. Under sex dagar genomfördes en fältstudie på plats i undersökningsområdet. 

Antalet dagar i fält var begränsande vilket påverkade studiens resultat och måste has i åtanke vid 

analys av resultatet. Ett mer fördjupat arbete skulle kunna genomföras på platsen om mer tid 

fanns, resultatet i det här arbetet är därför brett och mer generellt. 

2. BAKGRUND 

2.1 Berggrund 

Gotlandsområdet bildades för ca 400 miljoner år sedan under tidsperioden Silur i ett grunt 

tropiskt hav strax söder om ekvatorn. Under denna period varierade havsnivån mycket. Erosion 

av små partiklar bildade sedimentavlagringar på botten av havet. Sedimentansamlingen bildade 

en skålform i sänkan som utgjorde det grunda havet. Detta är anledningen till att Gotlands 

berggrund lutar från nordväst till sydost (Martinsson, 2001, s 17). I detta hav levde många 

kalkrika koraller och organismer som under en 40 miljoner års lång process lagrades tillsammans 

med sediment på havsbotten. Under tryck och kemisk process förstenades organismer inbäddat i 

sediment och bildade då bland annat sedimentär revkalksten. Det finns även andra typer av 

kalksten på Gotland, bland annat sedimentär märgelkalksten. Revkalksten är en mer 

motståndskraftig bergart som klarar erosion bättre än märgelkalkstenen (Svantesson, 2004, s 11). 

Under denna berggrund av silurisk kalksten finns lager av äldre sedimentär berggrund från 

tidsperioderna ordoviciska och kambriska perioderna och under dessa lager finns urberget (se 

figur 2). 
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Figur 2. Tvärprofil av Östersjön. Överst har vi silurisk kalksten, äldre sedimentär kalksten från 

ordoviciska och kambriska perioderna samt urberget. 

Bild hämtad från: Eliason, Basset, & Willman, 2010, s. 8.  

Med kontinentaldriften förflyttades Gotland och Fårö detta nordligare trakter och för ca 2 

miljoner år sedan hade detta område flyttas till de breddgrader där de återfinns idag. Stora hav 

och sjöar har format Gotland och Fårö under denna tid. För runt 40 miljoner år sedan började en 

stor flod att genom erosion forma den siluriska klint som går längs med Gotlands nordvästkust 

upp över Fårö mot Estland. Denna klint är av en motståndskraftig berggrund och har därför inte 

eroderats bort. Under övergångsperioden mellan Silur- och Devonperioderna höjde sig Gotland 

över havet vilket och då blev även klimatet kallare.  

För ca 115 000 år sedan, inleddes den senaste istiden. Snön som kom på vintern hann inte 

smälta bort under sommaren utan istället packades och bildade en glaciäris som nådde sin 

maximala utbredning för ca 20 000 år sedan. Det tunga istäcket gjorde att jordskorpan trycktes 

ner från den höjden den tidigare legat på. När sedan klimatet blev mildare och istäcket smälte 

bort försvann trycket på jordskorpan och därmed påbörjades en långsam landhöjning som pågår 

än idag. Landhöjningen idag är ca 0,2 cm/år på Fårö. För ca 12 500 år sedan kom Gotland upp ur 

havet (Heijkensköld, 2001, s18) men först för ca 9000 år sedan syntes också Fårö över havsytan 

(se Figur 16 och 19). Inlandsisen har medfört stor erosion och förflyttning av material i form av 

flyttblock och moränlera från andra platser i Norden. Efter att Fårö stigit upp ur havet har 

vågenergi eroderat den sedimentära kalkstenen runt den mer motståndskraftige revkalkstenen. 

Sedimentet transporteras och avlagras i vikar där vågenergin avtar. På så sätt står de partier av 

revkalksten kvar som visar sig i form av raukar och klintar. Med landhöjningen så förflyttas 

kustlinjen och lämnar då även spår kvar av raukar på land. Raukarna som ligger belägna i vårt 

undersökningsområde Lauter vid Gamle hamn är speciella då de står på en berggrundshylla av 

lagrad kalksten i form av plattform som ligger på 50-60 meters djup. Det är en stor risk att foten 

på raukarna kommer att försvagas och rasa innan landhöjningen tar ut dem ur havets eroderande 

vågor. Att det fortfarande finns tecken på att erosionsprocessen är igång på denna plattform 

märktes under sommaren 1974 då rauken Nålsögat bröts loss och rasade sönder (Svantesson, 

2004, s 20). 

2.2 Jordarter 

De jordarter som sätter sin prägel på Fårö är dels bildade av havets vågor såsom klapper, 

svallgrus, svallsand och dels av inlandsisen såsom morän och vittringsjord (se figur 3). 

Inlandsisen rörde sig över Norden och krossade, slipade och förde med sig material och även 

äldre jordlager. Med avsmältningen kom osorterade jordarter, så kallad morän, som 
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transporterade och sorterade materialet. Grövre block och stenar avsattes vid inlandsisens kant 

och mer finkornigt silt och lera avsattes långt från iskanten i lugnare vatten och bildade den 

postglaciära silt- och lerjorden. Den sistnämna jordarten är mer ovanlig på Fårö vilket gör att 

Fårö har en mycket mager jordmån som beror på att havet inte var tillräckligt lugnt kring Fårö. 

Detta visar sig i de många alvarmarker och hällmarker som återfinns på Fårö. 

 Den kalkhaltiga moränleran är Gotlands vanligaste jordart men är inte lika vanlig på Fårö 

vilket beror på havets vågor. När inlandsisen smälte lämnades ett tunt jordlager av morän på 

kalkberget. I och med Fårös landhöjning bearbetades och transporterades moränen längre ut i 

havet där en del av moränen ombildades av vågorna till svallgrus (Svantesson, 2004, s 15). 

Figur 3. Karta som visar jordarterna i Lauterområdet.Kartan visar att sedimentär berggrund, 

grus och stenblock är dominerande i Lauterområdet.  

Kartunderlag är Ortofoto hämtad: © Lantmäteriet, i2012/921 och jordartskarta från SGU. 
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Som tidigare nämnts finns det även sediment från berggrunden som utgör jordmånen som av 

vågorna och havet eroderat fram klapper, svallgrus och svallsand. Kornstorleken varierar utifrån 

storlek och längd på vågenergin som har bearbetat sedimentet. 

2.3 Kust 

Kuster är alltid under ständig förändring. Det finns ett antal olika faktorer som påverkar kusternas 

utseende. På Fårö är det till exempel landhöjning och typen av berggrund som varit de främsta 

faktorerna till att kusten ser ut som den gör idag. Denna förändring har skett över flera tidsepoker 

och är inget man kan ses med blotta ögat utan kan istället studeras med hjälp av kartor. En av de 

krafter som man däremot kan se är påverkan från vågor och vind som konstant förändrar kustens 

utformning. Vågorna nöter bort fin- och storkornigt material när de når kusten och börjar 

transportera bort materialet på väg tillbaka. Denna mekaniska nötning längs kusten och 

havsbotten formar landskapet i samband med sedimentavlagringen. När vågorna senare bryts mot 

en kust och förlorar sin energi längre ut till havs lämnas avlagringarna kvar som med tiden 

bygger upp strandkanten. Denna naturföreteelse sker ständigt och heter abrasion men sker endast 

då det finns vind som ger vågenergi. Hur mycket och i vilken takt sedimentet eroderas beror på 

vinden, vågenergin och hårdheten av bergarten som vågorna nöter på. Beroende på hur stark 

vind- och vågenergin är påverkar också mycket hur kustlinjen utformas. (Strahler, Strahler, 2005 

s. 542f). Då berggrund utsätts för hög vågenergi sliter vågorna på den exponerade ytan och 

sediment skavs bort (ibid, s 543). Om berggrunden är motståndskraftig kan raukformationer 

bildas (Ohlsson, 2004 s 18). 

 I undersökningsområdet i Lauter finns en lång strand täckt av strandvallar. Strandvallarna är 

i regel så kallade stormvallar som bildas vid mycket starka vindar och vågor. 

Sedimentavlagringar kastas upp i vallar längs kusten och tillsammans med landhöjningen finns 

tydliga spår om hur kusten tidigare har dragit sig. De olika storlekarna på klapperstenarna vittnar 

om hur kraftig vågenergin har varit och i vilken riktning vågorna har gått. I vilken position och 

riktning klappret ligger och vilken kornstorlek det har visar hur vågenergin har sett ut i området 

tidigare och hur det har förändrats fram till idag (Ohlsson, 2004 s 18). 

2.4 Gamle hamn 

I Lauterområdet sträcker sig en raukbeklädd plattform längst en bit av kusten. Ovanför 

raukområdet växer ett skogsområde mot stranden och inne i skogen kan man hitta en mindre 

vattenfylld sänka (se figur 4). Denna sänka har tidigare varit en hamn som använts under 

vikingatiden och tidig medeltid som idag benämns som Gamle hamn. På grund av landhöjningen 

har denna hamn dock försvunnit och denna vattenfyllda sänka är idag allt som finns kvar. Vad 

som återstår idag är endast en mindre bassäng som är cirka 90 m lång och 15 m bred, och med ett 

djup på cirka två meter. Hamnen har tidigare haft ett utlopp mot norr som fungerade som infart 

då hamnen var i bruk. Idag är denna infart dock helt blockerad och hamnen är nu en sluten 

bassäng. Infarten blockerades troligtvis i samband med landhöjningen och ett flertal kraftiga 
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stormar. Under de kraftiga stormarna transporterades stora mängder sedimentavlagringar som i 

sin tur blev strandvallar som till slut täppte igen hamnen och bildade den bassäng som finns idag. 

 
Figur 4. Gamle hamn. Kartan visar vart hamnen tidigare var belägen (mitten av kartan) och hur 

strandvallarna förslutit den. Kartan visar även de numrerade 15 gravarna från vikingatiden och 

S:t Olofs kyrka med dess inhägnad kring den medeltida kyrkogården. 

 Källa: Fornsök, Bild hämtad från: Marinarkeologi s.3 

Gamla fornlämningsfynd tyder på att Gamle hamn tidigare varit en handelsplats, då man bland 

annat hittat rhenländskt stengods från äldre medeltid (hamnarkeologi). Andra tecken på mänsklig 

aktivitet i detta område har hittats öster om hamnen där man idag kan se en stengrund av vad som 

en gång i tiden varit en kyrka vid namn S:t Olofs kyrka. Ytterligare tecken på mänsklig aktivitet 

kan ses i området kring Gamle hamn där 15 stycken gravar ligger utspridda längs den forna 

kustlinjen kring raukplattformen i mynningen till Gamle hamn. Då man undersökt dessa gravar 

närmare har man kunnat fastställa att de är från vikingatiden (Fornsök RAÄ-nummer Fårö 29:1). 

Vid S:t Olofs kyrka så finns det en medeltida kyrkogård (Fornsök RAÄ-nummer Fårö 346:2). 

 

2.5 Klimat  

För ca 9000 år sedan då de högsta punkterna på Fårö syntes över havsytan (figur 15 & 19) var 

klimatet fortfarande inne i en förändring som ett resultat av de smältande isarna. Klimatet blev 

allt varmare vilket gjorde det möjligt för lövträd som ek, ask och alm att sprida sig på de bördiga 

moräntäckta delarna av Fårö. På delar där jordtäcket var tunnare och inte lika bördigt kunde inte 

lövträden växa utan på dessa områden spred sig istället mer tåliga trädarter som tall och en. När 

värmeperioden avtog och temperaturen åter började sjunka blev det svårt för lövträden att 

konkurrera med de mer slittåliga barrträden och lövträden konkurerades ut nästan helt 

(Martinsson, 2001, s 20). 
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 Trots att Fårö är beläget så pass nordligt är medeltemperaturen förhållandevis hög. Detta 

beror på den stora golfströmmen som transporterar varma havsströmmar över Atlanten och vidare 

upp över Nordeuropa (Sveriges Geografi, SNA, 1996, s 35). Klimatet på Fårö påverkas även 

tydligt av sin position i centrala Östersjön. Att ön är omgiven av vatten gör att vårarna blir kallare 

än på fastlandet samtidigt som höstarna blir mildare. Då havet kyls ned under vintern blir 

vårvindarna inte lika varma som de vindar som färdas över land eftersom de kyls ned av havet. 

Det är inte förrän vattentemperaturen har stigit som luften på land kan bli varmare. På hösten sker 

en motsatt procedur, vilket resulterar i att höstarna blir mildare än i övriga landet (Strahler, 

Strahler, 2005 s.116). Klimatet på Fårö skiljer sig även från det generella klimatet på samma 

breddgrad på fastlandet i Sverige då det är relativt lite nederbörd per år (450 mm per år). Den 

svenska nederbörden påverkas främst av de västvindar som kommer in över landet under större 

delar av året. På grund av Sveriges topografiska utformning med mycket högland på den västra 

sidan av landet bildas orografisk nederbörd vilken uppstår genom att fuktig luft pressas uppåt, 

avkyls och sedan faller ned i form av nederbörd (Sveriges National Atlas, 1996, s 36). Detta 

resulterar i att Fårö blir skyddat från nederbörd och är ett av de områdena, med sina ca 2000 

soltimmar per år, som har mest sol i hela Sverige (Martinsson, 2001, s 26). 

 

2.6 Vegetation  

På grund av det tunna jordtäcket, alvarmarkerna, de många hällmarkerna och våtmarkerna är 

vegetationen på Fårö fördelad likt ett mosaikmönster. Den i allmänhet tunna jordmånen över hela 

den västra delen av Fårö har gjort att det finns näst intill inga lövträd och att skogarna istället 

domineras av tall och en. Detta på grund av att en och tall är härdiga träslag som klarar av att 

växa i de näringsfattiga jordarna och det hårda klimatet, vilket även lett till att tallarna är 

småväxta och oftast inte högre än femton meter (Martinsson, 2001, s.33f). Fårbetet på ön har 

också haft en stor betydelse för hur vegetationen har utvecklats. När odlingssamhället fick större 

betydelse lät man fåren gå på bete i utmarkerna, det vill säga i de kringliggande skogarna. 

Eftersom fodertillgången var dålig fick fåren beta på de växter som skogen har att erbjuda, bland 

annat enbuskar och andra ätbara växter. Betet har orsakat ett ständigt näringsunderskott i jorden 

som har bidragit till att endast de tåligaste växterna överlevt. Denna påverkan kan man se avtryck 

från än idag. Det hårda fårbetet har även lämnat efter sig stora ytor med öppet landskap och 

alvarmark. Det finns även alvarmark som bildats naturligt då jordtäcket är så tunt att ingen 

vegetation har kunnat växa och slå rot. Denna typ av mark är en unik naturtyp som är sällsynt i 

andra delar av Sverige (Martinsson, 2001, s. 36ff). Fårbetet har inte bara bidragit till öppna 

marker utan även till en glesbeväxt skog. Den glesbeväxta, låga skogen gör att mycket ljus når 

marken och att olika typer av buskar och örtväxter trivs. För att undgå fårbetet är vissa växter 

utrustade med taggar och vassa blad medan andra växter helt enkelt är giftiga (ibid s. 38). Med 

denna kunskap i ryggen kan man tydligt se var får har betat och dess avtryck på naturen. Men kan 

även se ungefär hur länge sedan fårbetet upphörde genom att avläsa vegetationen då avbetade 

område växer tillbaka till dess ursprung (se Figur 14). 
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 På grund av den specifika berggrunden, topografin och jordartsfördelningen har olika typer 

av våtmarker bildats. Våtmarkerna på Fårö skiljer sig generellt från hur våtmarker brukar se ut i 

övriga Sverige. Mossar är en typ av våtmark som finns i stor utsträckning på fastlandet vilka i 

regel är täckta av vitmossor. Kalkugnsgrunden på Fårö som har ett högre pH-värde än andra 

berggrunder hindrar mossan från att växa vilket gör att våtmarkerna på Fårö ser annorlunda ut. 

En av de vanligare våtmarkstyperna på Fårö är istället kärr som kan ha olika typer av utseende 

och växtlighet och är den vanligaste våtmarkstypen på Fårö. Agkärr är den vanligast 

förekommande bland de olika kärrtyperna och är den typen av kärr som finns i 

undersökningsområdet. Agen är en grov typ av vass som växer med stor utbredning på hela ön 

och som länge använts som byggnadsmaterial till bland annat de klassiska agtaken (Ohlsson, 

2001, s.201). 

 

2.7 Markanvändning 

De första människorna som kom till Fårö beräknas ha gjort det under bronsåldern för ca 3 800-

2 500 år sedan. Varför detta inträffade just då var på grund av att Fårös landyta låg helt under 

vatten fram till för ca 9 000 år sedan (se figur 16 & 19). Människor kom till Fårö väldigt sent i 

jämförelse med storlandet, som då redan hade varit befolkat i uppskattningsvis 6000 år. Eftersom 

Fårö mest bestod av kobbar och skär och inte en enhetlig ö var boytan knapp. Detta i samband 

med att naturförhållandena på ön, gjorde det inte möjligt att bruka marken i någon större 

utsträckning vilket resulterade i att de första människorna på ön sannolikt livnärde sig på fiske, 

säljakt och boskapsskötsel (Östergren, 2004, s 33f). Gravfynd från både bronsåldern och 

järnåldern visar att det har funnits ett antal gårdar på Fårö redan vid denna tid. De flesta gravar är 

belägna på de högsta punkterna på Fårö, men även yngre gravar har påträffats på lägre nivåer i 

landskapet, då de blivit möjligt att bebos i samband med landhöjningen (ibid, s 44). Med hjälp av 

gravarna kan man se var befolkningen på ön har varit bosatta samt hur de har expanderat och 

förflyttat sig. Med hjälp av gamla utgrävningar kan man även lära sig en del kring deras 

levnadssätt. Exempelvis kan gamla skelett från djur berätta att människorna på ön hade 

boskapsdjur redan på bronsåldern (ibid, s 75ff). 

 Jordbruket har alltid haft en väsentlig roll för bönderna på Fårö men på grund av de svåra 

odlingsförhållandena valde de flesta bönder att komplettera jordbruket och boskapsskötandet med 

fiske. De dåliga odlingsförhållandena reflekteras även exempelvis i den första dokumenterade 

skattläggningen från 1653, då gårdarna var lägre taxerade jämfört med t.ex. gårdarna på Gotland. 

1653 finns 30 dokumenterade gårdar på hela Fårö. På grund av den magra jorden lät man åkrarna 

ligga i träda vartannat år och odlade efter den klassiska tvåsädesmetoden (Ohlsson, 2001, s 81). 

Ett annat vanligt fenomen för att få jorden mer bördig var att åkrarna gödslades med släke. Släke 

är ett dialektalt ord för tång som togs från havet för att spridas över åkrarna. Trots att jordbruket 

med åren blivit allt mer effektiviserat använder bönderna på Fårö fortfarande släke som 

gödningsmedel för att få större skördar (ibid, s 82f). 

 Odling och fårskötsel förekommer än idag men i en betydligt mindre skala. De små steniga 

åkrarna har svår konkurrens av de större bördigare jordbruksslätterna i övriga Sverige. Trots att 
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det inte längre är lönsamt att odla och att konkurrensen är hög. Dock finns den kulturella 

aspekten kvar att behålla betesdjuren för att bevara Fårös unika öppna landskap. Diskussioner 

kring bidrag för framförallt fårbete har överlagts för att kunna behålla det unika landskapet (ibid, 

s 96). Då alvarmaken på Gotland och Fårö har ett högt kulturellt värde är detta något som är värt 

att bevara. För att kunna göra detta ekonomiskt lönsamt finns EU-bidrag tillgängligt för bönder 

med betesdjur. Djuren håller betesmarkerna öppna och bevarar de unika alvarmarkerna på Fårö 

(Juristfirman via Jordbruksverket). 

 

2.8 Fiske och strandbodar 

Vid utgrävningar på boplatser från stenåldern på Gotland upptäcktes fiskekrokar som var 

tillverkade av ben under Ancylustid (ca: 10 700–8 500 år sedan). Dessa ben härstammar ifrån 

vikare och gråsäl som under yngre stenåldern i Litorinahavet (ca: 8 000-3 000 år sedan) ersattes 

av grönlandssäl, tumlare, torsk och framförallt sill (Larsson 2001, s.99). 

 Redan under slutet av 1500-talet beslöt man att bygga strandbodar för redskapsförvaring, 

övernattning och umgänge eftersom männen och så småningom även kvinnorna fick vandra i 

timmar med stora redskap, vilket resulterade i mycket tid gick åt som istället kunde använts till 

att fiska. Fiskebåtarna var byggda av trä och drogs upp och ner i havet via länningar med hjälp av 

gangospel. Under sommaren användes tjära som smörjmedel för att hålla båtarna i fint skick och 

när det regnade vände man på båtarna så att de inte blev överfyllda av vatten (Larsson 2001 

s.325). 

 Medan männen var ute och fiskade var det kvinnorna som tog hand om tillverkningen av 

garn till lintråd till fisket, ca 15 kilometer tråd gick åt under tillverkningen av garnet som männen 

använde för att tillverka fisknät. Ett fiskenät bestod av 40 000-50 000 knutar, vilket i tid 

motsvarade ca sex månaders arbete (Larson 2001 s.99f). 

 Innan motorbåtar och strandbodar kom till Fårö har det varit fem perioder med rikt 

fisktillgång.  De är de två senaste perioderna som har spelat störst roll, 1865-1906 och 1920-1950 

eftersom man inte kunde leva på skörden då odlingsförhållanden var för svåra. Istället fick man 

försörja sig på fiske, framförallt lax och strömming (Larsson 2001 s.100). 

 Fårös största fiskeområde ligger på Jauvika som är beläget på Lauter (Larsson, 2001 s.325). 

Här finns en förening sedan 1940-talet i vilken bland annat diskussionen kretsar kring en framtida 

förbättring och underhåll av området. Jauvikas fiskeområde var betydligt större historiskt sätt 

eftersom turismen och tillverkningen av större motorbåtar, som ledde till större besättning, och 

resulterade i att man fiskade ur fiskebeståndet i Östersjön vilket ledde till att fiskeindustrin avtog 

och strandbodarna övergavs (Norrby 12-10-09). Arvid Andersson var ordförande för Jauvikas 

fiskeförening i många år och var den person som gav sin in i politiken för att förbättra 

fiskevillkoren. Han fick dock se sig besegrad då fisken försvann successivt (Larsson 2001, s.326). 

Arthur Johansson ansågs enligt Larsson (Larsson, 2001 s.326) vara själen för fiskerinäringen 

under åren han fiskade och även efter hans sin tid. Johansson var även den person som ägde 

marken vid Jauvika och som beslöt att strandbodarna inte fick ändras om till sommarstugor. 
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Konstruktion fick inte heller förändras från sitt ursprungliga utseende. Idag är det Lauters 

fiskeförening som äger marken vid Jauvika. 

 

2.9 Kalkbränning 

Kalken på Fårö och Gotland spelar och har spelat en betydelsefull roll i det gotländska 

näringslivet. Levebrödet består historiskt sätt av två delar. Den första delen består av nedbrytning 

och utförsel av oarbetad kalksten medan den andra delen består av kalkbränning (kalksten som 

med hjälp av bränning formas till en förbättrad kalk). Kalkbränningen kan levereras antingen som 

läskad (den kalk som bränns över 1000°C och läggs i tunnor för export även kallad osläckt kalk) 

eller som oläskad (den kalk som begjuts med vatten efter bränning även kallad släckt kalk) 

(Nyström 2001, s.173).  

 Exakta tidsperioden som kalkbränningen tog sin start på Gotland är inte riktigt känt men man 

tror att denna metod av bränning förekom redan på medeltiden. Gustav Larsson, 

hembygdsforskare, upplyser om ett stenbrott som använts för att bygga Norrlanda kyrka under 

1200-talet vars grund tros vara från en kalkugn (Nyström, 2001, s173). Man har också hittat bevis 

från Lybska tull böcker från 1300-talet som rör sig om export av kalksten på Gotland. Däremot 

finns det ingen dokumentation på Gotland om export före år 1647, då utskeppades 1 375 läster 

(mätning av fartygs lastförmåga då 1 svår läst=18 skeppund järn=2 448 kg (Nysvensk ordbok)) 

kalksten från nio olika hamnar bland annat Visby och S:t Olofsholm med fler. Utskeppningen 

skedde framförallt till nordtyska och danska hamnar (Nyström 2001 s173f). 

 
Figur 5. Kalkugn. Ruinen av en gammal kalkugn belägen i Lauter. 

Foto: Moa Lagerstedt Ytterberg (2012-10-08)  

År 1687 hade exporten av kalk ökat från tidigare 1 375 läster år 1647 till ca 10 000 läster. 

Exporten skedde från 19 hamnar på Gotland jämfört med tidigare nio hamnar, där även 
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Lauterhorn ingick. Lauterhorn var den plats på Fårö där första och största kalkugnen byggdes. 

Den har brunnit i över 200 år för export av kalksten. Även Lauterhorn exporterade till 

Nordtyskland och Danmark precis som de andra 18 hamnarna och ansågs vara Fårös största 

industriella bruk (Nyström 2001, s.174f). 

 Kalkbränningen har inte endast skett kommersiellt utan runt mitten av 1800-talet användes 

bränningen av kalk för befolkningens behov för att bland annat förstärka och förfina sina hem. 

Kalkbränningen skedde oftast i ugnar av betydligt mindre storlekar (se figur 5) än de 

kommersiella kalkugnarna. De byggde kalkugnarna i närheten av kalkbrottet, ofta i en grusbacke 

eller grop för att underlätta arbetet med att ha råvaran så nära som möjligt (Nyström, 2001 s180f). 

 

2.10 Turism 

Den första gotländska turistföreningen bildades 1897 och Gotland har sedan dess varit en 

växande turistort. Ön lockar många turister med sin fina natur, sina speciella kalkstensbyggen och 

många äldre byggnader. De som kom att besöka Gotland var välbärgade turister men också 

skolor, författare, konstnärer. Ryktet om Gotlands sevärdheter spreds sig runt om i Europa och 

turister från bland annat Norge, Danmark och Tyskland började vallfärda till ön. Detta gjorde 

avtryck i Turistföreningarnas reklam som översattes till bland annat engelska och tyska (Nyström 

2001, s 319ff). 

 Från början tog sig turisterna till Fårö för att kunna säga att de hade varit på hela Gotland. 

När ryktet långsamt började sprida sig om hur vackert det var på Fårö, genom bland annat 

författare som varit där och skrivit och målat, började folk få upp ögonen för ön. Detta var starten 

för den verkliga turismen på Fårö (ibid, s320ff). Från 1940-talet och framåt började turistbussar 

åka till Fårö och i början av detta årtionde hade ön ca 45 000 besökande turister per år (ibid, 

s336). Under andra världskriget avtog turismen kraftigt. När ekonomin sedan hämtade sig efter 

kriget ökade turismen igen.  

 Sedan 1970- talet har antalet turister fortsatt att öka och idag har Gotland ca 680 000 

besökare om året varav 565 000 under sommaren. Detta motsvarar en ökning med ca 340 %. 

Antalet utländska turister har även ökat och är 10 % av totala andelen av turismen. Idag är det fler 

länder inom Europa som besöker Gotland än tidigare tidsperioder bland annat Storbritannien och 

Finland. (Östergren 2001, s. 347). 

 Turismens innehåll för vad som ska behandlas under resan har förändrats. Tidigare har 

turisterna krävt en mer passiv upplevelse där sevärdheter som exempelvis raukområden, Gamle 

hamn, kyrkor, kalkugnar och gårdar har varit prioriterade. Idag vill turisterna ha en mer aktiv 

upplevelse tillsammans med olika sevärdheter. De flesta besöker Gotland för att uppleva utflykter 

och olika aktiviteter där naturen och kulturen är viktigast medan andra föredrar vädret, badet och 

stränder följt av utflykter (ibid s. 347f). 

På Fårö finns ca 10 % av alla gotländska fritidsfastigheter. Antalet fritidshus ökat från 8 stycken 

år 1895 till nuvarande 800 stycken. De flesta fritidsfastigheterna ägs av stockholmsbor medan 

resterande ägs av framför allt Gotlandsbor. Antalet turister som besöker Fårö motsvarar ca 58 % 

av totalsiffran för besökande av hela Gotland (ibid s.348ff). De flesta besöker Fårö under 
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sommarmånaderna då vädret är mer behagligt. Under sommaren besöks Fårö av ca 250 000 – 

300 000 turister medan vintertiden har ca 50 000 besökare (Östergren 2001, s.350ff). Förutom 

värmen lockar även medeltidsveckan i Visby ett stort antal turister då många drar sig norrut mot 

Fårö för att uppleva andra sevärdheter. För Fåröborna kan turismen ses från en positiv sida då 

turismen skapar arbetstillfällen och därmed förbättrar ekonomin. Turisterna vill ha fler fritidshus, 

sommarstugor etc. och detta leder till att fåröborna får fler jobb inom byggbranschen och att 

ekonomin ökar. Det kan även ses från en negativ sida då turisterna smutsar ner Fårö, förorenar 

vattnet etc. 

 

3. METOD 

Innan fältstudien påbörjades utfördes ett grundläggande förarbete för att underlätta fältarbetet. 

Förarbetet bestod av informationsinsamling från aktuell litteratur och framtagande av gamla och 

nya kartor över undersökningsområdet. Efter detta följde ett omfattande fältarbete i 

undersökningsområdet i Lauter. Fältarbetet, som pågick i sex dagar, bestod av olika moment för 

att få en överblick över området, studera förändringar i natur- och kulturlandskapet samt att skapa 

en tvärprofil. Den största delen av fältarbetet gick ut på att skapa två tvärprofiler i 

undersökningsområdet. Tvärprofilerna konstruerades genom att två sträckor genom 

undersökningsområdet valdes och mättes ut i rak linje. Linjerna placerades ut där märkbara 

förändringar skett och då det fanns viktiga faktorer som generellt kunde förklara 

landskapsutvecklingen. Första linjen gick från det stora raukområdet i rak linje in till sjön 

Farnavik. Den andra linjen gick från den lite mindre norra udden (Smahallar) in till gårdarna på 

andra sidan landsvägen. Linjen påbörjades vid kusten och därefter togs en kompassriktning ut för 

att få en så rak profillinje genom landskapet som möjligt. Utefter linjen delades landskapet in i 

olika zoner.  Ett antal exakta koordinatpunkter togs ut med hjälp av en GPS för att senare kunna 

återkoppla punkterna till en karta. Längs vägen på linjen observerades landskapet och naturen för 

att senare kunna återskapa en ungefärlig tolkning i en egen tvärprofil. Efter detta har 

tvärprofilerna digitaliserats i programmet Photoshop och återskapats efter hur landskapet såg ut 

på plats. Vi kunde även bestämma var och ungefär när fårbete hade bedrivits i området genom att 

analysera vegetationen där det tydligt blivit nerbetat av får och sedan börjat växa tillbaka och se 

hur lång tid det tagit till det så det ser ut idag I fält genomfördes även en intervju med en lokalt 

boende man som aktivt arbetade i fiskeföreningen som är belägen vid fiskeläget i Lauterområdet. 

I samband med intervjun samlades äldre bilder över Lauter in, som senare jämfördes med 

nytagna bilder för att se förändringar i landskapet.  

 Efter fältarbetet sammanställdes och bearbetades all fakta i ArcMap GIS (Geografiskt 

informationssystem). De kartor som innan fältarbetet laddades ned via Lantmäteriet och SGUs 

kartgenerator har oklassificerats och nya egna kartor skapats. Med de nya kartorna var det lättare 

att urskilja de olika element som undersöktes under fältarbetet.  Till exempel har 

markanvändningskartan och vegetationskartan fått fler klassifikationer. Med hjälp av GIS 

skapades en egen landhöjningskarta för att göra det lättare att följa de geologiska processer som 
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sker i området. Studier över SGUs strandnivåkartor visade om när Fårö stigit med landhöjning 

över havsnivån. 

 

4. RESULTAT 

4.1 Tvärprofiler 

Två tvärprofiler har skapats för att få en mer överskådlig bild av området. De två tvärprofilerna 

som skapades indelades i olika zoner efter hur förändringar i landskapet hade skett. Varje zon 

innebär en generalisering av egenskaperna hos landskapet i respektive zon. Förståelsen av var 

mänsklig verksamhet placeras historiskt och nu är också en viktig del i landskapsanalysen.  

 

Tvärprofil 1 (se figur 6) (större figur på tvärprofilen finns även i bilaga, se figur 18) 

 

 I zon 1a ligger ett stort raukområde beläget på en plattform i vattnet som fortsätter upp till 

kustlinjen. Plattformen ligger uppskattningsvis 50-60 cm under vattnet med olika stora 

raukformationer. Högsta rauken är cirka 5 meter hög och kallas Hunden eller 

Kaffepannan.  

 Zon 2a består av kustlinjen och stranden upp till där vegetationen börjar. Kusten består av 

ett flertal olika sektioner med skiftande kornstorlek på gruset. Längst ner vid vattenlinjen 

är gruset mest finkornigt för att sedan bli grövre upp mot strandvallarna. Stranden vätter 

upp med en markant lutning och flera tydliga strandvallar. På strandvallarna är gruset 

aningen mindre och mer kantigt än nere vid vattenlinjen. 

 I zon 3a börjar den storkorniga stranden att avta och en mer finkornig mark börjar. Här 

finns mer vegetation såsom små tallar, tulkört och mosstäckt mark. Ju längre bort från 

kustlinjen man kommer desto tätare och högre blir vegetationen.  

 I zon 4a ligger en vattenfylld sänka som är omgiven av blöt mosstäckt mark med tät 

vegetation av både tall och en. Jordtäcket blir här tjockare än innan och vegetationen är 

mer varierad och heltäckande. Den vattenfyllda sänkan är uppskattningsvis 90 meter lång, 

5 meter bred på de bredaste partierna och cirka 2 meter djup. Det är denna sänka som 

tidigare varit en hamnbassäng. 

 Inom zon 5a finns en tydlig höjdskillnad och partier med mycket exponerad berggrund. 

Vegetationen är fortsatt tät av tall och en och ur mossan sticker det upp flisor och grus av 

kalksten. Den kraftiga höjningen avtar och den markanta höjningen planar ut i ett plattare 

landskap. 

 I början av zon 6a finns en gammal grusväg. På andra sidan vägen blir vegetationen 

glesare och det finns vattensamlingar i marken. Det plana landskapet fortsätter en bit 

innan en sluttning börjar. I sluttningen finns exponerad berggrund. Sluttningen mynnar ut 

i ett öppet landskap med blöt finkornig lera och ett fåtal moränblock. Det öppna 

landskapet bryts sedan av när sjön börjar. 
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Tvärprofil 2 (se figur 6) 

 

 I zon 1b finner man några mindre raukformationer ute i vattnet. Dessa kan jämföras med 

raukarna i tvärprofil ett, men de är inte lika stora eller utbredda på en lika stor yta. 

 I zon 2b finner man en lång stenig kust med många strandvallar. Där vattnen sköljer upp 

på stranden är materialet ljusare, småkornigt och ljust. Lite längre upp ligger stenarna i en 

klapperformation och är i större storlek än tidigare. Fortsatt upp på stranden kan man 

urskilja tydliga strandvallar med ett mörkare material och med kantigare mer ojämn 

struktur.  

 I zon 3b på stranden stäcker sig en ”arm” av några få tallar och där de växer är jorden mer 

finkornig och mer leraktig. På strandvallarna runt omkring den lilla plätten med 

vegetation är stranden täckt av mer storkornigt grus.  

 I zon 4b övergår materialet på marken till finkornigt grus blandat med lera. Här växer 

högre tallar och marken är täckt med mossa och gräs i en större utsträckning. En bit in 

finns även en våtmark täckt av gräs och ag.  

 I zon 5b i slutet av träsket finns en bit av en gammal mur och en liten bit från muren finns 

ruinen av en gammal kalkugn. Kalkugnen ligger i sluttningen av en brant som sedan stiger 

tydligt. Sluttningen planar ut och skapar en platå som är täckt av tät vegetation och 

mossbeklädd mark. Här finns även tecken på nutida mänsklig aktivitet då det lite längre in 

finns en grusväg och ett elskåp. 

 Efter vägen ligger zon 6b. Marken är delvis öppen och täckt av några få höga tallar och 

små enar. De tallar som ser äldre ut saknar helt grenar på den lägre delen av stammen. Det 

löper ett trasigt staket/stängsel kring området. Det finns även områden med plattformar av 

exponerad berggrund. 

 I zon 7b är vegetationen annorlunda jämfört med zon 6b, marken är mer öppen och det 

växer inga stora tallar. Det finns ett skelett av en gammal lambgift. Marken, som sluttar 

lätt nedåt, är tunn och gräsbeklädd och unga buskiga enar växer i klungor. Området består 

av typisk alvarmark. Det finns täcken på mänsklig aktivitet i form av en gammal husgrund 

och en kraftig stenmur som omringar området.  

 Efter muren finns en asfalterad landsväg och här börjar zon 7b. Här finns både 

nyrenoverade hus med el och vatten och även några äldre gårdar som är byggda i en äldre 

stil. Samtliga hus har varsin välskött tomt och runt dessa löper murar eller gärdsgårdar. 

Efter husen börjar den täta vegetationen igen och en mindre höjning sker i landskapet. 
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Figur 6. Tvärprofil. Två tvärprofiler dragna genom Lauter.  

4.2 Berggrund 

I studieområdet vid Lauter, finns två typer av berggrund där Hangvarsformationen går längs den 

norra delen av Lauter och Slitegruppen längs den södra delen. Hangvarsformationen eller 

Högklinten, som löper längs med en del av norra Fårö är den mer motståndskraftige berggrunden 

medan den mer porösare berggrunden, Slitegruppen, är belägen över stora delar av Fårö. Denna 

klint som ligger högre än resterande berggrund visar tydligt hur området kring Lauter såg ut för 

ca 3000 år sedan då Farnavik var öppet ut mot havet. Med landhöjningen skärmades Farnavik av 

från havet och bildade en insjö. Tydliga kustlinjer ses runt hela den gamla sjöstranden i form av 

strandvallar (se figur 9). På många platser vid Lauter kommer berggrunden fram från klinten som 

visar sig i form av raukar eller klippor vilket är tydliga tecken på hur klinten och kustlinjen gått 

från förr. Genom att studera SGUs strandnivåkartor har en specifik ålder på när Fårö steg över 

havsytan kunnat fastställas. På en karta över Fårö för 10000 år sedan sågs ingen mark över 

havsytan men genom att studera en karta över strandnivån tusen år senare kunde man se att Fårö 

stigit över havet. Genom detta kan man fastställa att Fårös högsta punkt steg över havet för 9000 

år sedan (se figur 15 & 19 i bilaga). 
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Figur 7. Landhöjningskarta. Kartan visar hur landhöjningen har skett över de senaste 5000 åren. 

Kartan visar landhöjningen för var tusende år. Ortofoto och höjddata hämtad från: © 

Lantmäteriet, i2012/921 

4.3 Kust 

Efter Lauterområdets kust finns olikstora klapperstenar som transporterats dit av havets vågor. 

Formen och storleken på klappret avslöjar hur stora vågorna varit som slagit in mot kusten. 

Längst vattenbrynet kan man även se en markant skiftning i färgen på stenarna. De stenar som 

ligger vid vattenbrynet är ljusare än de som ligger en bit upp på stranden dit vattnen inte längre 

når.  De ljusa stenarna är små och rundade och stenarna ökar sedan i storlek ju längre upp man 

kommer på stranden i ca 1-2 meter. Stenarna blir mörkare i färgen då de inte längre bearbetas av 

havet eftersom saltvatten förhindrar lavtillväxt. Dessa stenar ligger så pass högt upp på land att 

vattnet inte längre når dit och stenarna istället täcks av lavar, vilket ger dem en mörkare färg. Där 

stenarna blir mörkare finns även ett mönster av att de blir mindre i storlek igen jämfört med nere 

vid vattenbrynet. Dessa stenar är till skillnad från de vid vattenbrynet, mer kantiga och vassa. 

Detta är ett mönster som är genomgående för hela kustlinjen i undersökningsområdet. Kusten på 

den södra delen av raukområdet har mer storkornig klapper medan den norra delen har ett mer 

finkornigt klapper då vågorna kommer in i olika riktningar på grund av vinden. 

I undersökningsområdet i Lauter finns flera tydligt formade strandvallar som vetter längs 

stranden vid kusten. Strandvallarna är rundade och det går lätt att följa hur de sträcker sig längst 

hela kustlinjen. Strandvallar återfinns även längre upp på land (men alla strandvallar i området är 
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inte karterade). Dessa strandvallar avviker i mönstret gentemot riktningen som strandvallarna 

nere vid kustlinjen har. För att få förståelse över de strandvallar som återfinns längre upp på land 

kan man jämföra med en landhöjningskarta och en jordartskarta för att se ett samband i 

formationen. Alla strandvallar i området är inte karterade, utan endast de strandvallar som är vid 

kusten och som tydligt och direkt kan kopplas till landhöjningskartan. Om man studerar hur 

strandvallarna böjer sig inåt land vid ett antal ställen vid kusten och sedan jämför det med 

landhöjningskartan kan man se tydliga samband. På de ställen som strandvallarna avviker inåt 

land har marken i regel tidigare varit lägre och tidigare vattenfylld, där av strandvallarna (se figur 

8). 

 Ett annat exempel på hur strandvallarna har format kustlinjen på ett annorlunda sätt är efter 

vågbrytaren som finns för att skydda strandbodarna vid Jauvika. Vågbrytaren går ut i havet i en 

vinkel så att den skyddar viken där strandbodarna är belägna. Vågbrytaren är en mänskligt skapat 

faktor som nu påverkar hur kustlinjen går. Med havets vågor har en ny kustlinje bildats av 

klappersten och nya strandvallar längs denna. Vågbrytaren har blivit en del av kustlinjen och 

format kustlinjen annorlunda än hur den egentligen skulle ha sett ut. 

 

 

Figur 8. Strandvall och klint. Strandvallar och klintar är inritade på en höjddatakarta efter egna 

observationer. Det streckade området är inte karterat med avseende på klintar och strandvallar. 

Ortofoto och topografisk karta hämtad från: © Lantmäteriet, i2012/921 
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4.4 Vegetation 

Enbart genom att studera ortofotot över området på Lauter (se figur 13 i bilaga) kan man göra en 

klassificering av vegetationens spridning. Dock finns det några områden där det är svårt att tyda 

vilken typ av träd som växer just där endast genom att studera ortofotot. De två tvärprofiler som 

har genomförts har gjort det möjligt att noggrant klassificera vegetationen i området på Lauter. 

Det nya ortofotot har även jämförts med en äldre ekonomisk karta från 1940 (se figur 14 i 

bilaga). Om man jämför dessa kartor kan man se att vegetationen på den äldre kartan är betydligt 

tätare och täcker de område som idag är öppen mark och gles skog.  

 

Figur 9. Vegetationskarta. Klassificering av vegetationen i undersökningsområdet. Ortofoto 

hämtat: © Lantmäteriet, i2012/921 

Genom att göra en närmare undersökning av de olika typerna av vegetation i fält har en närmare 

klassificering gjorts. Klassificeringen är dock inte exakt då ett flertal ytor är indelade i förenklade 

klasser. Som tidigare nämnt är vegetationen på Fårö ganska likartad och främst bestående av tall 

och en. Vegetationen växer som i ett mosaikmönster av ytor med skog och öppen mark vilket har 

underlättat processen. De klasser som skapats är tät skog, gles skog, gles en på öppen mark, 

våtmark, åkermark och öppen mark. Klassificeringen som består av tät- eller gles skog innefattar 

både tallar och enbuskar, då skogen i regel ser ut så på samtliga platser i Lauter. Det finns även 

en klass som behandlar gles en på öppen mark, som kan ses i tvärprofil 2 zon 4 (se figur 6). Detta 

är ett unikt område som bara återfinns på en plätt i området. Däremot finns det ingen 

klassifikation för gles tall på öppen mark, då detta inte sågs i området. För att visualisera dessa 

områden har en karta gjorts med samtliga klassifikationer (se figur 9) för att kunna få en 
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helhetsbild att återkoppla till. På kartan kan man se hur växtligheten bildar det klassiska 

mosaikliknande mönster som är typiskt för vegetationen på Fårö. Förändringen i vegetationen 

kan man även ses i de båda tvärprofilerna, där alla typer av vegetationsklasser finns 

representerade.  

4.5 Markanvändning  

Omfattande delar av området i Lauter som i dagsläget inte nyttjas inte längre då stora delar av 

marken är täckt av tät eller gles skog som är förhållandevis orörd där många tallar är högväxta 

och gamla. I området finns även stora ytor med öppen mark och alvarmark som antigen är skapad 

naturligt eller av människliga faktorer. Det finns även en liten plätt av åkermark med ett par få 

kringliggande hus (se figur 10). Trakten är generellt väldigt glesbefolkad om man bortser från 

turism under sommartid och det finns bara några få hus i nordöstra kanten av området. Husen är 

en blandning av nybyggda sommarstugor och gamla gårdar. Dock finns det ett flertal indikationer 

på att nya hus är på väg att byggas i Javika området. Det dras nya elledningar och skog röjs för 

vad som troligtvis kommer bli en ny tomtindelning. 

 Figur 10. Markanvändningskarta. En karta där markanvändning och jordarter är 

sammanslaget. Ortofoto hämtad: © Lantmäteriet, i2012/921 och jordartskarta hämtad: sgu.se 

 

I området i Lauter finns det tecken på mänsklig aktivitet har påverkat landskapet genom 

markanvändning från långt bak i tiden i form av t.ex. ett flertal gamla stenmurar, en 

kalkbränningsugn och grunder från gamla stenhus. Gamle hamn, den försvunna gamla hamnen, 

visar på hur markanvändningen upphört och förändrats med tiden. Tidigare var detta troligtvis en 
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väl använd hamn med mycket människor som rörde sig i området men förändringen i kustlinjen 

har gjort att hamnen inte längre kan användas. Detta har i sin tur lett till att en stor del av den 

mänskliga aktiviteten har förflyttats från denna plats och att markanvändningen sedan dess sett 

annorlunda ut. Än idag finns mänsklig aktivitet som påverkar markanvändningen i Lauter, även 

om de är få. Detta kan ses i form av nybyggda hus, sommarstugor och ett aktivt använt fiskeläger. 

Det finns en vårdad landsväg för moderna bilar som går tvärsigenom området. I sydöstra kanten 

av området finns en stor inhägnad hage med betande får (se figur 15 i bilaga) som också är ett 

tecken på aktuell markanvändning. 

 I Lauter finns ett stort raukområde som uppstått då havet eroderat på en motståndskraftig 

exponerad berggrund. Raukarna står på en plattform i vattnet och är väldigt markant utstickande i 

landskapet. På grund av sin speciella form har den rauktäckta udden blivit en känd sevärdhet som 

lockar hit många turister. Kalkstenarnas speciella utseende där många är täckta av fossiler gör att 

det är populärt att samla stenar och plocka med sig dem hem, vilket förstör det naturliga 

landskapet. Konsekvensen av att det kommer hit en stor mängd turister har resulterat i att 

raukarna och området runtomkring dem gjorts till ett naturreservat (Naturvårdsverket). Detta för 

att skydda det speciella landskapet som raukarna skapat och naturen runtomkring. 

 

4.6 Kulturlandskap 

Som tidigare nämnts har kulturella spår upptäckts redan från Ancylustiden. Fynden bestod främst 

av fiskekrokar som var tillverkade av ben från vikare och gråsäl. Fisket fortsatte att spela en stor 

roll under 1500-talet då man började bygga strandbodar. Idag finns det ca 20 stycken strandbodar 

belägna på Jauvika (se figur 11a och 11b) varav tre stycken är byggda av sten och de övriga av 

trä. Vid jämförelse av historiska fotografier från 1940 med nutida fotografier kan man se att 

konstruktionen på bodarna är likartade och bodarna är belägna på samma plats som tidigare (se 

figur 11a och 11b). Den förändring man kan se är att dagens bodar är förstärkta och reparerade 

med modernare material. Man kan även se på fotografier från 1940 (se figur 12a och 12b) att det 

fanns färre bryggor än vad som finns idag. På det nytagna fotot kan man även se att det finns en 

större vågbrytare av sten och betong, till skillnad från den äldre av trä. Den nya vågbrytaren blev 

ombyggd 2008 då den äldre vågbrytaren, som var tillverkad av trä, blev förstörd i en kraftig 

storm (Norrby, 12-10-09). En tydlig skillnad som antagligen också är på grund av vågbrytaren, är 

mängden vegetation på stranden. Med åren har det blivit betydligt mycket mer bevuxet på 

stranden och vid bodarna. En annan sak som har förändrats under åren är antalet motorbåtar vid 

strandläget. På de tidigare fotografierna finns inga båtar med motorer, eftersom motorn inte 

infördes och kom i bruk på Fårö förrän efter 1940. 
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Figur 11 a    Figur 11 b 

 

 Figur 12 a     Figur 12 b 

Figur 11 a och 12 a. Nutida fotografier över Jauvika (2012-10-09). Foto: Moa Lagerstedt 

Ytterberg 

Figur 11 b och 12 b. Fotografier tagna på 1940-talet över Jauvika Foto: Fotografier 

tillhandahållna Stig Norrby 

Berggrunden i undersökningsområdet består av kalksten som är lättillgänglig för brytning både 

till kalkugnar och till att bygga murar som inhägnader av gårdar åkrar. Kalkugnar på Gotland är 

inte särskilt ovanliga och har främst använts vid exporthandel av kalk. I vårt 

undersökningsområde fann vi en kalkstensugn vid klinten på vår andra tvärprofil. Denna klint är 

använt som en rygg till själva kalkugnen och är även en källa av råvara. Ugnen är ca: 3,5 meter 

hög och har en diameter på två meter. Kalkugnen är byggd relativt nära ett par av gårdarna. 

 Norr om kalkugnen och öster om fiskeläget finns ett par gårdar med stenmurar som utgör en 

landskapsgräns för gårdarna och inom murarna finns även hus belägna. Inte allt för långt från 

dessa gårdar finner vi ett fåtal nybyggda sommarstugor, vissa av dessa sommarstugor är byggda 

innanför stenmurar. Det planeras att bygga ytterligare tre till fem sommarstugor i närheten till de 

andra sommarstugorna (Stig Norrby 12-01-01) samt att det kan komma att byggas många fler 
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stugor på övriga Fårö som beror främst på turismen (Östergren, 2001, s.347ff). Intill dessa gårdar 

och stugor finner vi en grusväg som sträcker sig hela vägen ut till bilvägen. 

 

5. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras våra frågeställningar med återkoppling till de resultat vi har fått 

fram. Vår utgångspunkt har varit att anknyta olika faktorer till markanvändningen och se hur 

dessa påverkar varandra. 

 

Hur har landskapet förändrats ur ett naturgeografiskt perspektiv? 

 

Genom att studera landhöjningen men hjälp av topografikartor har vi kunnat se hur kustlinjen 

förändrats och hur detta har påverkat landskapet. En effekt av landhöjningen, som man kan se än 

idag, är insjön Farnavik som ligger i vårt undersökningsområde. Som framgår av namnet är det 

en gammal vik som på grund av landhöjning har blivit avskärmad och då blivit en sjö. En 

förklaring på detta kan illustreras genom strandvallarna som löper längst den gamla kustlinjen (se 

figur 9). En annan faktor som har förändrat kustlinjen och landskapet är den utvecklingen som 

har skett vid Gamle hamn. Samma fenomen som vid Farnavik kan också återfinnas här. På grund 

av landhöjningen har vattennivån i viken sjunkit och sedimentavlagringar har byggt upp 

strandvallar som med tiden täppt igen infarten till Gamle hamn. Denna process tros ha påskyndats 

av flera stora stormar under 1300-talet då väldiga vågor sköljde in stora mängder av sediment 

som avskärmade Gamle hamn. Detta är båda exempel på hur landhöjningen och 

kustförflyttningen har förändrat landskapet. Förändringen i sig har lett till att mer landmassa har 

blivit tillgänglig och gett nya möjligheter för markanvändning. 

 Ett annat exempel som landhöjningen skapat är de små åkermarkerna som finns i 

undersökningsområdet precis ovanför Farnavik. För 2000 år sedan hade det inte varit möjligt att 

odla denna mark då den var täckt av vatten. På grund av det tunna jordtäcket och den dåliga 

jordmånen är marken i Lauterområdet dock mycket väldigt svårodlad och det lönar sig inte att 

bedriva jordbruk här. Tecken på det tunna jordtäcket kan man också se på vegetationen. Skogen i 

undersökningsområdet består framför allt av motståndskraftiga trädarter som tall och en. Marken 

är täckt att tåliga örter och gräsarter och träden är generellt lågväxta då klimatet inte tillåter dem 

att växa till sin fulla storlek. Kyla och blåst samt ett fattigt jordtäcke resulterar i extrema 

levnadsförhållanden för vegetationen. På så sätt kan vi se ett samband mellan markanvändning 

och jordarter och hur man valt att utnyttja landskapet. Eftersom det var dåliga förhållanden för 

jordbruk har man stället att bruka jorden har man istället letat efter andra resurser som till 

exempel satsat på att bryta kalksten där berggrunden varit exponerad till kalkbränning men hjälp 

av kalkstensugnar. 
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Hur har landskapet förändrats ur ett kulturgeografiskt perspektiv? 

 

Längs kusten i närheten av raukarna finner vi gravar från vikingatiden som visar de första 

mänskliga faktor i Lauterområdet.  

 I närheten av Gamle hamn finns en kyrkoruin och ett antal gravar från medeltiden. Kyrkans 

läge indikerar att den byggdes för sjöfarande besökare som anlände till Gamle hamn medan 

lokalbefolkningen gick till sockenkyrkan. Gamle hamn har under lång tid förändrats ur ett 

naturgeografiskt perspektiv då inloppet täppts igen av strandvallar och därmed tappat sin funktion 

som hamn.  

 Fisket har historiskt sett haft en stor betydelse för Jauvika. De senaste decennierna har dock 

utfiskningen gjort att antalet fiskar minskat och fisket blivit mindre lönsamt. Laxfisket har helt 

förbjudits i Östersjön vilket har haft stor påverkan på fisket i Jauvika då detta varit främsta 

inkomstkällan. Fisket i Jauvika har gått från att vara en fiskeindustri till nästan enbart fritidsfiske. 

Detta ses även på båtarna i området som nu är mindre till storleken och mer avsedda för privat 

bruk. Fiskeföreningen vid strandbodarna har mer blivit en social fritidsförening än en 

fiskeförening. Dess huvudsakliga arbetsområde idag är istället att värna om turismen i området 

och att rusta upp hamnen. Ett exempel på detta är strandbodarna i hamnen som rustas upp men 

bibehållit sitt ursprungliga konstruktion och karaktär. Detta kan bero på flera faktorer men 

troligtvis vill man bevara kulturarvet då det klassiska utseendet lockar turister. Alla 

strandbodarna förmedlas via föreningen vilket också är en effekt av den ökande turismen. Med en 

ökad försäljning av tomter och fritidshus stiger priserna i området. Genom att bodarna inte är till 

försäljning för turister kan man kontrollera att det endast är de ur nästa generation som tar över 

bodarna.  

 

Vilka samband kan vi se mellan dessa två perspektiv? 

 

Man kan tydligt se ett samband mellan den naturgeografiska och den kulturgeografiska 

utvecklingen och hur båda dessa har påverkat landskapet tillsammans. Ett bra exempel är den 

vågbrytare som ligger belägen vid Jauvika för att skydda hamnen mot hög vågenergi. Efter denna 

har havet format en ny kustlinje då vågenergin för med sig sediment i sidled och på så sätt byggt 

upp strandvallar mot vågbrytaren. Eftersom vågenergin inne i viken inte är lika hög så blir inte 

heller sedimentavlagringen lika stor som den hade varit utan piren. På grund av vågbrytaren och 

det långgrunda sundet bryter vågorna mycket tidigare vilket leder till att inga kraftiga vågor 

kommer in till strandkanten. Den finkorniga sedimentavlagringen leder till att mer vegetation kan 

växa längs stranden. Ett tydligt exempel på detta sågs vid jämförelsen av de nya och gamla 

fotografierna från Jauvika (se figur 11 och 12). På dessa bilder ser man hur vegetationen har 

tilltagit med åren. Då vågenergin inte längre är lika hög inne vid stranden kan vegetationen lättare 

etablera sig. Detta är ett tydligt resultat hur vågbrytaren har påverkat och förändrat 

naturförhållandena. 
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 Ett annat tydligt samband mellan natur- och kulturförändringarna kan ses i tvärprofilen (se 

figur 18i bilaga) där det finns ett område som visar tecken på ett tidigare fårbete. I zon 6b är 

vegetationen i området genomgående tät av tall och en, medan i zon 7b finns en tydlig förändring 

då landskapet blir mer öppet och ändrar struktur i vegetationen. I zon 7b påfanns även en gammal 

lambgift som är ett tydligt tecken på tidigare fårbete. I detta område finns endast några få unga 

enar på en annars öppen mark. Då det inte sker någon förändring i markunderlaget borde 

vegetationen kunna fortsätta växa i samma utsträckning. De unga enarna indikerar att fårbetet 

upphört relativt nyligen. Det finns även ett fåtal äldre enar med en krona av barr men stammen 

helt kal vilket också tyder på fårbete. Detta har vi illustrerat med en karta, där både det gamla och 

det nya området med fårbete är utmärkt (se figur 15). Eftersom det inte längre bedrivs något 

fårbete på området har naturlandskapet långsamt återfått sitt ursprung. Att det inte finns några 

stora tallar kan även bero på att jordmånen i det här området är väldigt tunn och inte gör det 

möjligt för tallen att etablera sig. Det öppna landskapet kan alltså både bero på naturliga och 

mänskliga faktorer. 

  

Hur kan en framtida förändring komma att se ut? 

  

Det öppna landskapet som är typiskt för Fårö är något som många turister fascineras av. När 

boskapshållningen minskade på ön, då det inte längre lönar sig ekonomiskt, lämnades många 

betesmarker öde. Tyvärr riskerar man att förlora en viktig del av kulturlandskapet då 

alvarmarkerna växer igen och tappar sin charm. Dock är detta något som man har börjat 

motverka med hjälp av EU-bidrag då man insett det kulturella värdet i det unika landskapet. I och 

med att trycket på att köpa fritidshus och tomter på ön ökat, omvandlas idag gamla betesmarker 

och skog till tomter för fritidshus. Men då alvarmarkerna fortfarande har ett högt kulturellt värde 

och lockar många turister bedriver man fortfarande fårbete för att bevara landskapet öppet. 

Samtidigt har fåren blivit ett varumärke för Fårö som lockar många turister. Ett tecken på detta 

kan man se om man jämför det äldre ortofotot under den ekonomiska kartan från 1940 (se figur 

14 i bilaga) med vegetationskartan (se figur 9). Vegetationen är idag glesare och mer öppen på 

vissa ställen än var den var 1940 då samma område var igenvuxet. Även på många andra ställen 

har det vuxit igen då åkrarna inte längre brukas och mark till fårbete står orörd. Den öppna 

marken i området har troligtvis inte tillkommit naturligt utan har skett för att skapa fårbete och 

nya tomter. I framtiden kommer troligtvis fler fritidshus byggas i Lauterområdet och fårbetet 

kommer förhoppningsvis bevaras.  
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7. BILAGA 
 

 

Figur 13, Ortofoto. Ortofoto över undersökningsområdet taget ungefär för 10 år sedan då vi kan 

se det på vegetationen som är bearbetat av får. Hämtad: © Lantmäteriet, i2012/921 
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Figur 14. Fårbete. Två områden över fårbete, ett över var fårbetet troligtvis pågått fram till för 

ca 10 år sedan (analys av vegetationen då får betat ner och gjort landskapet glesskog) och ett 

över var det pågår fårbete idag i undersökningsområdet. Ortofoto hämtat från: © Lantmäteriet, 

i2012/921 
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Figur 15. Tvärprofilslinje med koordinater. De två tvärprofilerna i undersökningsområdet 

utmärkta med varsin gul linje. De gröna och röda punkterna visar uppmätta lägen för 

observationer utmed profilerna  

Ortofoto hämtat från: © Lantmäteriet, i2012/921 
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Fårö för 10000 år sedan 

  

Fårö för 9000 år sedan 

 

Figur 16. Landhöjningskarta över Fårö som visar när Fårö steg över havsytan. 

Hämtad från: Kartgeneratorn sgu.se, strandnivåkarta 
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Lauter för 4000 år sedan   Lauter för 3000 år sedan 

 

           Lauter för 2000 år sedan   Lauter för 1000 år sedan 

Figur 17. Landhöjningskartor över Lauter. Fyra kartor som visar hur landhöjningen i området 

skett över tid, Hämtad från: Kartgeneratorn sgu.se landhöjningskarta 
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Figur 18. Tvärprofil. Två tvärprofiler dragna genom Lauter. En förstoring av figur 6.  
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Figur 19. Strandförskjutningskurva, beräknad för centrum av kartan.  

För 9000 år sedan var strandlinjen 17 m över dagens nivå. 

Hämtad: SGU kartgeneratorn, strandnivåkarta 
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Figur 20. Historisk karta från 1940 över Lauterområdet. Hämtad: Lantmäteriets historiska 

kartor 

 
 


