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1. ABSTRACT 

Studiens syfte har varit att få en djupare förståelse för vilken påverkan mänsklig aktivitet 

haft/har i landskapsutveckling. Detta gjordes genom lanskapsanalys och 

landskapsklassificering. Det finns fem frågeställningar som besvaras i slutsatsen. I förstudien 

producerades olika kartor för att få en förståelse för området. Dessa kartor har sedan använts i 

flera delar av rapporten för att visa de förändringar som skett i landskapet. I teoribakgrunden 

beskrivs Gotlands uppkomst, geologisk tid, klimat, geomorfologi, fossiler, våtmarker, 

tomboloeffekt, tjärbränning och odlingslandskap. 

     Fårö består av i huvudsak av kalksten, vilket i stora delar når ända upp till marken men i 

övrigt så täcks dessa av kvartära jordlager. I öster så är denna täckning av kvartära jordlager 

näst intill fullständig. 
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2. INLEDNING 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse till hur naturlandskapet förändras och vilken 

påverkan mänsklig aktivitet haft/har för betydelse för landskapsutvecklingen i Norrsund, 

Fårö. Detta för att kunna se hur detta kan utvecklas i framtiden och hur man kan förhindra de 

landskapsförändringar som kan komma att ske. Rapporten ska ge en bild över hur landskapet 

kan komma att förändras i framtiden och även vilken effekt som mänsklig påverkan har på 

landskapsförändringar.  

2.2 Frågeställningar 

 Hur har sjön och våtmarkerna uppkommit? 

 Varfö r har förnminnena placerats i det ömra de de ligger idag?  

 Hur har markanvändningen av området, runt den södra delen av sjön, Norrsund sett ut 

historiskt och hur ser den ut idag?  

 På vilket sätt är markanvändningen, sjön och våtmarkerna relaterade till varandra i 

området? 

 Vilka möjligheter och hot finns för detta område i ett framtidsperspektiv? 

 

  
Figur 1a. (T.V) Visar bild på Gotland och röda rektangeln är en markering av undersökningsområde. 

Figur 1b. (T.H) Visar tydligare undersökningsområdet på Fårö. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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2.3 Avgränsning 

Studieområdet som gruppen blev tilldelad är på 2,2 x 2,5 km och på detta område har de olika 

landområdena studerats, se figur 1a & 1b. Studien har fokuserats på att klassificera landskapet 

för att kunna visa en klarare bild av undersökningsområdet och besvara frågeställningarna 

som valts. Undersökningen har gjorts översiktligt över hela studieområdet och utvalda delar 

har studerats mer ingående.3.  

 

3. BAKGRUND 

3.1 Geologi 

Den berggrund som syns på Fårö har skapats under den geologiska perioden Silur, för ca 430 

miljoner år sedan. Under denna berggrund finns det berg från andra geologiska tider. 

 

3.1.1 Silur 

Under denna geologiska tid avsattes alla berglager, ca 600m i tjocklek, som idag finns på 

Gotland. Silur perioden började för ca 440 miljoner år sedan och slutade för ca 35 miljoner år 

sedan. Berggrunden består i största del av revkalksten, lagrad kalksten och märgelkalkstenar. 

Sandsten finns det endast i en begränsad omfattning. Det var under denna geologiska period 

som de första landväxterna har hittats i fossiler (Markes&Johnson, 2007). 
 

 

 

 

Figur 2. Detta är en profil som visar berggrunden i östersjön från Sverige till Finland. Det första 

lagret, mörkgröna, visar berggrunden från den siluriska tidsperioden. Det andra lagret, ljusgröna, 

visar berggrunden från den ordoviciska tidsperioden. Det tredje lagret, lila, är berggrunden från den 

kambriska tidsperioden och den fjärde, rosa, visar berggrunden från den prekambriska tidsperioden 

som även är kallat urberget. Källa: Eliason, m.fl. 2010. 

 

Kontinentalplattorna flyter under de tunga bergarterna och gör att världsdelar och länder 

flyttar på sig hela tiden. När Gotland och de olika Silurlagren bildades var landet nära 

ekvatorn med tropisk värme och var ett grunt hav. Gotland har under 400 miljoner år rört sig 

norrut och har gradvis hamnat i ett kallare klimat. Samtidigt som Gotland har flyttat sig från 

ekvatorn mot nordligare breddgrader har klimatet varierat från kortare istider till varmare 

klimat mellan de olika istiderna. Det har funnits fyra istider och varje istidscykel har varat i ca 

100 000år. Den egentliga istiden i en cykel är 75 000 – 90 000 år och 10 000-25 000år har 

varit en interglacialtid, en istidspaus. 

     Efter den senaste istiden blev klimatförhållandena annorlunda då landisen smälte och 

isranden tvingades mer norrut. Det var för ca 12 000år sedan isranden nådde Gotland och det 

var ca år 9400 f.Kr. som Gotlands högsta delar kom upp ur havet. Under den här tiden rådde 

det ett subarktiskt klimat (Länsstyrelsen, 1984. s. 25). 
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Berggrundgeologi 

Då de geologiska lagren på Fårö lutar mot sydost medför detta att de branta klipporna i 

nordväst blir kraftigare mot Östersjön (Länsstyrelsen, 1984. s. 25). Berggrunden som Gotland är 

uppbyggd på är en serie av bergarter som kommer från det siluriska systemet. De översta 500 

metrarna av berggrunden består främst av Silurisk kalksten. I huvudsak är det kalkstenar av 

flera olika slag som bildar berggrunden på Gotland. Högklintkalkstenen återfinns på Fårös 

nordvästra del och utgör ca en femtedel av öns totala berggrund, medan Slitegruppen utgör 

resten. Men även leriga bergarter och sandsten finns med i berggrunden. Samtliga av dessa är 

marina (d.v.s. bildade i havet).  De material som har bildat dessa olika lager är huvudsakligen 

fragment av koraller och har ett organiskt ursprung (Munthe et al.1925 s. 5-31). 

     Vissa bergarter är bildade på något djupare vatten såsom en del kalkstenar och leriga 

bergarter. Andra är bildade på något grundare vatten som t.ex. lerig sandsten och vissa är även 

bildade något utanför eller vid stranden, t.ex. bergarter med klapperstenar mm.  

     Flertalet av öns bergarter har en mer eller mindre utpräglad, ofta plan skiktning, lagring 

eller bankning. Detta är för att den är mer lagrad och fossilerna ligger skiktvis. I huvudsak så 

är det den så kallade revkalkstenen som inte har denna plana skiktning utan den är mer bildad 

som en icke lagrad, knölig bergart. Detta är för att den ofta bildats genom massiv anväxning 

och anhopning av revbildade organismer (Munthe et al.1925 s. 5-31). 

     Kalkstenar kan delas in i två olika grupper. De stenarna som har en hög halt av kalk är de 

”renare” stenarna, och de som innehåller mer lerslam är de svaga leriga kalkstenarna. De rena 

kalkstenarna innehåller ca 93-99 % kolsyrad kalk och de leriga och svaga innehåller mellan 

85-93 % kolsyrad kalk. På detta sätt kan man avgöra hur motståndskraftig kalkstenen 

är(Munthe et al.1925 s. 5-31). 

     Övriga stenars uppbyggnad på Gotland är märgelbergater som hör till de mer leriga 

bergarterna som har en kalkhalt växlande mellan 10-80 %. Sandstenar som är en annan 

beståndsdel i berggrunden har endast 5-10 % i kalkhalt som gör att även de tillhör de svagare 

bergarterna. Lersten och lera är de med minst kalkhalt där lersten har en kalkhalt på 8 % och 

där lera har ännu mindre kalkhalt eller ingen alls (Munthe et al.1925 s. 5-31). 

3.2 Geomorfologi 

Landhöjningen på Fårö orsakas av att ön har tygnts ner av den tunga isen under den senaste 

istiden. Landhöjningen har skett gradvis och var som störst direkt efter istidens slut. Därefter 

har den minskat och är idag kring 0-1 mm/år (Lantmäteriet, 2000.) Den gradvisa 

landhöjningen på Fårö har gjort att nya landområden stegvis uppkommit (appendix 3.13). 

Morän 

Morän består av allt ifrån osorterade stora block till små jordpartiklar som kommit dit med 

istiden. Den är bra att använda som odlingsjord, dock är den inte jämt fördelad på Gotland 

(appendix 3.4). Vanligtvis är det möjligt att se moränryggar men på Gotland har dessa 

utjämnats i topografin. Det finns dock enstaka moränryggar och ändmoräner, men det är svårt 

att förklara hur de har uppkommit. De stenar och block som finns vid dessa moräner är 

vanliga för området, men hör inte ursprungligen till i området. (se appendix 3.1). 

Kustprocesser 

Strandvallar är vågavlagringar, formade från sand, grus eller snäckskalssediment. Dom 

formas av vågprocesser under lugna förhållanden och även under storm. Strandvallar skapas 
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där det finns rikligt med sediment och en låg kustlutning, vilket resulterar i formationerna 

som strandvallar skapat. Eoliska processer är sekundära till vågprocesser (Masselink& 

Hughes 2003. s. 254).  

 

 
Figur 3. Visar klappersten och en sedimentär berggrund. (SWEREF99: 745786/6432079. Riktning: 

Norr. Appendix 2, observations punkt nr.9). 

I kartan (appendix 3) har vi ritat in kartlagda strandvallar i den sydöstra delen av området. En 

annan kustprocess är Tomboloeffekten som är en sedimentär kustlandform som skapats av 

vågriktningen. De skapas när en ö eller ett rev ligger nära kusten som ger skydd från vågor 

och då avlagras sediment. Sedimentet når den kustnära ön genom laterala strömmar som går 

längst kusten till den skyddade zonen bakom ön och förbinder på så sätt ön med fastlandet 

(Masselink& Hughes 2003. s. 246-247). 

3.3 Vegetation 

Skogen på Fårö är byggd på mark med ett tjockare lager jordtäcke. Detta jordtäcke som 

skogen står på är mest moränmärgel. I dessa skogar växer tall som är det dominerade 

trädslaget. Den tunna marken har gjort att träden inte blir så högvuxna (Martinsson, 2001 s.33). 

     Faktorerna som har skapat den glesa skog som finns på Fårö är hög användning av virke 

till ved och underhåll. Fårbete har medfört att återväxten av skog var svag. Under senare tid 

har fårbetet minskat vilket har gjort att skogen kan börja växa igen. Det är hård konkurrens 

om näringen i marken vilket gör att svamparna är viktiga då de ger näring till träden 

(Martinsson, 2001 s.34).  

     Grunden till Fårös skogar är marken med tjockare jordtäcke med moränavlagringar. 

Skogarna har dominerats av tallar, det är pga. de tunna och magra jordarna och närheten till 

haven som träden blivit lågvuxna. Skogen på Fårö har utnyttjats varsamt, mestadels till drift 
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och underhåll av gårdarna. Under vissa årtionden så var det dock högt tryck på virke då folk 

flyttade till ön. Detta gjorde att skogarna blev glesa och fårbetet har även minskat återväxten 

av skogen. Men den har aldrig kalavverkats och detta medför en unik skog i det sydsvenska 

landskapet (Ahlqvist, 2001. s.33-34). 

3.4 Våtmarker och insjöar 

Myrar består oftast av torvmark som är organiskt material som inte brutits ner i det grunda 

vattnet. Många myrmarker bildas på Fårö där berggrunden ligger i dagen och vattnet inte kan 

rinna undan. Myrarna får huvudsakligen vatten från nederbörd eller från grundvattnet. I dessa 

myrar växer det mycket akvatiska växter och däribland agen som har varit typisk för Fårö och 

har används till att bland annat klä tak (Länsstyrelsen, 1984. s.76-80). 

    Insjöarnas och sankmarkernas avlagringar på Fårö är väldigt bra att studera då det finns 

mycket information att hämta från dessa. Det är möjligt att hämta upplysningar om de gångna 

tidernas växt- och djurliv, samt vilket klimat som har funnits och bevattningsförhållandenas 

förändringar i landskapet. Eftersom det har genomförts flera myrutdikningar på Gotland så 

har det nästintill ödelagt möjligheterna till att studera hur dessa lagerserier i myrarna uppstått. 

Tidiga undersökningar i myrarna har gjort att det finns information om den gotländska 

vegetationens utvecklingshistoria. 

     Enligt en gammal uppskattning, innan de stora utdikningarna av myrarna tog fart, så 

bestod 9.6 % av Gotlands jord av vattensjuk mark. Det var i största del myrar (torvmarker) 

och vätar (blekemarker) som dessa procent är fördelade över. Myrarna på Gotland är vanligen 

igenväxta fornsjöar. Förutom den årliga vattenståndsvariationen i de gotländska vattendragen 

finns det inga systematiska observationer. Då det är en jämförelsevis rikligare nederbörd 

under hösten och vintern samt att det är en relativt hög vintertemperatur så kännetecknas 

Gotlands vattendrag som högvatten under vintern och hösten jämfört med sommarens 

lågvatten. Detta gör att den årliga vattenståndsgången blir helt annorlunda om man jämför 

med mellersta och södra Sveriges normala snösmältning och vårflod. En typisk gotländsk myr 

i sitt naturliga tillstånd är ett mellanting mellan sjö och kärr. Historiskt så hade dessa samma 

betydelse för vattenhushållning som fastlandets sjöar, såsom regleringsbassänger och 

vattenmagasin. Jordartsbildningen ur de gotländska myrarnas växtsamhällen är mycket olika. 

I stort sätt avtar torvmängden beroende på ståndorternas fuktighetsgrad. Detta betyder att 

sönderdelad torv hastigt kan uppkomma där det har funnits mycket vass- och agbesläktade 

växter. Detta medan områden med halvgräsväxter skapar en långsamt växande jordart där all 

växtsubstans är sönderdelad till en strukturlös dy. En annan jordartsbildning som finns är den 

i vitmossasamhällena där det är fuktigare och dessa är kraftiga torvbildare. Rismossan och 

skogsmossan efterlämnar i regel mer mullartade jordarter. Då myrtorven har olika stor 

avlagringsförmåga blir myrarnas höjdtillväxt ojämn och växlande alltefter vegetationens 

beskaffenhet under utvecklingens olika stadier. Eftersom att de gotländska jordarterna har en 

hög kalkrikedom så syns även detta i kärrens och myrarnas avlagringar (Munthe et al.1925 s. 

77-104). 
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Figur 4. Visar en myr som har inslag av starr och tåg. (SWEREF: 745223/6430210. Riktning: Norr. 

Appendix 2, observationspunkt nr.18). 

Fårös sjöar och myrar avviker från huvudön pga. dess stora diversitet. Det finns även många 

outdikade myrar av olika storlekar. Genom att studera dessa är det möjligt att se spår av 

kalksedimentbildning och igenslamningar och på så sätt ge en blick bakåt till hur Fårö sett ut 

förr (Sernander, 1941. s. 52). 

    Människan använde myren på många olika sätt, såsom till foder för husdjuren. Även fisket 

i myrarna var en efterlängtad period under året. När vårfloden med smält snö pressade sig 

nedför myrarnas avrinningsområden visste människorna att det fanns tillräckligt med vatten 

för att kunna fiska även i myrarna. På myrarna fiskades det med garn eller rev. Fiske var inte 

det enda som gjordes vid myrarna, det jagades även änder som häckat i myren. (Håkansson, 

1976. s. 61-62). 

     Våtmarkerna på Fårö skiljer sig från de övriga våtmarkerna i landet på så sätt att de har ett 

annorlunda djurliv och vegetation. De faktorer som utvecklar våtmarker är berggrund, 

jordarter, topografi, klimat, växt- och djurliv och markanvändningen (Ahlqvist, 2001. s.25). 

     Våtmarker på Gotland är en halvmeter till två meter djupa. På Fårö finns det mindre 

våtmarker som torkar ut under vissa delar av året. Den typiska karaktären för våtmarkerna på 

Fårö är att det finns mycket sediment i mitten av våtmarken och djupa gravar längs 

våtmarkskanterna. Det som är speciellt för vattnet i våtmarkerna är att de vanligen har ett pH-

värde som är högre än 8. Botten av våtmarkerna är täckta med gyttja. Eftersom att 

människorna på Fårö inte har dikat ut våtmarkerna så finns det fortfarande ett flertal 

våtmarker som har ett mycket rikligt djur- och växtliv (Ahlqvist, 2001. s.25). 
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3.5 Odlingslandskap 

De magra jordarna på Fårö har gjort att markerna mest har utnyttjats till bete. De marker som 

har använts har mest varit ängsmark som har gett vinterfoder för djuren på Fårö (Martinsson, 

M 2001. 36). Den mark som man har använt till odling har mest använts till att odla råg. 

Avkastningen från detta har för det mesta bara räckt till den egna gården och inte räckt till 

försäljning (Ohlsson, 2001. s.88). 

     Den magra marken är svårodlad och för att få tillräckligt mycket gödsel användes det 

havstång, så kallad släke, som har kunnat ge näring till jorden. Havstången har genomgått en 

bränningsprocess, som betyder förmultning. Släket var en allemansrätt som fördelades mellan 

gårdarna beroende på hur stor åkerareal varje gård hade (Ohlsson, 2001.s.82-84). 

 

 
Figur 5. Här syns vallodling. Denna odling var senast i bruk 2013. Det finns en tydlig markering av 

markhöjning på den odlade marken då det syns en vattensamling nedanför.  

(SWEREF: 745226/6429966. Riktning: Syd. Appendix 2, observationspunkt nr.16). 

Under senare tid har betesdriften minskat och därmed har odlingslandskapet börjat växa igen 

då det inte finns någon aktiv mänsklig aktivitet. Då fårbeståndet har minskat har även 

åkerarealen som användes minskat. Då det har blivit betydligt mindre lönsamt att själv 

hushålla så har åkerarealen blivit mindre i samma takt vilket har gjort att odlingsmarkerna har 

börjat växa igen (Martinsson, 2001. s.46). Att beskriva en öde åker är svårt om den nyligen varit 

i bruk. Författaren menar på att en åker lätt kan tas upp i bruk igen och därför är det svårt att 

beskriva en åker (Ronsten,2011. s.78). Den största tiden av ödeläggelse av gårdarna var under 

1500-talet. Många av gårdarna brukades fortfarande men anledningen till att de blev 

ödegårdar var att de boende inte kunde betala skatten (Helmfrid et al.1994 s. 88-89). 

     Det är viktigt att förstå att de ursprungliga landskapsmiljöerna inte finns kvar idag pga. att 

människan har satt sin egen kultur i landskapet genom att använda olika områden till 
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betesmarker och odlingslandskap. Det har funnits ett underskott av näring i marken för att 

betesdjuren betat jorden så hårt och gjort det svårt för växter att klara sig, det är endast de 

starkaste växterna som har klarat sig. Dessa har sin växtmassa i roten eller i bladen som ligger 

nära marken. Odlingslandskapet på Fårö har inte påverkats av de olika skiftesreformerna som 

tog verkan i övriga Sverige. Detta pga. fåröborna ville vara självförsörjande och leva i 

harmoni med naturen (Ahlqvist, 2001. s.25).  

     Större delen av Fårös odlingslandskap har använts till betesmark pga. den tunna 

jordhorisonten som har gjort det väldigt svårt att odla. En stor del av betesmarkerna är i drift 

än idag, dock finns det även de som håller på att växa igen pga. minskat fårbestånd (Ahlqvist, 

2001. s.36). 

3.6 Fornminnen 

Det finns två registrerade fornminnen i vårt område. Den ena är tjärdal vars mynning är ca 

1,7 m bred. Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök syns sot, kol och även tjära i dalens 

botten vilket vi också kunde observera. Tjärdalen är inte daterad utan har endast s.k. typisk 

datering som anger att tjärdalar har funnit från sen medeltid in på 1900-talet.(Löthman,. 

1977).  

      Den andra fornlämningen som finns i området är en bebyggelselämning som också den 

inte är daterad utan endast angiven att lämningar av den typ finns från 1500-talet och framåt. 

Enligt Fornsök så är det en gammal by tomt/gårdstomt som består av tre ruiner, en åker och 

en stengärdesgård (Löthman, 1977).  

3.7 Tjärbränning 

Arbetet i skogen på Fårö kallades för fattigmanströja och detta grundar sig i att materialet från 

skogen användes till olika saker såsom hus, redskap, föremål, ved, matlagning, tjära, 

kalkbränning och virke till hägnader. För att tillverka tjära behövdes det inte använda mycket 

av skogen för att få fram tjäran som behövdes. Människorna använde sig av tallstubbarna då 

dessa innehåller mycket kåda(Brogren, 2001). De tjärrikaste stubbarna var de som stått i tiotal 

år efter att träden avverkats och det var viktigt att få med hela stubben. Stubbarna höggs till 

småved som sedan stapplades och täcktes med aska och tång. När veden torkat var det dags 

att bränna den i en tjärdal vilket innebar att man brände stubbarna utan syretillförsel. Det tog 

ungefär fem dagar att bränna stubbarna för att få fram en sojde, ungefär 125 liter (Gardell, 

1987. s.120). Tjäran var en lönsam produkt då den var lätt att transportera och krävde inga 

stora investeringar.  
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Figur 6. Visar den tjärdal som är ett av de fornminnen som fanns i studieområdet. 
(SWEREF99:745229/6430208. Riktning: Norr. Appendix 2, observationspunkt nr. 17). 

Staten tjänade även de på bondetjäran som framtogs. 1834 behövde inte bönderna längre 

betala skatt med tjära. Sista gången det brändes tjära på Fårö var under första världskriget och 

då fanns det redan specialtillverkade ugnar som var effektivare än de ålderdomliga 

tjärdalarna. Det som var bra med de nya ugnarna var att biprodukterna (träkol och 

terpentinolja) kunde utvinnas i större utsträckning (Brogren, 2001). Ett nytt ekonomiskt 

system gjorde att egenbruket av tjära upphörde. Bönderna handlade sin tjära, istället för att 

själva tillverka detta under flera dagar, då detta var en lång process. Numera är det en 

industriell tillverkning av tjära. 

 

 

4. METOD 

Planeringen och tillvägagångssättet i vårt arbete har inspirerats av Landscape 

CharacterAssessmentGuidance for England and Scotland(Swanwick m.fl. 2002). Vi har i vårt 

arbete använt fyra av dess steg som är förstudie, fältstudie, klassificering, beskrivning och 

resultatutformning. I beskrivningen nedan så har vi beskrivit hur vi arbetat i de olika stegen 

med vår rapport. Fältstudien utfördes mellan 30 september 2013 och 9 oktober 2013. 

 

4.1 Förstudie 

Här har det skapats en grundkunskap om området och hur området har framkommit historiskt 

sett. Även en grundkunskap om samspelet mellan naturliga och kulturella faktorer har 

skapats. Kartor har skapats och en bild av landskapet har bildats. Forskarna har studerat kartor 

och de olika klassificeringarna av landskapet. I fastighetskartan finns det öppen mark, skog, 

våtmark och odlad mark. Den öppna marken har gett en bild av att den är väldigt glest 
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bevuxen med bara gräs och ett lågt buskskikt. Skogen har uppfattats som att den ska vara gles 

med höga raka träd. Våtmarken har uppfattats som ett lager med mossa som inte är bärande 

att gå på. 

     Kartunderlaget kommer från Lantmäteriet och SGU. Den informationen har behandlats i 

ArcMap som är ett program i Geographic Information System, GIS. För att få fram 

informationen till fastighetskartan som användes under fältarbetet som huvudkarta laddades 

fastighetskartan ner i vektorformat. I programmet GIS lades sedan flera olika lager till som 

syns förklarade i teckenförklaringen till varje karta. Denna process har gjorts med 

fastighetskartan, höjdkartan, landhöjningskartan, jordartskartan, markanvändningskartan, 

ortofoto och berggrundskartan. De ekonomiska och historiska kartorna har gruppen hämtat 

från Lantmäteriets historiska kartor.  

4.2 Fältstudie 

Här skapas det en uppfattning om landskapet i området och det görs observationer i området 

och hypoteserna från förstudien jämförs med det som vi kan se i landskapet. Vi har jämfört 

hur landskapet ser ut i verkligheten och jämfört det med fastighetskartan (se appendix 3.9) 

och sedan använt oss utav Sveriges geologiska undersökningsklassificeringar av vegetation, 

jordarter och markanvändning.  I fältstudien har dokumentationen av undersökningen skett 

genom att fotografera, anteckna och ta GPS koordinater på de olika observationspunkterna.  

4.3 Klassificering och beskrivning 

De olika områdena har klassificerats genom att dela upp dem beroende på olika karaktärer 

såsom växlighet och ålder. Här beskrivs de olika karteringarna som gjorts i fältarbetet. I 

fältarbetet undersöktes hur våtmarkerna har använts och hur de har förändrats under tid 

genom att jämföra med gamla kartor. 

5. RESULTAT 

5.1 Resultatutformning 

Här diskuteras de olika klassificeringarna, kartläggningarna och fältarbetets slutresultat och 

hur detta ska framställas som ett resultat. Det slutgiltiga resultatet kan framställas på olika sätt 

beroende på hur forskningsfrågorna besvarats. Resultatet består av en framställning av hur 

markanvändningen har sett ut historiskt och hur den ser ut idag genom att jämföra 

ekonomiska kartor från 1940, 1977 och fastighetskartan från 2007 (rev. 2013) och det 

fältarbete som utförts. Dessa kommer att sättas ihop som en bildserie för att visa en tidsserie 

av utvecklingen för markanvändningen. Resultatet kommer även att innehålla svar på hur sjön 

och våtmarkerna uppkommit genom att undersöka landhöjningen och dess påverkan i 

området. Att besvara frågan på hur markanvändning, sjön och våtmarkerna är relaterade till 

varandra har framställts genom fältobservationer, som innehåller bilder på samspelet mellan 

kultur- och naturgeografi. Denna metod ger oss svar vilken funktion fornminnena hade på 

platsen. Efter att ha framställt resultaten för de tidigare frågorna är det möjligt att genom ett 

tidsperspektiv analysera kommande landskapsförändringar i området där studien utförts. 

 Fältstudierna inleddes med att göra observationspunkter i området. Dessa 

observationspunkter är utgångspunkterna i studien. Det finns totalt 33 observationspunkter.  
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Figur 7. Observationspunktskarta som visar de observerade punkterna med numrering. Här har vi 

använt oss av en fastighetskarta och våra GPS punkter som vi tog vid våra observationspunkter.  

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

5.1 Utveckling av sundet 

Vad vi kunde se i fält var att strandvallarna i vårt område var svåra att hitta. Oftast var vårt 

område mycket skogsrikt och strandvallarna var svåra att hitta. För att hitta strandvallarna i 

vårt område så sökte vi efter högre punkter för att kunna se om det har funnits en historisk 
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kustlinje i området. När vi sedan hittade strandvallarna så markerade vi dessa med hjälp av 

GPS kordinater så vi kunde lägga in dessa i en karta för att se hur sundet stängts igen.  

 Som vi kan se på höjdkartan med strandvallar (figur 9) så är de strandvallar vi hittade i 

den sydöstra delen av området belagda vid en högre punkt än i området runt om. Genom 

dessa observationer så kunde vi se hur sundet stängdes igen och var sundet förr har gått. Vi 

har även tagit fram en landhöjningskarta för att se på ett ungefär när marken kom upp ur 

havsytan och när sundet stängdes igen. Detta skedde för ca 1000-1200 år sedan (figur 8). 

 Vi kan se att sundet inte har gått i en direkt sydlig riktning från den nuvarande sjön, 

utan sundet har gått i en sydöstlig riktning ner mot Alnäsa träsk. Vi kan även utskilja att det 

har uppkommit öar mellan Alnäsa träsk och Norrsund innan sundet stängdes igen helt genom 

den landhöjning som har skett.  

 
Figur 8. Här syns den landhöjning som har funnits i området och för hur länge sedan landet kom upp 

ovan hav. Denna karta innehåller både fastighetsdata och höjddata. Här har det även använts SGU:s 

kartgenerator. Höjdkurvan är 5m.ö.h. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921 
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Figur 9. Här syns det strandvallar som observerades i området och som är lagd ovanför en höjdkarta. 

Denna karta innehåller både fastighetsdata och höjddata. Höjdkurvan är 5m över havet. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921  

5.2 Våtmarkernas användningsområde och utveckling 

Våtmarkerna i området har bildats då området har varit ett sund och då landhöjningen, i olika 

tidsperioder, gjorde att sundet stängdes av och sjön minskade i storlek. Då bildades våtmarker 

i låglänta områden med tunn jordhorisont och under detta finns en berggrund. Den höga 

ogenomträngligheten i berggrunden gör att vattnet inte rinner ner i marken utan stannar vid 

berggrundens yta. Användningen av våtmarkerna har varit viktiga för bönderna på Fårö. 

Dessa våtmarker har använts till bevattning av odlingsmarker genom att leda vidare vattnet. 



 

 17 

Dessa våtmarker har dikats ut för att skapa mer odlingsmark till bönderna, markerna har varit 

bra för odlingen då jordlagret oftast är väldigt näringsrikt och ofta består av torv.  

     De har även använt sig av den akvatiska växten ag till takläggning på deras hus och 

lambgift. Detta har förekommit på både Fårö och Gotland. Observationerna som gjordes i fält 

ledde till en tolkning av att våtmarkerna har varit viktiga i Fårös utveckling och att dessa 

behöver bevaras då våtmarkerna har både ett kulturellt värde men även att djurlivet i 

våtmarkerna är unikt.  

     Observationerna av landskapet som gjordes ute i fält visade tydligt att våtmarkerna 

minskat i yta. Dessa våtmarker jämfördes med den ekonomiska kartan från 1940 och där syns 

det att våtmarkerna är betydligt större, då en del sjöar numera är så kallade vätar. Dessa vätar 

är på 1940-talets karta större våtmarker eller sjöar. Våtmarkernas minskande beror på att 

skogen breder ut sig och detta var tydligt då det fanns skog i kanterna av de flesta 

våtmarkerna som undersöktes. 

     Det som upptäcktes under fältstudierna var en tydlig tomboloeffekt i en våtmark. Stranden 

har till våtmarken starr som växtlighet och det fanns en sedimentavlagring mellan stranden 

och en ö som fanns en bit utanför strandkanten, se appendix 2.20, på det ställe där det fanns 

sediment avlagrat växte det tallar, enbuskar, mossa och gräs. 

5.3 Skogens utveckling 

Skogens utveckling på Fårö beror inte bara på hur länge marken har varit obrukad eller hur 

länge sedan de hade skogs- eller jordbruk på platsen. Det som har påverkat skogens 

utveckling är vilket jordlager som finns i grunden. Det är jordlagrets näringsinnehåll och 

tjocklek som bestämmer hur mycket som ska växa och vad som kan växa i de olika områdena. 

Tecken som visar på att mark har varit brukad är nytillskott av enbuskar eller träd och att det 

fanns mycket ogräs på platserna i vårt område. Detta är förstadier till hur en brukad mark 

växer igen till ett skogsområde. Tydliga tecken på att det tidigare har varit odlingsmarker i ett 

skogsområde är exempelvis annan vegetation, utdikningar och gamla stenmurar. När 

odlingsmarkerna inte längre brukas så kommer det att växa mer och skapa en annorlunda 

vegetation i jämförelse med området runt om kring. Även fårbeståndets minskning i området 

påverkar hur skogen utvecklas. Då det finns färre får som betar i och kring skogarna får 

skogen en chans att breda ut sig och bli tätare genom att ett buskskikt växer fram. I och med 

att fårbeståndet minskat så har även den mänskliga påverkan på området minskat då skogen 

inte behöver aktivt underhåll för fårbete.  

 

5.4 Skillnader mellan östra och västra sidan 

Fältstudierna har visat en skillnad mellan den östra och västra sidan i området. I öst så 

dominerar de gamla gårdarna. Många av gårdarna är idag inte bebodda året runt utan används 

antagligen mest som sommarstugor. Detta har lett till att mark på områdets östra sida inte 

längre betas av får och inte längre tas hand om av människor lika väl. Detta har resulterat i att 

skog blivit tätare och den öppna marken har fått fler och större buskar. Även de flertalet 

odlingsmarker som finns på östsidan har idag under några få år inte blivit brukade och på så 

sätt har ogräs och ett buskskikt dykt upp på många av odlingsmarkerna (appendix 3.11). Vid 

sydöstra delen av kartan så har vi ett område som aktivt betas av får vilket syns tydligt i 

landskapet. Man kan även i det området hitta ett fornminne som är en gammal gård (Appendix 
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2.4). Genom östra sidan av området går det även en del större vägar. Skogen är även bättre 

omhändertagen i sydöstra delen av området då det betas aktivt av får även där, medan i 

nordöst så har skogen låtits växa tät. 

 På den västra sidan av sjön i vårt område har fältstudier visat ett helt annan miljö. Här är 

skogen dominerande över hela västra sidan (Appendix 3.12). I en del av skogen har vi sett 

bevis på att skogen är aktivt underhållen. I andra delar av skogen har vi sett att skogen är 

nästan ogenomtränglig. I detta område så finns det även betydligt färre gårdar och 

odlingsmark. De platser på den västra sidan där vi kan hitta gårdar är längst i söder och längst 

i norr (appendix 3.12). Den enda odlingsmarken i västra delen av området är övergiven och 

används inte längre. (se Appendix 2.31). 

5.5 Betes- och odlingsmarkers utveckling med tid 

Flera av de åkermarker som syns på fastighetskartan (2007) är svåra att hitta i landskapet då 

det inte är i bruk längre. Dock var det möjligt att se skillnader på gammal åkermark då 

vegetationen var helt annorlunda än vid närliggande områden. 

Fårös kalkrika landskap med sitt tunna jordlager gör att växtligheten inte är den optimala för 

betesdjur. Dock är fåren ett av de djur som klarar av att leva på den växlighet som finns på 

Fårö. Fåren har gått fritt på ön och kunnat skapa ett unik och öppet landskap. I dessa 

betesmarker så placerade människor lambgift som var till för att skydda fåren från dåliga 

väderförhållanden. Dessa placerades i de betesmarker som inte låg i närheten av gården för att 

kunna ge fåren skydd. Under denna tid så gick fåren ute på vintern och då behövde de skydd 

under kalla nätter och hårt väder. Det syns tydligt var fåren har sin betesmark idag då marken 

fortfarande är öppen. Eftersom fårbeståndet har minskat så har de öppna markerna börjat växa 

igen och det finns tecken på att det pågår mänsklig aktivitet genom ett underhåll av den öppna 

marken. Betesmarken har förändrats på så sätt att den har minskat i takt med att fårbeståndet 

har minskat. På vintern betar inte fåren ute längre och detta har gett enbuskar och tallskott en 

möjlighet att växa då fåren inte hinner beta ner dem. Detta gör att utvecklingen av 

betesmarker idag inte ser så bra ut. Betesmarkerna kommer att växa igen om ingen mänsklig 

aktivitet sker på dessa platser. 

 Odlingsmarkernas är oftast steniga och har en mager jord. Till största del var det råg, 

och framför allt Gotlandsrågen, som odlades. Denna råg odlades på markerna då rågen gav 

mest avkastning av dessa tunna jordar. Åkrarna gödslades med släke och detta gjorde att 

odlingsmarkerna fick ett tjockare jordtäcke. Det är möjligt att se på de odlingsmarker som inte 

är i bruk längre att de har gödslats med släke då tillförseln av släke har höjt marknivån. När 

odlingsmarkerna minskade i takt med fårbeståndet så började dessa växa igen. Flertalet 

odlingsmarker gavs då upp och under fältstudien observerades det i skogen flera gamla åkrar. 

Egenskaper för dessa var utdikning, förhöjd mark och annorlunda vegetation.  

     Det som upptäcktes under fältstudierna var att det fanns stora skillnader i landskapet 

mellan den östra och västra sidan av Norrsund. Det som skiljde landskapen åt var att på den 

östra sidan fanns det ett aktivt underhåll av landskapet och detta visade sig i aktivt fårbete, 

nersågning av tallar och enbuskar samt permanent boende.  I den intervju som gjordes med en 

lokalt boende kom det fram att de ville bevara det ursprungliga landskapet genom aktivt 

underhåll. På den västra sidan av Norrsund fann vi ett betydligt mindre fårbete och annat 

aktivt underhåll.  Det fanns få bostäder och det som fanns på den sidan var sommarstugor, där 
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de boende vid denna tid på året hade lämnat stugorna för säsongen. Att ägandet av marken har 

stor betydelse för området visade sig då de boende på östra sidan var lokalbefolkning och 

hade ett större intresse av att bevara landskapet och de boende på västra sidan var 

säsongsboende som endast hade intresse för sin egen tomt. Detta bidrar till att säsongsboende 

förstör den miljö de kommer för att uppleva. Det som observerades på östra sidan var att 

lantmäteriet hade gjort tomtavstyckningar vilket tyder på att östra sidan i framtiden möjligtvis 

kommer att få fler säsongboende och att det bevarade landskapet även kommer att försvinna 

på den delen av området då det inte finns intresse för dessa människor att aktivt underhålla 

landskapet. 

 Det som utmärkte sig i fältstudierna var att när den östra sidan besökts fanns det ett 

fårbestånd och när fältstudierna flyttades till den västra sidan var fårbeståndet betydligt 

mindre och detta utmärkte sig även i landskapet då det var tätare skog, mer buskskikt och 

högre gräs. Fårbeståndet behöver utvecklas mer i hela studieområdet om Fårö vill bevara det 

öppna landskapet som de boende vill se.  

5.6 Fornminnen 

De kulturfornminnen som fanns i studieområdet var gården och tjärdalen. Dessa fornminnen 

var välbevarade. I intervjun med lokalbefolkningen kom det fram att mannen som äger gården 

har restaurerat ladan till ett s.k. lambgift och även ansökt om att restaurera huset, för vilket 

han dock fick nedslag av länsstyrelsen. Det är viktigt för kulturlandskapet att bevara de 

fornminnen som finns för det ger en bra bild av det kulturella landskapet som funnits i 

området. I intervjun kom det fram att det finns en vilja hos lokalbefolkningen att bevara den 

kulturen som finns i landskapet, det är svårt för dem att göra något då länsstyrelsen sätter sig 

emot.  

6. LANDSKAPSKLASSIFICERING 

6.1 Landskapsklassificering 

En landskapsklassificering görs genom att man undersöker hur landskapet ser ut i ett visst 

område. Detta görs genom olika observationer i fält som visar hur landskapet ser ut idag. De 

observationer som vi gjorde på Fårö bestod av att vi åkte ut i fält och undersökte hur marken 

såg ut. Vi frågade oss själva främst om det var igenväxt mark eller betesmark. Vi undersökte 

även vilket jordlager som fanns i marken, vi kollade även på äldre kartor för att kunna se vart 

det har funnits gamla åkermarker som idag har vuxit igen. Klassificeringarna vegetation, 

jordarter och markanvändning är från Sveriges geologiska undersökning (se nedan). Vi har 

använt dessa klassificeringar som grund för att kunna klassificera vårt område, se figur 12.  
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Vegetation: 

1. Öppen mark: Detta kan vara betesmark, åker och alvar.  

2. Alvar: Detta är öppen mark som inte är brukad. Detta kan vara både natur- och kultur 

alvar. 

3. Skog: Denna skog kan vara betesmark, blandskog eller en barrskog. 

4. Våtmark: Detta kan vara ett kärr eller sjö. 

5. Myr: Det finns lågt vattenstånd och vid utkanten finns det tuvor av starr. Längre ut i myren 

är vatten av djupare karaktär där det finns akvatiska växter av olika arter så som säv, tåg 

och ag. 

6. Vät: Där berggrunden är blottad och jordtäcket är tunt och där samlas det tillfälliga 

vattensamlingar, eftersom det inte är möjligt för vatten att dräneras ner genom 

berggrunden. Vattensamlingarna sker vid nederbörd och smältning av snö.  

Jordarter: 

1. Block: > 60cm 

2. Sten:6cm-60cm 

3. Grus: 2mm-6cm 

4. Sand:0,2mm-2mm 

5. Lera/ gyttja: <2mm 

6. Torv: Detta är organisk jord.  

 

Markanvändning: 

1. Betesmark: Detta är mark där djur aktivt betar. 

2. Åker: Detta är öppen mark som odlas.  

3. Dessa två kan delas in i undergrupper som är: 

4. Aktiv/ i bruk: 

5. Ej i bruk/övergiven: Klass 1: Här finns det ogräs och enstaka buskar som kallas 

vinterståndare. Klass 2: Här växer det träd och buskar såsom tall och enbuskar 

6.2 Tvärprofil 

En tvärprofil skapades i studieområdet. För att skapa dessa punkter användes en GPS, 17 

observationspunkter valdes ut, se figur 10,som anses intressanta i området. Tvärprofilen går 

genom sjön från väst till öst. Detta visar en översiktlig och variationsrik bild av 

studieområdet. Den har även hjälpt oss i klassificeringen av området samt hjälpt oss att se de 

stora skillnaderna mellan västra och östra sidan (appendix 3.14). Tvärprofilen visar både 

kultur- och naturgeografiska aspekter.  
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Figur 10. Visar en karta över de tvärprofilspunkter som gjordes, med numreringar. Här har vi använt 

oss av en fastighetskarta och våra GPS punkter som vi tog när vi undersökte tvärprofilen. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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Figur 11. Visar tvärprofilspunkterna med det som fanns på de olika observationspunkterna. 

1. Den första punkten visar en skog med tallar och några få enbuskar.  

2. Den andra punkten visar moränjord där tallar växer på ett lager av moränjord. Här 

syns även en myr med akvatiska växter.  

3. Den tredje punkten visar strandvallar i det område som tidigare har varit en 

strandlinje. Här syns klapperstenar på ett lager av sedimentär berggrund.  

4. Den fjärde punkten är på en högre höjd där vi kan anta att en strandlinje har gått förut. 

Vi ser klappersten på ett lager av sedimentära berggrund som finns i området.  

5. Vid den femte punkten syns tallar och enbuskar på ett tunt lager av moränjord. 

6. Den sjätte punkten visar akvatiska växter i kanten av sjön. Här ser vi även klappersten 

ovanpå den sedimentära berggrund som finns. I sjön syns en berggrundsplattform som 

sträcker sig ut ett antal meter.  

7. Den sjunde punkten visar en tydlig klapperstenskant med akvatiska växter i sjökanten.  

8. Vid den åttonde punkten syns en sedimentär berggrund och ett fåtal flyttblock. En 

stenmur i området visar på mänsklig aktivitet.  

9. Vid punkt nio så syns det mänsklig aktivitet genom en stenmur. Här syns tallar och ett 

något tjockare jordlager där tallar kan växa högre. 

10. Den tionde punkten visar strandvallar där berggrunden är upp i dagen. Vattnet är lugnt 

och inga tecken på hög vågenergi syns.  

11. Den elfte punkten visar en övergång till ett mer öppet landskap från de tallar och 

enbuskar som finns, här syns en sandig jord.  

12. Den tolfte punkten visar en blandskog med en blötare terräng. 

13. Den trettonde punkten visar en mer varierande vegetation där lövskog kommer fram. 

Här finns tecken på sandjord.  
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14. Den fjortonde punkten visar enbuskar och tallar som växer på moränjord. Klappersten 

syns och den mänskliga aktivitet som finns är den stenmur som tydligt syns.  

15. Den femtonde punkten är en igenväxt mark där moränjord är det jordlager som finns. 

Man ser mänskliga aktiviteter genom den väg som går igenom tvärprofilen. Här växer 

det enbuskar och mindre tallar i en ganska öppen mark.  

16. Den sextonde punkten visar en blandad skog med både lövträd och barrträd.  

17. Den sjuttonde visar en vegetation med gräs, enbuskar och tallar. Vi ser 

sedimentärberggrund som är uppe i dagen som gör att det är hällmark. Där kan vattnet 

inte rinna igenom berggrunden och lägger sig ovanpå berggrunden.  

6.3 Klassificering av området 

Vi har valt att specificera SGU:s klassificering av öppen mark på figur 12. På figuren syns det 

var odlad mark, igenväxt odlad mark med gräs och igenväxt mark med skog finns för att ge en 

mer detaljerad bild av området. SGU:s klassificering av jordarter användes för att kunna 

klargöra jordartstyperna, se figur 15. Markanvändningen är detaljerad i figur 12 då områden 

som är öppen mark och odlad mark är markerade på kartan. 

 Vad vi kan se i denna karta är att stora delar av det som en gång var odlingsmarker idag 

har vuxit igen. Det flesta av dessa odlingsmarker är idag igenvuxna med ogräs men det finns 

även de som har vuxit igen med träd och blivit skog. Markanvändningen har förändrats tydligt 

genom åren. Genom att jämföra de ekonomiska kartorna från 1940, 1977 och den nuvarande 

fastighetskartan från 2007 är det möjligt att se hur åkermarkerna har minskat tydligt i 

området. De olika åkermarkerna har numrerats för att tydligt kunna följa utvecklingen mellan 

de olika kartorna. Detta är ett starkt bevis på att markanvändningen har förändrats. Det är 

möjligt att på dessa kartor se hur våtmarkerna och sjön har ändrat i storlek. 
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Figur 12. Här syns den nya klassificeringen av mark som vi gjort via våra fältstudier. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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Figur 13. Den översta bilden är en ekonomisk karta från 1940 som visar åkermarkerna som fanns. 

Den understa kartan är en ekonomisk karta från 1977 som visar hur åkermarkerna var då. Dessa har 

vi hämtat från Lantmäteriets historiska kartor. 
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Figur 14. Bilden till vänster visar en myr som växer på grus. Detta är en starrmyr med enstaka träd 

och buskar i närheten. I vår klassificering så är detta klassat som en våtmark. Se kartan ovan.  

(SWEREF99: 0745264/6430769. Appendix 2, observationspunkt nr 21) 

 

Bilden till höger visar en gammal odlingsmark som idag är markerad skog på fastighetskartan från 

2007. I vår klassificering så är detta klassat som igenväxt odlad mark med skog. Se kartan ovan.  
(SWEREF99: 0744723/6430870. Appendix 2, bild till höger observationspunkt nr 30) 

 

 
Figur 15. Visar öppen mark med ett fåtal enbuskar och tallar. Detta vilar på sedimentärberggrund 

med grus och det finns klappersten i området. I vår klassificering så är detta klassat betesmark. Se 

kartan ovan. (SWEREF:0745536/6430939. Riktning: Syd. Appendix 2, observationspunkt 20).7.  
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7. KONSEKVENSANALYS 

7.1 Våtmarkerna 

Den största faktorn till att en våtmark växer igen beror på hur den är belägen, en våtmark 

belägen nära en odlingsmark växer igen fortare då skogen runtomkring får näring från 

odlingsmarken och kan därmed växa fortare (Kvartärgeologi, 1996). 

 Kommer skogen att fortsätta utbreda sig kommer våtmarkerna fortsätta att minska, ifall 

ingen mänsklig aktivitet finns i området är det inte möjligt att bevara det öppna landskapet. 

Det som är möjligt för en del av dessa våtmarker som finns kvar är att i framtiden är det 

möjligt att använda dessa till odlingslandskap istället. Detta för att dessa marker kommer ge 

en bra jord att odla på då det organiska materialet förmultnar och blir torv.  

7.2 Betesmarkerna 

En del av betesmarkerna är helt igenvuxna då de inte längre är i bruk, och klassas i vår 

landskapsklassificering som ej i bruk då det växer träd och buskar såsom tall och enbuskar på 

marken. Detta kommer leda till att det blir skog på de gamla betesmarkerna och det öppna 

landskapet som Fårö är känt för kommer växa igen. En fördel med betesdjur på 

betesmarkerna är att biodiversiteten ökar och det blir en rikligare växlighet och ett rikligare 

djurliv. Det finns områden kvar där det är aktiv betesmark och det syns tydligt i vegetationen. 

Detta visar att det finns en möjlighet för det öppna landskap som Fårö kan visa upp. Det som 

krävs är att befolkningen som bor på Fårö tar hand om de öppna betesmarker som finns kvar, 

de människor som köper upp mark kan hyra ut den öppna marken som finns i närheten till en 

bonde så att marken kan användas. Annars så kommer turisterna att förstöra det de själva 

kommer för att uppleva.  

7.3 Åkermarkerna 

Eftersom att fårbeståndet har minskat så har detta även påverkat åkermarkerna. Det har gjort 

att åkermarkerna växer igen och en konsekvens som kan komma ut ifrån detta är att den 

öppna åkermarken försvinner och det öppna landskapet som Fårö är känt för minskar eller 

försvinner. Om åkermarkerna fortsätter att växa igen i samma takt som de har gjort sedan 

1940-talets ekonomiska karta så kommer det att finnas ett fåtal åkermarker kvar på Fårö. 

Detta kommer att leda till att landskapet växer igen även i dessa områden. De åkermarker som 

var i bruk idag var väldigt tydliga i landskapet och låg nära en gård. Om man inte hittar en 

lösning så att åkermarken kommer öka igen för bönderna på Fårö så kommer det ha en stor 

påverkan på både deras ekonomi och arbetsuppgifter. 

8. DISKUSSION 

Det som präglar vårt studieområde är sjön och hur den har bildats. Det som är den största 

faktorn gällande sjöns bildande är inlandsisen och när den drog sig tillbaka. När ismassorna 

drog sig tillbaka lämnades Fårö under vatten. Sakta började Fårö stiga upp ur havet och 

landmassorna bildade i vårt område ett sund. Sundet har sedan dess försvunnit och stängts 

igen i norr och i söder och skapat den sjö vi ser idag. Kring sjön så har man byggt gårdar och 

skapat odlingsmarker och områden för fårbete. Under denna tid så dikades även myrarna ut 

och dessa minskade i storlek. I många år så präglades Fårö och vårt studieområde av detta 
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landskap tills nya ekonomiska system skapades och egenförsörjning inte längre lönade sig. 

Någon gång under årens gång så har gården som ett av fornminnena i vårt område lagts i 

ruiner och blivit det vi kan se idag (appendix 2.4). Fårbetet minskade och de öppna markerna 

och skogarna började växa igen. Odlingsmarkerna minskade i areal och många av dem togs ur 

bruk. Av de gårdar som låg kvar har många blivit sommarstugor eller vanliga bostäder med få 

bönder i området. En intressant fråga att ställa sig är hur Norrsund hade sett ut idag om 

områdets gårdar än idag hade varit aktiva gårdar med fårbete och jordbruk? Andra intressanta 

frågor man kan ställa sig skulle kunna vara om användningen av området skulle fortsatt - hade 

området då blivit överexploaterat? Samt skulle ett fortsatt användande och möjligen en 

fortsatt utdikning av myrarna kunnat orsaka myrarnas försvinnande i området? 

     Det som har försvårat undersökningen har varit vårt förhållande till att vara källkritiska. En 

del av litteraturen har varit objektiv i sin forskning och en annan del har varit subjektiv. Detta 

gav oss blandade uppfattningar om de kulturella sakerna i landskapet. De historiska kartor 

från 1800-talet var inte möjliga att använda i studien då det var svårt att tyda dessa och 

tillförlitligheten till kartorna var liten då större delar av områdena var markerade som skog. 

Den fastighetskarta från 2007 som användes i studien visade felaktigheter ex. odlad mark som 

idag var igenväxta. Detta gör att det finns källkritiskt tänkande för felaktigheter i de 

ekonomiska kartorna från 1940 och 1977 då den nyare fastighetskartan visade fel. 

9. SLUTSATS OCH BESVARANDE AV FRÅGOR 

9.1 Hur har sjön och våtmarkerna uppkommit? 

När inlandsisen lade sig över Gotland tyngde den ner landmassorna. När inlandsisen sedan 

drog sig tillbaka så lättade tyngden på landmassorna och landhöjningen kunde ta sin början. 

När landmassorna kom upp till havsytan utsattes de för vågenergi och dessa vågor spolade 

bort den bottenmorän som fanns kvar. När landhöjningen sedan tog fart utvecklades de olika 

sänkorna, som uppkommit på grund av att det var en mindre motståndskraftig kalksten i dessa 

om råden, till ett sund som gick igenom hela ön. När sedan landhöjningen fortsatte så började 

sundet stängas av och på grund av litoraldriften och vågenergin så stängdes sundet igen med 

sediment. Under tiden som sundet stängdes igen så skapades även strandvallar som skapats av 

vågprocesser under lugna förhållanden och storm. (appendix 3.8 & 3.9) 

 Våtmarkerna har uppkommit då landhöjningen och litoraldriften har gjort det 

vattentäckta området grunt vilket har gjort att växter kan växa i våtmarkerna vilket gör att 

dessa klassificeras som våtmarker istället för sjö.  

9.2 Varför har fornminnena placerats i det område de ligger idag? 

Fornminnen som finns i studieområdet hade en bra placering om man kollar på den 

geografiska aspekten. Gården och kvarnen som finns på den östra delen av Norrsund är ett bra 

exempel på hur en gård kunde se ut förr i tiden. Man hade vatten, en myr och en odlingsmark 

i närheten vilket gjorde att det var ett väldigt bra läge för en gård. Även att gården och 

kvarnen låg på en höjd gjorde att man kunde utvinna så mycket som möjligt av vindkraften. 

Detta gör att vi kan anta att de som byggde gården hade en tanke innan de byggde den. De 

hittade en bra plats som hade de aspekter som behövdes för att bedriva en lyckosam gård.  
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     Tjärdalen som finns i vårt område är även den bra placerad i tanke på de aspekter som kan 

vara bra att tänka på när man placerade tjärdalen. Den ligger i en tallskog vilket var viktigt då 

man i dessa tjärdalar brände tallstubbar för att få fram tjära som man kunde använda till 

gården men även som export. Tjärdalen ligger i närheten av en gård som visar på att denna 

tjärdal låg i ett bra område och att den fortfarande idag sköts om trots att man slutade använda 

tjärdalar för många år sedan. Dessa fornminnen har idag ett kulturellt värde som man försöker 

hålla kvar genom att sköta om dessa fornminnen.   

9.3 Hur har markanvändningen av området, runt den södra delen av sjön, 

Norrsund sett ut historiskt och hur ser den ut idag? 

På 1940-talet har markanvändningen till största del bestått av fårbete och odling av den kända 

Gotlands råg och till vinterfoder för husdjuren. Betesmarkerna och odlingsmarkerna var 

viktiga för att en gård skulle klara sig under året. Den avkastning som skörden gav årligen 

räckte till hushållet. Skogen har även använts till virke, värme och till att producera tjära. Idag 

så ser markanvändningen annorlunda ut. Betesmarkerna har vuxit igen till största del och det 

detsamma gäller för odlingsmarkerna. Det framställs ingen tjära ur tjärdalarna då den nya 

tekniken är mer effektiv. Idag finns det inte lika mycket fårbete, odling eller skogsbruk på 

Fårö (appendix 3.14).Det finns ett fåtal områden där försök att underhålla det öppna landskapet 

med fårbete och mänsklig aktivitet som innebär att träd huggs ner osv. Det som tydligt syns i 

markanvändningen är att det förändrats mycket under de senaste 70 åren (appendix 3.8 & 3.9). 

9.4 På vilket sätt är markanvändningen, sjön och våtmarkerna relaterade till 

varandra i området? 
Dessa tre olika områden är relaterade till varandra på så sätt att våtmarkerna användes till att 

ta agen till tak på lambgift och hus. Man använde även dessa som bevattning och man 

utdikade dessa våtmarker för att få fram nya odlingsmarker. Det var viktigt för bönderna att 

ha våtmarkerna nära till gården då man kunde ta nytt ag till taken. 

 Sjön var även den en viktig del i markanvändningen då man fiskade i sjön och det 

kunde även användas till dricksvatten för betesdjuren.  

9.5 Vilka möjligheter och hot finns för detta område i ett 

framtidsperspektiv? 
De hot som finns i området är flera. De gamla gårdarna som har funnits i området köps upp av 

turister och byggs om till sommarstugor. Marken tas då inte lika väl hand om som när marken 

aktivt brukades, och växer därmed igen. Fårbeståndet minskar tillsammans med områdena där 

fåren betar. Anledningar till att detta sker är antagligen att det inte längre är lönsamt att ha 

djuren och marken som försörjning vilket gör att mark och gårdar blir öde (appendix 3.14). Att 

mark inte brukas kan göra att de vackra och unika ängarna med dess mångdiversitet 

försvinner samt att skogarna blir tätare och får ett större buskskikt då fårbetet minskat, vilket 

leder till att turismen förstör sin egen källa till näring. Dessa hot kan dock leda till en 

möjlighet där resurser läggs in för att bibehålla den unika miljön så turismen och 

mångdiversiteten tillsammans kan fortsätta att frodas i området.   
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Appendix 1 

Tvärprofilspunkter: 

Här är de olika tvärprofilspunkterna som vi tog under fältstudien på Fårö. Punkt 1.1 - 1.11 är 

tagna den 2 oktober 2013. Punkt 12-17 är tagna den 5 oktober 2013. 

1.1 

Bilderna är tagna i en väst och nordöstlig riktning. Tiden för fotografi är 10:19. Här syns en 

igenväxt mark som inte är påverkat av bete. Jorden är moränjord och de tecken på mänsklig 

aktivitet som finns är vägen.  

  

Läge: SWEREF: 0745741/6431727. Riktning: Nordöst 

1.2 

Bilden är tagen i västlig riktning. Tiden för fotografi är 10:24. Här syns moränjord med ett 

lager av klappersten uppepå. Vi ser även stenmur och ett antal flyttblock. Bakom stenmuren 

syns odlad mark. 

 

Läge: SWEREF: 0745693/6431717. Riktning: Väst  
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1.3 

Bilden är tagen i västlig riktning. Tid för fotografi 10:31 Här syns lövskog med en mer 

varierande vegetation. Tecken på sandjord syns bakom stenmuren.  

 

Läge: SWEREF: 0745637/6431737. Riktning: Väst 

1.4 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi 10:38. Här er vi blandskog med nya 

tillskott av träd. En blötare terräng än vad som tidigare märkts.  

 

Läge: SWEREF: 0745574/6431698. Riktning: Väst 
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1.5 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi är 10:41. Här syns en övergång till en 

mer öppen mark. Vi ser en mer finkorning sand i området. Området består även av en blandad 

vegetation av enbuskar och tall.  

 

Läge: SWEREF: 0745572/6431660. Riktning: Väst 

1.6 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi är 10:50. Här syns strandvallar och 

berggrunden är upp i dagen. Detta är en sedimentär berggrund. Vi ser en blandad skog intill 

sjön.   

 

Läge: SWEREF: 0745417/64131624. Riktning: Väst 

 

 

1.7 
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Bilden är tagen i en sydlig riktning. Tid för fotografi är 11:29. Vi ser en sedimentär berggrund 

och ett fåtal flyttblock. Vi ser även att denna punkt ligger på en höjd. En stenmur visar på 

mänsklig aktivitet.  

 

Läge: SWEREF: 0745412/6431546. Riktning: Syd 

1.8 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi är 11:41. Här syns en tydlig 

klapperstenskant med akvatiska växter.  

 

Läge: SWEREF: 0745265/6431517. Riktning: Väst 

 

 

 

 

 

1.9 
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Bilden är tagen i en sydlig riktning. Tid för fotografi är 11:52. Här visas mänsklig aktivitet 

genom en stenmur och vi kan anta att det har bedrivits skogsbruk och odlingsbruk i området. 

Denna mark är just nu ödelagd.  

 

Läge: SWEREF: 0745420/6431511. Riktning: Syd 

1.10 

Kordinater: N 6431766, E 0745895 

Bilden är tagen i en nordöstlig riktning. Tid för fotografi är 12:26. Här syns nytillskott av 

lövträd. Lingon, blåbär finns även i området.  

 

Läge: SWEREF: 0745895/6431766. Riktning: Nordöst 

 

 

 

 

1.11 

Bilden är tagen i en nordvästlig riktning. Tid för fotografi är 12:49.Här syns en blandad 

vegetation med gräs, enbuskar och tallar. Ett fåtal flyttblock syns i området. Detta är ett 

hällmarksområde med sedimentär berggrund.  
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Läge: SWEREF: 0746092/6431819. Riktning: Nordväst 

1.12 

Bilden är tagen i östlig riktning. Tid för fotografi är 11.31. Här syns akvatiska växter med en 

sedimentär berggrund med klappersten ovanpå. En plattform syns ut i sjön.  

 

Läge: SWEREF: 0744977/6431350. Riktning: Öst 

1.13 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi är 11.45. Vi ser tallar, enbuskar på ett 

tunt lager av moränjord. Mänsklig påverkar i området är en stig och stängsel.  



 

 37 

 

Läge: SWEREF: 07449823/6431325. Riktning: Väst 

1.14 

Bilden är tagen i en sydlig riktning. Tid för fotografi är 11.53. Här syns det tallar och 

enbuskar av olika ålder. Sedimentär bergrund i botten men med klappersten ovanpå. Här syns 

mänsklig påverkan genom en stig och underhållet av skogen.  

 

Läge: SWEREF: 0744840/6431346. Riktning: Syd 

 

1.15 

Bilden är tagen i en västlig riktning. Tid för fotografi är 12.04. Här syns strandvallar och en 

vårdad skog. Här syns även sedimentär berggrund med ett lager av klappergrus.  
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Läge: SWEREF: 0744705/6431346. Riktning: Väst 

1.16 

Den första bilden är tagen i en sydlig riktning. Tid för fotografi är 12.09. På bild ett så syns en 

aktiv skogsvård med en morän jord.  

Den andra bilden är tagen i en nordvästlig riktning. Tid för fotografi är 12.09. På bilden så 

syns en våtmark med tuvor av starr med ag lite längre ut i myren.  

 

Läge: SWEREF: 0744660/6431286. Riktning: Bild 1: Syd, Bild 2: Nordväst 

 

 

 

1.17 

Bilden är tagen i en sydlig riktning. Tid för fotografi är 12.25. Här syns en skog med tallar 

och en stig som tecken på mänsklig aktivitet.  
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Läge: SWEREF: 0744374/643198. Riktning: Syd 
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Appendix 2 

 

2.1 

Observationsprotokoll: 

Tid: 09:21 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nordväst 

Vegetationen i detta område består av en myr av de senare stadierna från sjö till myr. 

Berggrunden är en sedimentär kalkberggrund och ovanpå detta ett jordlager av torv.  

 

Läge: SWEREF99: 0745860/6430109.  
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Observation nr: 2.2 

Tid: 09:35 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

Vegetationen på denna plats är unga tallar och enbuskar. Det är mycket öppen mark med gräs. 

Berggrunden på denna plats är en vittrad berggrund med tunn vittringsjord ovanpå. Mänskliga 

aktiviteter på denna plats syns genom att det finns en ut hägnad i området.  

Denna mark klassas som öppen mark i den nyare fastighetskartan men denna mark håller på 

att växa igen då det inte finns något aktivt underhåll av marken. 

 

Läge: SWEREF99: 0754880/6430089.  
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Observation nr: 2.3 

Tid: 09:41 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

Vegetationen i detta område är unga tallar med öppen mark med gräs. Här syns en vittrad 

berggrund med tunn vittringsjord ovanpå.  

Här kan vi se att det inte alltid har varit öppen mark utan har aktivt tagits bort av människorna 

på ön. Här finns tecken att det pågår fårbete i området.  

 

Läge: SWEREF99: 07454915/6430093.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation nr: 2.4 

Tid: 10:07 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nordöst 
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På de två första bilderna ser vi en lite höjdökning med öppen mark och få träd. Här ser vi att 

berggrunden har kommit upp i dagen. Men på vissa områden så finns det ett tunt lager med 

jord. Här finns mänskliga spår genom stenmurar, ett lambgift och en kvarn. Här finns det 

ingen avlagring av strand. Detta kan bero på att det var ett öppet ursvallningsområde när 

denna punkt kom upp ovan hav. Lambgiftet ligger på denna plats för att det är ett bra ställe att 

ha fårbete på, det är ett tunt jordtäcke som får klarar av att leva på. Det finns en närhet till en 

myr som man kunde använda sig av till tak till lambgiftet och det finns även en närhet till 

skog där man kunde framställa ved och virke till byggnader för de som bodde på gården.  

 

Läge: SWEREF99: 0745905/6430736.  

På de två senare bilderna så kan vi se strandvallar och mer gräs än vid kvarnen. Harfinns ett 

tjockare jordtäcke med tecken på klapperstenar som kommer fram ur jordtäcket. Mänskliga 

spår på denna plats är lambgiftet, en jordkällare och en hus ruin. Topografin är vågig med lite 

berggrund som kommer upp till dagen. Vågorna kom från där huset ligger idag och här finns 

en strandvall runt höjdpunkten. Ursvallning på högre höjd. Myren var viktigt och ligger som 

en bassäng under höjdpunkten.  

 

Läge: SWEREF99: 0745905/6430736.  

Observation nr: 2.5 

Tid:10:41 Datum: 2/10-2013 

Koordinater: N6430736, E0745905 Kompassriktning: Nord 
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Vegetationen som syns här är en gammal odlingsmark med vittringsjord och där berggrunden 

kommer upp i dagen. Harfinns det en sedimentär berggrund men även torv som jord som har 

uppkommit i samband med att man odlat med släke i detta område. Mänskliga spår på platsen 

är att det har varit en inhägnad mark och en gammal grinds öppning. Här kan vi se ett 

samband mellan åkermarken som gården som de bodde på och att de odlade råg och hade 

kvarnen nära till hands. 

 

Läge: SWEREF99: 0745905/6430736.  

 

Observation nr: 2.6 

Tid: 11:09 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Öst 

Här kan vi se betesmark som växer igen med enbuskar men även öppen mark med gräs. Här 

ser vi synligt svallgrus och tecken på strandvallar. De mänskliga spår vi kan se är en mur, ett 

gammalt hus och en inhägnad mark. Denna plats klassificeras på den nyare fastighetskartan 

som öppen mark men den är väldigt igenväxt.  
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Läge: SWEREF99: 0746141/6431000.  

Observation nr: 2.7 

Tid: 11:30 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Öst 

Vegetationen i detta område är mycket öppen mark med gräs med tallar och en buskar som 

har växt upp. Vi ser vittringsjord från berggrunden. Ett tunt jordlager ligger ovanpå den 

sedimentära berggrunden. Här ser vi gamla murar och att marken har varit öppen då det har 

funnits fårbete och ett underhåll av människor.  

 

Läge: SWEREF99: 0746060/6431414. 
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Observation nr: 2.8 

Tid: 12:01 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

Här ser vi gräs och enbuskar och skogspartier blandat med öppen mark. Vi ser klappersten, 

svallgrus och svall sten.  Detta har varit ett inhägnat område då vi ser en ruin av en 

grindsöppning. Det finns även vissa tecken på strandvallar i området.  

Läge: SWEREF99: 0745786/6432079  

 

Observation nr: 2.9 

Tid: 13:36  Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Väst  
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Här ser vi nytillskott av enbuskar och tallar. Vi ser en sedimentär berggrund med enstaka 

flyttblock. Här syns en mur för inhägnad då det tidigare har varit fårbete i detta område. 

 

Läge: SWEREF99: 6745376/6431514 

Observation nr: 2.10 

Tid: 14.33 Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

Här ser vi ett skogsområde med tallar och en öppning av lagrad kalksten. Detta ser ut att ha 

varit ett mini kalkbruk.  

 

Läge: SWEREF99: 6745897/6431755.  

Observation nr: 2.11 

Tid: 14:40  Datum: 2/10-2013 

Kompassriktning: Väst 

Vegetationen vi ser här är en vät i ett område med gräs och några få tallar och enbuskar. Vi 

ser att det är hällmark och att det visar vätar och blekemarker i området.  
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Läge: SWEREF99: 0745946/6431734.  

Observation nr: 2.12 

Tid: 9:30 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Bild 1: Sydväst, Bild 2: Sydöst, Bild 3: Sydöst 

Bild 1: På bild ett så ser vi höga tallar, enbuskar och inte mycket berggrund i dagen. Vi ser att 

det är en sedimentär berggrund. De mänskliga spår vi ser är inhägnader, en väg och 

underhållet av skogen.  

Bild 2: På andra bilden så ser vi tätare skog med enbuskar och med en varierande ålder av 

träden. Även här ser vi sedimentär berggrund.  

Bild 3: På den tredje bilden så ser vi en underhållen åker. Vi ser sandig morän och en 

sedimentär berggrund även här. Vi ser mänskliga spår genom den mur och det åker rös som 

finns.  

 

Läge: SWEREF99: 0745529/6430214.  

Observation nr: 2.13 

Tid: 09:45 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Sydväst 

Här ser vi tallar och enbuskar i olika ålder men även en öppen mark längre bort. Vi ser 
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sedimentär berggrund med ett svagare kalkgrus ovanpå. Vi ser att det är ett underhåll av 

skogen och även att detta har varit en före detta kustlinje.  

Läge: SWEREF99: 0745529/6430214.  

Observation nr: 2.14 

Tid: 10:03 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Väst 

Vegetationen vi ser här är öppen mark med få tallar och en sedimentär berggrund med 

hällmark. Vi ser även vägar,stenmurar, hus och ett aktivt underhåll av den öppna marken som 

visar på mänsklig aktivitet.  

 

Läge: SWEREF99: 0745223/6430065. 

Observation nr: 2.15 

Tid: 10:10 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Syd 

På den första bilden så ser vi en odlad mark där man bedriver vallodling. Vi ser även 

sedimentär berggrund och grus i området. Hus, stenmurar och odlingsmarken visar på 

mänsklig aktivitet. Här ser vi även en tydlig höjdskillnad mellan åkermarken och området runt 

om.  
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Läge: SWEREF99: 0745226/6429966.  

På den andra bilden så ser vi en icke odlad mark där det har vuxit tisslar och någon enstaka 

enbuske. Vi ser en exponering av sedimentär berggrund och några få flyttblock och grus. De 

mänskliga spår vi kan se är en stenmur och åkern.  

 

Läge: SWEREF99: 0745226/6429966.  

 

Observation nr: 2.16 

Tid: 10:30 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

På den första bilden ser vi ett öppet landskap med skogspartier runt om kring. Här har det 

även bildats en vät. Vi ser sedimentär berggrund och en tjärdal.  
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Läge: SWEREF99: 0745229/6430208.  

På den andra bilden så ser vi en vät med låg vegetation och små strandvallar. Vi ser att det är 

sedimentär berggrund med klappersten ovanpå. De mänskliga spår vi ser är en mur och en 

väg.  

 

Läge: SWEREF99: 0745229/6430208. 

Observation nr: 2.17 

Tid: 11:16 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Nord 

Vi ser en myr med starr och tåg. Jordarten är torv som har bildats ovanpå morän. Det 

mänskliga spår vi ser här är ett stängsel.  
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Läge: SWEREF99: 0745223/6430210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation nr: 2.18 

Tid: 11:45 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Syd 

Vegetationen som vi ser här är en myr som har starr, tåg och säv som växtlighet. Jordarten är 

torv som finns närmre strandkanten. Det finns moränjord längre in i myren. Här ser vi även 

rester av en gammal gärdesgård och en stenmur. Kring området är det väldigt tätt skog till 

vänster med enbuskar framför. 
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Läge: SWEREF99: 0745659/6430707. 

Observation nr: 2.19 

Tid: 12:01 Datum: 3710-2013  

Kompassriktning: Bild 1: Syd mot strandvallar, bild 2 nord mot vattnet.  

Vegetationen vi ser på den första bilden är öppen mark med ett fåtal träd och enbuskar. Vi ser 

att det är sedimentär berggrund blandat med grus och klappersten. Vi ser spår av fårbete och 

ett aktivt underhåll av den öppna marken. På den andra bilden ser vi akvatiska växter och en 

berggrundsplattform på ca 5-10 meter ut i vattnet.  

 

Läge: SWEREF99: 0745536/6430939. 

Observation nr: 2.20 

Tid: 12:25 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Bild 1: Nord, bild 2: syd.  

På den första bilden så ser vi är en strandvåtmark. Träden på udden är i olika storlekar. Starr 

finns där ön har gått ihop med landet. På den högsta punkten vid sediment avlagringen finns 

det tallar och enbuskar. På grund av litoraldrift och tomboloeffekten så har det drivit sediment 

till punkten där ön är fastkopplad med landet. Detta har blivit våtmark av mossa och gräs.  
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Läge: SWEREF99: 0745264/6430769. 

På den andra bilden så ser vi en myr som växer på grus. Detta är en starrmyr med enstaka träd 

och buskar i närheten. Säv art växer där och det finns olika mycket mängd vatten i myren.  

De mänskliga spår vi ser är en stig och ett stängsel.  

 

Läge: SWEREF99: 0745264/6430769. 

Observation nr: 2.21 

Tid: 13:03 Datum: 3710-2013 

Kompassriktning: Syd 

Vi ser små enbuskar och tallar av olika ålder. Det finns även starr längs strandkanten. Vi ser 

klappersten och torv vid strandkanten. Vi ser en stenmur och att det aktivt sågats bort 

enbuskar som mänsklig aktivitet.  
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Läge: SWEREF99: 0745273/6430648. 

Observation nr: 2.22 

Tid: 13:12 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Bild 1, sydöst, bild 2: nord 

På den första bilden så vi en myr med starr. Vi ser även att det är en sedimentär berggrund där 

det förekommer torvbildning. De mänskliga spår vi ser är en stenmur, stängsel och en väg. På 

den andra bilden så ser vi en öppen mark. Längre bort från våtmarken så finns det ett 

skogsparti. Vi ser att det är sedimentär berggrund och hällmark på den andra bilden.  

 

 

Läge: SWEREF99: 0745164/6430555. 

 

Observation nr: 2.23 

Tid: 13:34 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Nord 
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Vegetationen som syns här är tuvor av starr på ett klapperstensfält. Runt omkring fältet finns 

skog i blandad ålder. Här finns även små enbuskar som växer.  

 

 

Läge: SWEREF99: 0744859/6430575 

Observation nr: 2.24 

Tid: 13:44 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Öst 

Vi ser här tuvor av starr på ett klapperstensfält. Det finns små enbuskar som växer i området. 

Detta är sedimentär berggrund med klappersten ovanpå.  

Vi ser mänskliga spår genom utdikning av området. En hypotes som gjorts är att det har gjorts 

för att skapa betesmark åt från då det inte ligger någon betesmark i området.  

 

Läge: SWEREF99: 0744888/6430355. 

Observation nr: 2.25 

Tid: 14:06 Datum: 3/10-2013 

Kompassriktning: Bild 1: väst, Bild 2: Nord 
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På den första bilden ser vi ett vattenområde som har växt igen med tuvor av starr och ett större 

halvgräs som vi inte kunnat identifiera. Här ser vi sedimentär berggrund med klappersten på. 

En stenmur är det tecken på mänsklig aktivitet vi kan hitta.  

 

 

Läge: SWEREF99: 0744429/6430478. 

På den andra bilden ser vi Träd och buskar som växer på gammal odlingsmark. Det är högre 

gräs då det finns mer näring i den gamla odlade marken än i området runt om.  

Detta ligger på sedimentär berggrund. De spår av mänsklig aktivitet är en stenmur, utdikning 

och den gamla odlingsmarken.  

 

 

Läge: SWEREF99: 0744429/6430478. 

Observation nr: 2.26 

Tid: 09:11 Datum: 5/10-2013 
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Kompassriktning: Öst 

Här ser vi en gles skog som är aktivt skött men nyligen övergiven, ca för 5 år sedan. I yttre 

kant ser vi skog, dock närmre vägen så är det mer öppet med några små enar och tallar. I 

skogen finns inget buskskikt. Det är aktivt röjt vid vägen, tecken på detta är stubbar och 

grenar. I skogen är det höga tallar men inte så tät skog. Här ser vi sedimentär berggrund och 

moränjord.  De mänskliga spår vi kan se är röjning av skogen så traktorer kan ta sig fram.  

 

Läge: SWEREF99: 0744296/6431253 

 

Observation nr: 2.27 

Tid: 09:28 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Syd 

Här ser vi en agmyr med ett fåtal höga tallar. Det finns även starr i myrkanten. Myren ser ut 

att vara uppdelad på olika områden med torrt land mellan de olika våtmarkerna. Jordarten är 

grus som ligger på sedimentär berggrund.  
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Läge: SWEREF99: 0744337/6431117. 

Observation nr: 2.28 

Tid: 09:57 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Sydväst 

Vegetationen som finns i området är öppen mark med gräs, små enbuskar och mossa. Vi ser 

hällar som tyder på en sedimentär berggrund. En stenmur och stubbar som är ett tecken på 

aktivt underhåll av öppen mark. 

 

Läge: SWEREF99: 0744534/6430986. 

Observation nr: 2.29 

Tid: 10:30 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Nordväst 

Här ser vi en gammal odlingsmark. Den är markerad som skog i den nutida kartan. Detta är en 

odlingsmark för ca 70 år sedan som är igenväxt. Det finns en tydlig kant mot våtmarken. 

Tallar och enbuskar växer i kant med myren. Det finns även starr i kanten.   
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Läge: SWEREF99: 0744723/6430870. 

Observation nr: 2.30 

Tid: 10:39 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Sydöst 

Vi ser här en våtmark med ag, starr och vass. Det är sedimentär berggrund med ett lager av 

morän lera som detta växer på. Mänskliga spår syns genom en stenmur.  

 

Läge: SWEREF99: 0744855/6430863. 

Observation nr: 2.31 

Tid: 14:05 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Nordöst 

Vegetationen som syns är ett högt gräs med några enstaka lövträd. Jordlagret som finns är 

moränlera och sand som ligger på en sedimentär berggrund. Mänskliga spår syns genom en 

gammal odlingsmark, hus, väg och en stenmur. Denna odlingsmark är icke använd på ca 5 år.  
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Läge: SWEREF99: 0744391/6431896. 

Observation nr: 2.32 

Tid: 15:00 Datum: 5/10-2013 

Kompassriktning: Syd 

Här ser vi odlad mark med ett fåtal träd. Denna odlingsmark är fortfarande i bruk. Jordarten är 

sand som ligger på en sedimentär berggrund. Vi ser tydliga gränser i odlingsmarken, hus och 

stenmurar som visar på mänsklig aktivitet och att den fortfarande är i bruk.  

 

Läge: SWEREF99: 0746590/6430885. 

Appendix 3 
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Kartinformation: 

3.1 

 

Detta är en jordartskarta som är framtagen med hjälp av Lantmäteriets fastighetskarta och 

som visar de olika jordarterna i Norrsundsområdet.  

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

3.2 
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Denna karta visar landhöjningen i Norrsundsområdet och är framställd med hjälp av 

Lantmäteriets 2meters höjddata. Höjdkurvan är 5m. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921 

 

3.3 
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Detta är en 3D karta över Norrsundsområdet som är framställt med hjälp av Lantmäteriets 

2meters höjddata och deras ortofoto. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

 

 

 

 

 

3.4 
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Denna karta visar markanvändningen och jordarterna i Norrsundsområdet i större 

detaljrikedom än den andra jordartskartan. Den är framställd med hjälp av lantmäteriets 

fastighetskarta. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

 

3.5 
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Detta är en ekonomisk karta över området från 1977. Kartan är från ett flygfoto. Siffrorna 

visar var odlad mark finns eller har funnits i jämnförelse med en karta från 1940. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

 

 

 

 

 

3.6 
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Detta är likt ovan karta en ekonomisk karta men från 1940. Detta är också ett flygfoto och 

varje siffra symboliserar odlingsmark som jämnförts med den ekonomiska kartan från 1977. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

3.7 
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Denna karta visar var vi gjort våra observationspunkter. Kartan är framställd med hjälp av 

Lantmäteriets fastighetskarta och observationspunkterna är inlagda från gps genom 

programmet GIS. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

 

3.8 
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Detta är ett ortofoto över Norrsundsområdet som är framställd med hjälp av Lantmäteriets 

ortofoto. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

3.9 
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Denna karta är en fastighetskarta som visar Norrsundsområdet med en medföljande 

teckenförklaring. Kartan är framstäld med hjälp av Lantmäteriets fastighetskarta. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

3.10 
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Detta är en karta som visar var vi har hittat strandvallar i den sydvästra delen av 

Norrsundsområdet. Punkterna är tagna med gps som lagts till på kartan med hjälp av 

programmet GIS och som sedan lagts in på en fastighetskarta som är framtagen med hjälp av 

Lantmäteriets fastighetskarta. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

 

 

3.11 
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Detta är en fastighetskarta likt den ovan men med en nyklassificiering av området som vi 

gjort med hjälp av observationer. Kartan är gjord i GIS och framtagen med hjälp av 

Lantmäteriets fastighetskarta.Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

3.12 
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Denna karta är framställd med hjälp av Lantmäteriets fastighetskarta och visar de 

observationspunkter vi gjort längsmed våran tvärprofil i Norrsundsområdet. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

3.13 
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Detta är en höjdkarta som visar höjderna i Norrsundsområdet. Kartan är framställd med 

hjälp av Lantmäteriets höjdkarta och deras fastighetskarta i programmet GIS.Höjdkurvan är 

5m. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 

3.14 



 

 75 

 

 

Detta är en höjdkarta som visar höjderna i Norrsundsområdet samt de strandvallar som vi 

hittat i området.  Kartan är framställd med hjälp av Lantmäteriets höjdkarta och deras 

fastighetskarta i programmet GIS. Höjdkurvan är 5m. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, i2012/921. 


