
Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala universitet 
Geografi B, Miljö och landskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsanalys av Broskogsområdet 

En studie av interaktion mellan natur- och kulturprocesser 
på Fårö 

 
 
 

Författare: 
Henrik Lindström 

Patrick Wennström 
Petra Westergård 



 

 

Innehåll 
 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

3. Bakgrund ........................................................................................................................... 3 

3.1 Landskapsutveckling, topografi och berggrund ............................................................... 3 

3.2 Jordartsfördelningen ......................................................................................................... 4 

3.3 Insjöar och våtmarker ....................................................................................................... 6 

3.4 Vegetationens utveckling ................................................................................................. 7 

3.5 Hällmarker ........................................................................................................................ 8 

3.6 Kulturlandskapet ............................................................................................................... 8 

3.7 Turism ............................................................................................................................. 10 

4. Metod ............................................................................................................................... 11 

5. Områdesbeskrivning ....................................................................................................... 12 

6. Resultat ................................................................................................................................ 13 

6.1. Berggrund ...................................................................................................................... 13 

6.2 Landskapsutveckling och topografi ................................................................................ 14 

6.3  Jordartsfördelningen Broskogs ...................................................................................... 17 

6.4 Insjöar och våtmarker ..................................................................................................... 18 

6.5 Vegetation i Broskogsområdet ....................................................................................... 19 

6.6 Hällmarker ...................................................................................................................... 20 

6.7 Kustlinjen ........................................................................................................................ 21 

6.8 Markanvändning ............................................................................................................. 22 

6.9 Tvärprofil ........................................................................................................................ 23 

6.10 Kulturlandskapet ........................................................................................................... 24 

6.11 Turism i framtiden Broskogs ..................................................................................... 26 



 

7. Avslutande diskussion och konsekvensanalys .............................................................. 28 

7.1 Hur har naturlandskapet utvecklats i Broskogs? ......................................................... 28 

7.2 Hur har naturlandskapet påverkat kulturlandskapet? .................................................. 29 

7.3 Hur ser interaktionen ut mellan kultur- och naturlandskapet på Fårö idag? ............... 30 

8. Slutsats ................................................................................................................................. 32 

9. Referenser ........................................................................................................................... 33 

9.1 Litteratur ......................................................................................................................... 33 

9.2 Elektroniska källor .......................................................................................................... 34 

9.3 Muntliga källor ............................................................................................................... 34 

9.3 Kartmaterial .................................................................................................................... 34 

9.4 Figurer ............................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

1. Inledning 

Denna rapport är resultatet av fältstudier på Fårö, våren 2012. Studien är utförd i området 

Broskogs som ligger på Fårös östra sida (figur 1 och 2). Området Broskogs ligger mellan 

Alnäsaträsk och Mölnorträsk. Området inkluderar en udde med en relativt lång kuststräcka. 

Broskogsområdet präglas av en plan topografi med låg gradient ut mot träsken. Högsta punkt i 

området är 14 m.ö.h. Landskapsanalysen är utförd utifrån ett holistiskt vertikalt perspektiv där 

fokus har legat på interaktionen mellan olika natur- och kulturprocesser (Skånes, 1997). 

Sambanden mellan topografi, jordartsfördelning, berggrund, vegetation och kulturlandskapet 

har undersökts och resultatet redovisas i form av tematiska kartor och beskrivningar.  

Inför detta fältarbete har insamling av material såsom kartor, litteratur och artiklar över 

området gjorts. Ett antal kartor har gjorts i GIS för att få en uppfattning över området och 

även för att använda under fältarbetet. Kartorna som skapats var berggrund, jordart och 

markanvändning. Historiska kartor jämfördes med dagens markanvändning. En plan för 

fältarbetet utarbetades även innan avfärd. Under dagarna i fält observerades olika 

landskapselement i området. Kustområden, olika jordarter, vegetation, topografi och olika 

kulturinslag studerades samt interaktionen mellan dessa. Fotografering av olika 

landskapselement och intervjuer med lokalbefolkningen utfördes samt en tvärprofil av 

studieområdet utarbetades. 

 

Figur 1. Ortofoto över Broskogsområdet. Figur 2. Karta över Fårö med studieområdet markerat. 



2 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att studera olika landskapsprocesser och interaktionen mellan 

geografiska element som topografi, jordartsfördelning, berggrund, vegetation och 

kulturlandskap. Studien har även syftat till att göra en landskapsklassificering för att kunna 

analysera och diskutera sambanden mellan dessa element. 

Våra huvudfrågeställningar i undersökningen har varit följande: 

1. Hur har naturlandskapet utvecklats på Fårö, specifikt i Broskogs? 

2. Hur har kulturlandskapet utvecklats? 

3. Hur ser interaktionen mellan kultur- och naturlandskapet ut idag? 
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3. Bakgrund 

3.1 Landskapsutveckling, topografi och berggrund 

För att förstå Fårö och Gotlands storskaliga topografi är det nödvändigt att gå tillbaka till 

bildandet av berggrunden och de processer som därefter har format öarna. Gotlands berggrund 

är drygt 400 miljoner år gammal och bildades under tidsperioden Silur i ett grunt tropiskt hav 

strax söder om ekvatorn. I detta hav som bestod av vad som idag är Östersjön, Skandinavien 

och Baltikum levde många kalkrika organismer som under en 40 miljoner år lång process 

lagrades på botten och inbäddades i sediment. Under denna period varierade havsnivån 

mycket vilket medförde erosion som tillförde små partiklar till sedimentavlagringen på botten 

av havet. Sedimenten som ansamlades bildade en skålform i sänkan som utgjorde det grunda 

havet, vilket är anledningen till lutningen av Gotlands berggrund från nordväst till sydost 

(Figur 3). 

 

Figur 3. Tvärprofil av Östersjön från Eliason, Basset, & Willman, 2010, s. 8. Det översta 

lagret, som Gotland består av, representerar silurisk kalksten, lagren under detta är 

ordovicisk respektive kambrisk sedimentär berggrund och under dessa vilar det prekambriska 

urberget (Eliason, Basset & Willman, 2010, s 8). 

De små partiklarna som avlagrades band samman de större sedimentpartiklarna och när 

sedimenten förstenades bildades sedimentär kalksten. På denna kalksten bildades även 

korallrev som vid förstening formade den hårda och mer erosionsmotståndskraftiga 

revkalkstenen. Dessa två typer av kalksten, sediment- och revkalksten, är de som bygger upp 

Gotlands berggrund (Martinsson, 2001, s 18). Under denna berggrund av silurisk kalksten 

finns också mäktiga lager av äldre sedimentär berggrund från tidsperioderna ordoviciska och 

kambriska perioderna, och under dessa lager i sin tur urberget (Svantesson, 2004, s 11).  

Vid silurperiodens slut drog havet sig tillbaka och därmed avtog sedimentavlagringen. Hela 

de området som då låg beläget vid ekvatorn började med hjälp av tektoniska krafter röra sig 

norrut mot det plats där det idag befinner sig. I och med detta blev klimatet betydligt kallare 
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och östersjösänkan utsattes för flera nedisningar efter varandra. Detta gjorde att den snö som 

föll packades ihop och bildade tjocka islager som kunde vara tusentals meter höga. Dessa 

islager medförde ett enormt tryck på markytan som innebar att det trycktes ned och sjönk in i 

jordskorpan (Martinsson, 2001, s 18). 

För 10 000 år sedan blev klimatet varmare och de tjocka isarna började smälta. Det gjorde att 

det enorma trycket på markytan började minska och en långsam landhöjning inleddes istället. 

Till slut steg Gotland upp över havet och det var de högsta delarna av Lojsta hajd som först 

visade sig ovanför havet. Efterhand började fler och fler delar av Gotland stiga till ytan på 

grund utav landhöjningen och i och med detta blev en allt större ö (Martinsson, 2001, s 18). 

Nedisningarna har medfört erosion och förflyttning av material samt avlagring av material i 

form av flyttblock och moränlera och detta är ytterligare en faktor som har påverkat Gotlands 

berggrund. Från det att Gotland steg upp ur havet har ön också påverkats av vågenergi vilket 

har skapat strandvallar, raukar och klintar. Revkalkstenen är som tidigare beskrivet väldigt 

hård och motståndskraftig och hittas därför ofta i mer upphöjda partier i landskapet till följd 

av havets påverkan. Raukar är också uppbyggda av denna typ av kalksten, medan den mer 

lätteroderade märgelkalkstenen generellt sett ofta hittas i lågt liggande platser (Svantesson, 

2004, s 13). Berggrundens lutning mot sydost har gjort att klintar bildats på västra sidan av ön 

medan berggrunden på den östra sidan sluttar ut i havet och bildar en långgrund havsplatå. 

Denna topografi kan också förklaras genom den sedimentära kalkstenens egenskap att erodera 

lätt från sidan men vara långt mer motståndskraftig mot vågerosion ovanifrån (Martinsson, 

2001, s 18). Topografin på Fårö och Gotland kan också härledas till den tid då Östersjösänkan 

var del i en enorm djupt nederoderad floddal vars ena sida idag löper längs den nordvästliga 

kustlinjen. Tills relativt nyligen var Fårö delad genom ett smalt sund som gick i sänkan där 

Alnäsaträsk, Norrsund och Bondansträsk är belägna idag och detta sund är precis som 

Fårösund och den oregelbundna kuststräckan spår från det tidigare floddalslandskapet 

(Svantesson, 2004, s 12). 

3.2 Jordartsfördelningen  

De magra jordarterna som utgör förutsättningarna för Fårölammens bete tillhör de kvartära 

bildningarna, uppkomna under och efter istiden. De uppstickande raukarna, klapper, svallgrus 

och svallsand sätter i hög grad sin prägel på Fårö. Dessa jordarter har bildats av havets vågor 
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(postglaciala jordlager). Jord på Fårö som har bildats av inlandsisen (glaciala jordarter), finns 

i mycket begränsad omfattning (Svantesson, 2004, s 14). 

Efter att klimatet förbättrats och inlandsisen börjat smälta, nådde iskanten ön Fårö för ca 12 

500 år sedan. Ön låg då nerpressad långt under dåvarande Östersjön. Isen rörde sig som en 

plastisk massa, bröt loss, krossade, slipade och förde med sig material från berggrunden och 

äldre jordlager. Materialet som revs loss av isen, bakades först in och vid avsmältningen 

avsattes detta material som en osorterad jordart på underlaget. Stora mängder smältvatten 

bildades då isen smälte. Detta smältvatten transporterade och sorterade materialet som kom 

fram. Det grovkornigaste materialet, sten grus och sand, avsattes i nära anslutning till 

inlandsisens kant och bildade isälvssediment. Det finkornigaste materialet, silt och lera, 

avsattes långt ut från iskanten i lugnt vatten, och bildade där silt - och lerjordar (Svantesson, 

2004, s 14-15). 

Av de istida jordarterna är det nästan bara morän, s.k. moränmärgel, som påträffats på Fårö. 

Jordarterna finns främst i landskapets lågt liggande partier. Detta är en allmänt förekommande 

jordart på Fårö, framförallt på öns södra delar. Moränen på Fårö är i huvudsak en 

krossprodukt av den lokala berggrunden, kalksten och märgelsten. Under isens tryck, press 

och rörelse mals detta material lätt ner till finkornigt material (finjord) (Svantesson, 2004, s 

15). Därför är moränen på Fårö utpräglad lerig och kalkhaltig. På Fårö ingår även i jordarterna 

en hel del långtransporterat urbergsmaterial från fastlandet. Detta blir mest påtagligt i de ytligt 

liggande block och stenar som finns inom moränytorna. Bl.a. har påträffats sten från Dalarna 

och Åland. Även en hel del större flyttblock påträffas på Fårö, dittransporterade av isens 

väldiga kraft. Utspritt över ön förekommer dessa jätteblock och mäter upp till 8x3x2,8 m 

(Svantesson, 2004, s 15-16). 

Moränens begränsade förekomst på Fårö beror till stor del på havets svallning. Allteftersom 

inlandsisen smälte lämnades ett mycket tunt moränlager på kalkberget. I takt med att Fårö 

höjdes ur havet bearbetades moränen och transporterades av vågorna till mer terrängartade 

lägen. Det mesta av moränmaterialet fördes ut på djupare vatten, en del ombildades av 

vågorna till svallgrus och fördes tillbaka till ön. De så vanligt förekommande strandvallarna 

på Fårö kom så att bildas (Svantesson, 2004, s 15-16). 

Lämningar av det ursprungliga moräntäcket kan ses i form av en del stenar och block på 

hällmarkerna. Här och där förekommer även större samlingar av moränblock. Detta visar på 
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att det ursprungliga moräntäcket bitvis har varit mäktigt. Sten, grus och sand som avsattes av 

isens smältvatten, sk isälvssediment, saknas nästan helt på Fårö. Havets vågor har kommit att 

omlagra sådana jordarter till svallsediment. Undantaget är Avanäset där en del sand och grus 

på djupet består av isälvsavlagringar (sediment). Även i havet utanför Fårö har man funnit 

isälvssediment. Glacial lera eller s.k. lermärgel, är en jordart som bildats av de finkornigaste 

partiklarna från isälvarna. På Fårö har dock leran mycket begränsad utbredning. Detta beror 

på att sedimentationsförhållandena i det istida havet inte var tillräckligt lugna. Jordarten 

förekommer i några små områden på Fårö (Svantesson, 2004, s 16).  

Fårös viktigaste jordart är således svallsedimenten. Omväxlande relativa sänkningar 

(regressioner) och höjningar (transgressioner) av vattenytan förekom p.g.a. en samverkan 

mellan landhöjningen (isostatiska rörelser) och vattenyteförändringar (eustatiska rörelser). 

Mångfalden av strandvallar sätter sin prägel på stora delar av Fårö och skänker det en speciell 

karaktär. Strandvallarna är ofta s.k. stormstrandvallar. De bildas vid kraftiga stormtillfällen 

med pålandsvind i kombination med högt vattenstånd i havet. Grus och klappermaterial kastas 

då upp i vallar (Svantesson, 2004, s 19). 

3.3 Insjöar och våtmarker 

Till öns unga jordartsbildningar hör jordarterna i Fårös insjöar och myr marker. Insjöarna är 

många på Fårö. Detta beror på öns plana topografi i kombination med den tunna jordmånen 

och ytliga berggrunden. Den förhållanadevis ogenomträngliga kalkstenen gör att vatten 

samlas i insjöar, vätar och myrar, istället för att omedelbart rinna ut i havet. I anslutning till 

insjöarna finns också huvuddelen av öns torvmarker. I allmänhet består dessa av agmyrar med 

endast ett 0,5 m tjockt kärrtorvlager uppbyggt av ag - och starrtorv. Flera av insjöarna är 

också påverkade genom dikning av odlingsskäl (Svantesson, 2004, s 22). 

Jordarterna som förekommer på insjöarnas botten består av alggyttja, kalkgyttja och marin 

gyttja.  Gyttjan vilar ofta på sand och sedimentlagerföljden är ofta jämntjock i de större 

insjöarna. En del insjöar är idag mer igenväxt än andra(Svantesson, 2004, s 23). De mindre 

insjöarna är ofta mycket grunda med endast tunna lager av sjösediment på sin botten. Botten 

består ofta av kalkberget täckt med kalksamlande algkolonier. Sådana hällbottnar kan ses i 

dagen i områden där det tidigare låg insjöar. Det som utmärker dessa hällytor är ofta de tätt 

liggande halvcentimeterbreda gropar som bildats genom de kalkkrävande algernas utlösning 

av kalk. Runt insjöarna finns i regel en mer eller mindre tydligt utbildad s.k. strandbarrikad. 
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Denna består ofta av ca 1 m bred, skarp bruten, rygg. Ryggen är uppbyggd av block, sten, 

grus, sand och sjösediment i en salig blandning. Strandbarrikaderna har bildats genom 

skjutning av vinterisar, främst vid islossningen på våren, då mäktiga krafter kan sättas igång i 

samband med hårda vindar. Vid torvmarkerna på Avanäset förekommer inga kalkrika 

sediment. Flygsanden är mycket kalkfattig genom att den i huvudsak består av sur kvarts 

(Svantesson, 2004, s 25). 

3.4 Vegetationens utveckling  

När Gotlands högsta punkter nådde ovanför havsytan var klimatet fortfarande ganska kallt. 

Men ju mer tiden gick och isens avsmältning fortsatte blev klimatet varmare. På grund av det 

milda klimatet började växter och djur utvecklas på ön. Vegetationen påminde då om ett 

tundraområde. Men när klimatet blev varmare började även träd och buskar utvecklas. För ca 

6000 år sen gick klimatet in i en värmeperiod vilket gjorde det mer gynnsamt för även mer 

värmekrävande träd som ek, alm, ask, lind och hassel som började växa på de bördiga 

moränlerajordarna. På de mer tunna och mindre bördiga jordarna växte den mindre krävande 

tallen.  För ungefär 3000 år sedan blev klimatet återigen lite kallare och ledde till att mer 

uthålligare träd som tallen kunde konkurera med lövträden på de lite bättre jordarna. Det var 

vid den tiden som naturen började forma vad vi idag kan se för vegetation på Gotland 

(Martinsson, 2001, s 20). 

Idag är nästan hälften av Gotland täckt med skog. Den största delen är barrskog där tallen är 

dominerande. Områden med lövskog är betydligt mindre. Om man tittar på en geologisk karta 

kan man se att merparten barrskog växer på områden med hård kalksten. Denna berggrund är 

väldigt kalkrik och därmed har ett högt pH vilket gynnar tall till motsats för gran (Eliason, 

Bassett & Willman, 2010, s 35). 

I de högre belägna delarna av Gotland är jordlagren är väldigt tunna och bergrunden består av 

hård resistent kalksten. Detta gör att träd och buskar har väldigt svårt att etablera sig. Vilket 

leder till att dessa områden är vanligtvis ganska öppna (Eliason, Bassett & Willman, 2010, s 

35). Liknande process sker vid de strandnära zonerna där största delen av klappret finns. 

Vegetationen har även där svårt att etablera sig vilket gör att dessa områden också 

karaktäriseras av öppna obevuxna marker (Svantesson, 2004, s 20). 
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3.5 Hällmarker 

Minst hälften av Fårös yta består av hällmarker. Stora områden på ön bildar stora 

hällmarkskomplex och endast enstaka småytor med morän och strandvallar. Hällmarkerna har 

olika karaktär och utbildning, beroende av faktorer som berggrundsytans topografi, bergart 

och markens nyttjande. Kemiska och mekaniska vittringsprocesser har aktivt verkat på 

hällmarkerna under de perioder de har legat över vattenytan. Mekanisk vittring, 

frostsprängning, solsprängning och sprängning med hjälp av växtrötter, har gjort att stora och 

små, skarpkantiga flisor har lossnat ur berggrunden. Kemisk vittring, orsakad av surt 

nederbördsvatten, har löst ut kalk ur berggrunden. På så sätt har vittringsjord av växlande 

sammansättning bildats. Det grövre vittringsgruset har blivit kvar på vittringsplatsen medan 

de mer finkorniga ofta har svämmats ner i träsken och ingår där i träskens kalkrika 

bottensediment. Finmaterialet förekommer även i de lägre liggande partierna på hällmarkerna. 

Täcket med vittringsjord är i allmänhet mycket tunt, högst några decimeter. Det finns dock 

områden med upp till en halv meter tjockt lager vittringsjord. Detta förekommer främst i 

områden med mer lättvittrad märgelsten. Ytor med kalt kalkberg återfinns alltså i de högre 

hällmarksområdena medan vittringsjorden förekommer främst i sänkor och på plana ytor 

(Svantesson, 2004, s 25-26). 

3.6 Kulturlandskapet 

För 6500 år sedan, när Littorinahavet nådde sin högsta nivå, stod vattnet ca 25 m över 

nuvarande nivå. Detta innefattade Fårös högsta punkter. Enbart några små öar och skär, av det 

som idag är Fårö, stack då upp ur havet (Östergren, 2004, s 31-32). De första människorna 

som slog sig ner i skärgården och där etablerade en fast bosättning, var först under 

bronsåldern (1800-500 f kr.) Dessa människor kom sannolikt från närbelägna platser. På 

Gotland hade det då bott människor i ca 6000 år. Man hade gått från jägar - och fiske 

samhällen till att bruka jorden i allt större utsträckning. Bosättningarna hade förflyttats från 

kusten, in mot Gotlands storland. Handeln i Europa hade ökat och de första metallerna hade 

gjort sitt intåg. Koppar, tenn och brons fanns nu i form av redskap, vapen och smycken. På 

Fårö var dock möjligheterna att odla större åkerarealer få. Människorna livnärde sig i 

huvudsak på säljakt, fiske och boskapsskötsel. Rösen efter boplatser från denna tid finns på de 

högst belägna punkterna på Fårö. Rösena består främst av kalkstensklapper och bara till 

mindre del av gråsten. Tre av dessa rösen har anlagts under 15 – metersnivån, på de riktigt 

små öarna (Östergren, 2004, s 33). 
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Genom arkeologiska undersökningar har flera gravplatser funnits, i närheten av boplatserna 

och att boplatserna från bronsåldern har använts en bit in i äldre järnåldern, vilket innebär en 

period på 1000 – 1500 år. Man kan sedan se att befolkningen expanderat och att flera nya 

boplatser togs i anspråk över ön (Östergren, 2004, s 37). Benmaterial som hittats i samband 

med utgrävningar visar Fåröborna hade husdjur redan i slutet av bronsåldern. Ben från svin, 

nöt, häst och får har kunnat påvisas. Samtidigt har fiske och säljakt pågått. Fåren har varit 

med från början, då de allra första boplatserna etablerades på Fårö. Arkeologerna antar att 

antalet människor på ön uppgick till ca 100-150 personer spridda på 8-9 bebyggelseenheter, 

under mitten av bronsåldern. 1000 år senare har bebyggelsen spridit sig över ön och 

uppskattats till ett 30-tal familjegårdar med 300-360 invånare. Några hundra år senare, ca år 

1150, ca 40 gårdar med 400-500 invånare. Befolkningsökningen under de kommande 

århundradena är dock väldigt svåra att uppskatta (Östergren, 2004, s 75). 

Konsten att utvinna järnet innebar stora förändringar i dåtidens samhälle. Fler fasta boplatser 

etablerades och större gårdar byggdes. Fisket och säljakten effektiviserades och jordbruket 

fick bättre redskap som gav bättre skördar. Ett arabiskt silvermynt och silverskatter visar att 

fåröborna även har tagit del av handel och sjöfart (Östergren, 2004, s 50-61).  

Både ag och släke har använts, och satt sina spår i kulturlandskapet. Släke, som är ett 

dialektalt ord och betyder tång, har använts som gödsel på de små och spridda 

odlingsområden som förekommer. Agen har använts till taktäckningar (Ohlsson, 2004, s 202-

205). Även kalkstenen har haft betydelse för öns näringar. Flera kalkugnar går att finna på 

Fårö. Exakt när kalkbränningen på Gotland började är inte känt (Nyström, 2001, s 173). 

Oarbetad kalksten exporterades från Gotland redan på 1200-talet medan den egna 

kalkbränningen tog fart först under 1600-talets andra hälft. Från denna tid finns även 

bekräftelse på kalkbränningen på Fårö (Nyström, 2001, s 176). Stenbrytning för utskeppning 

har en kort historia på Fårö. Konkurrensen från AB Gotlands Kalkverk var hård och 

verksamheterna slogs snart ut. Fårös natur slapp skadas svårt av sådana kalkbrottsingrepp, 

som finns på norra Gotland. Kalkbränningen som förekommit på Fårö har framförallt varit för 

husbehov, för husbyggen och uppförande och underhåll av miltals med stenmurar (Nyström, 

2001, s 199).  
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3.7 Turism 

Turismen är tillsammans med jordbruket Gotlands största näring. Turismen på Gotland 

omsätter idag ca 900 miljoner kronor per år. Antal besökare till Gotland har haft en väldigt 

positiv utveckling under 1900-talet, särskilt de senaste årtiondena. Sedan 1970 har antalet 

turister ökat från ungefär 200 000 per år till 680 000. Den absolut största delen av turisterna 

besöker Gotland under sommarmånaderna, ca 565 000. På grund av turismens extrema 

högsäsong under sommarmånaderna är de många personer som väljer att driva 

turistverksamhet som en bisyssla och därmed endast har öppet under sommarmånaderna. 

Nästan hälften av Gotlands turister kommer från Stockholm och dagens turister vill inte bara 

vara en passiv betraktare av landskapet utan ser hellre aktiviteter, upplevelser samt sol och 

bad (Östergren, 2001, s 348).   

Turismen på Fårö har också ökat stadigt samt att många icke Gotlänningar köper eller bygger 

fritidsfastigheter där. Det finns ca 800 fritidsfastigheter på Fårö vilket är ungefär tre gånger så 

många som åretrunthushållen (Östergren, 2001, s 350). Den kraftigt ökande turismen har 

också lett till en del negativa konsekvenser. Det visar sig i form av slitage på landskap och 

miljöer. Det sker även en del skadegörelse genom till exempel att fossiler huggs loss från 

raukar och kalkstenshällar. Ännu ett problem är turisternas terrängkörning i ömtåliga miljöer 

(Östergren, 2001, s 352).  
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4. Metod 

Metoden inför detta fältarbete har bestått av insamling av material såsom kartor, litteratur och 

artiklar över området. Innan avresa till fältområdet gjordes ett antal kartor i GIS för att få en 

uppfattning över området och även för att använda under fältarbetet. Kartorna som gjordes var 

berggrund, jordart och markanvändning. Vi studerade även historiska kartor för att jämföra 

med dagens markanvändning. En plan för fältarbete utarbetades även innan avfärd. Under 

dagarna i fält observerades olika landskapselement i området. Kustområden, olika jordarter, 

vegetation och topografi iakttogs och ytterligare material insamlades. Fotografering av olika 

landskapselement och intervjuer med lokalbefolkningen samt en tvärprofil av området 

utfördes. Efter fältarbetet samlades allt material in och sammanställdes. Det skapades egna 

klassificeringar av landskapet och i GIS utformades nya kartor över studieområdet. Egentagna 

fotografier jämfördes med gamla bilder över samma område för att skapa så kallade 

tidsfördröjningsfotografier, som kan vara användbara för att studera landskapsförändringar 

(Trimble, 2008, 15-16).  
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5. Områdesbeskrivning 

Området Broskogs ligger på Fårös sydöstra kust, ungefär mitt på ön. Öns huvudväg, väg 148, 

går genom området. Området ligger mellan två av öns större insjöar, Alnäsaträsk och 

Mölnorträsk. En stor del av området utgörs också av Haganäs udde med Mölnorviken västerut 

och Alnäsaviken österut. Området präglas av en plan topografi med mycket exponerad 

berggrund och med en kuststräcka som sluttar ut i havet. Skog, äng och åkermark förekommer 

i liten skala, utspritt och mosaikartat i området. Högsta punkt ligger centralt i området och 

landskapet sluttar mot insjöarna. Jordartsfördelningen i området präglas av sitt läge mellan de 

tidigare sunden. Klapper och grus högre upp och sand och morän i lägre belägna delar. 

Bebyggelsen i området är mestadels belägen längs väg 148. Det förekommer även en del 

fritidshus och spridda gårdar i området. Hela studieområdet präglas av strandvallar. 

insjö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6. 

Figur 4. Böljande strandvallar 



13 

 

6. Resultat 

6.1. Berggrund 

Berggrunden i studieområdet Broskogs kan 

delas in i tre grupper enligt SGU:s klassificering 

från ”Regional berggrundskarta över Gotlands 

län” (2009). Dessa är 1) Kalcirudit till oosparit, 

2) Kalkarenit till märgelsten och 3) Revkalksten 

till kalcirudit. Klassificeringarna grundas på rent 

beskrivande och särskiljande drag hos 

berggrunden. SGU:s grupper indelas efter 

dominerande bergart och det kan därför 

förekomma mindre områden med andra 

bergarter inom dessa grupperingar, vilket är 

särskilt sannolikt på Gotland med dess 

komplexa kalkstensberggrund. Dessutom visas 

inte områden med avvikande berggrund som är 

mindre än 0,2 km² på kartan (Erlström, Persson, 

Sivhed & Wickström, 2009, s. 33).  

Det blå området på kartan över studieområdet 

visar att de dominerande bergartstyperna är 

kalcirudit till oosparit. Kalcirudit karaktäriseras 

av grov kornstorlek, stora fossilfragment och 

relativt hög porösitet. Den är lagrad och 

skapades av sediment som avlagrades under hög 

vågenergi vilket gör att den i princip saknar 

finkornigt material. Oosparit innebär att största delen av bergarten består av rundade korn av 

pålagrat karbonat som omges av sekundärt sparitiskt cement (Erlström, Persson, Sivhed, & 

Wickström, 2009 s. 38).  

Den gula gruppen visar kalkarenit till märgelsten på kartan. Kalkareniten är medelkornig och 

har tydligare och jämnare lager än kalcirudit. Den skapades under förhållanden som 

påverkades av vågor och strömmar vilket ofta kan synas i dess lager. Märgelsten är en lerig 

Figur 5. Bergartskarta över Broskogsområdet. 
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kalksten som ofta har skapats i laguner i anslutning till rev då den hittas i områden som 

domineras av kalksten, som Fårö. Därför kan märgelsten ha en mycket lokal utbredning i 

vissa områden och är ofta lagrad tillsammans med andra typer av lagrade kalkstenar som till 

exempel kalkarenit och kalcirudit (Erlström, Persson, Sivhed, & Wickström, 2009 s. 36). 

Revkalksten till kalcirudit visas på ett litet rödfärgat område på figur 5. Revkalkstenen är 

mycket komplext uppbyggd, osorterad och har inga tydliga lager. Den innehåller många och 

stora fossilfragment, på Fårö ofta stromatoporoidéer. Då revkalkstenen är mycket komplext 

sammansatt är det svårt att säga något generellt om utformningen av denna bergart, men den 

har ofta en kärna av revbyggande organismer som omges av stora klastiska sediment som kan 

bilda stora block av revkalksten inlagrat i kalcirudit (Erlström, Persson, Sivhed & Wickström, 

2009 s 40). Även om det inte syns på SGU:s berggrundskarta har vi observerat flera mindre 

områden med revkalksten i 

studieområdet, markerade som klint på 

bergartskartan. Revkalkstenens hårdhet 

och motståndskraft mot erosion har gjort 

att dessa områden bildar klintar och 

raukar som hittas något högre upp i 

landskapet (figur 6). De 

revkalkstensområden som inte finns 

utmärkta på SGU:s karta fann vi i 

området där den dominerande 

bergartatyperna är kalcirudit till 

oosparit. 

 

6.2 Landskapsutveckling och topografi 

Fårö reste sig över havet för ca 9000 år sedan. Den fortsatta landhöjningen gjorde att även 

Fårö visade sig mer och mer över havsytan. Det blev dock ett bakslag när det så kallade 

Litorinahavet bildades i östersjösänkan. Litorinahavet är en beteckning för när saltvatten 

trängde in i Östersjön genom sunden mellan de Danska öarna på grund av det stigande 

västerhavet. Havshöjningarna under denna tid var periodvis högre än den pågående 

landhöjningen. Detta ledde till att vattnet återigen började täcka Fårö och endast enstaka små 

Figur 6. Raukar belägna högre upp i området. 
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öar och skär stack upp ur Litorinahavet. Höjden av dessa små öar var mellan 25 och 28 meter 

och utgör Fårös högsta partier.  Men för ca 6500 år sedan påbörjades en vattenytsänkning ner 

till dagens nivå. På Fårö sker fortfarande även en landhöjning som uppgår till ca två dm per 

århundrade (Svantesson, 2004, 16). 

Broskogs började resa sig ovanför havsytan för ca 5000 år sedan (se figur 7A). På grund av 

landhöjningen började mer och mer av Broskogs att nå över havsytan. För ca 4000 år sedan 

hade Broskogs areal blivit allt större (se figur 7B). Efter ytterligare 1000 år hade Broskogs 

fortsatt att växa och kopplats ihop med en större del av Fårö (se figur 7C). Fram tills idag har 

hela Fårö fortsatt att stiga och kopplats ihop. De tidigare sunden som delat upp Fårö i mindre 

öar har försvunnit. Men Fårö har kvar ett fåtal insjöar som bildats genom att vattnet hat blivit 

instängt av landhöjningen. I framtiden tror SGU att landhöjningen kommer att fortsätta och 

öka arealen på Fårö (se figur 7D). Det som då kommer att förändras i Broskog är att 

Alnäsaviken och Mölnorviken samt Alnäsaträsk kommer att försvinna då marknivån fortsatt 

att stiga (SGU, Strandnivåkarta). 

 

Figur 7A. SGU kartgeneratorn, 

strandnivåkarta: Broskogs för 5000 år sedan 

Figur 7B. SGU kartgeneratorn, 

strandnivåkarta: Broskogs för 4000 år 

sedan. 
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Enligt våra observationer och mätningar från både GPS och topografiska kartor är det första 

området i Broskogs som nådde över ytan fortfarande den högsta punkten i området. Det når ca 

14 meter över havsytan. Man kan se än idag att det högsta partiet är präglat av strandvallar 

runt om höjden, vilket kan ses som en indikation på att det området verkligen var det första 

delen av Broskogs som fick se solens ljus.  

Högsta punkten ligger längs stora vägen sydväst om områdets mittpunkt och generellt kan 

man säga att den centrala delen av området är något upphöjd och att landskapet sluttar nedåt i 

östlig och västlig riktning. I dessa sänkor har tidigare två sund gått, vars spår finns kvar i form 

av Alnäsaträsk, som delvis ligger inom området, och Mölnorträsk som ligger strax utanför 

studieområdet. Kuststräckan karaktäriseras också av ett relativt flackt landskap där 

berggrunden fortsätter ut i havet, vilket kan härledas till berggrundens lutning i sydostlig 

riktning vilket gör att denna sida av Fårö ofta ser ut på detta sätt. Ett undantag är dock klinten 

som ligger på Haganäsuddens västra sida, vilket är ett aktivt erosionsområde. De relativt låga 

Figur 7C. SGU kartgeneratorn, 

strandnivåkarta: Broskogs för 3000 år sedan. 

Figur 7D. SGU kartgeneratorn, 

Strandnivåkarta: Broskogs om 2000 år. 
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Figur 8. Landskapselementskarta över 

Broskogsområdet 

klintar som finns högre upp i landskapet är spår från tidigare kustlinjer och består av 

revkalksten som formats av havet.  

6.3  Jordartsfördelningen Broskogs 

Jordarterna som förekommer i Broskogs är präglat av områdets topografi. I det topografiskt 

plana området finns mycket svallmaterial från istidens avsmältning. Strandvallar förekommer 

i princip över hela området. Dessa består av allt ifrån större grus – och klappermaterial till 

mer finkorniga sandmaterial (figur 8). I de högre delarna i landskapet förekommer mest 

hällmark med klapper och grus, 

medan det i de lägre liggande 

områdena finns mer finkornigt 

material. De odlingsområden 

som finns i området ligger på 

lägre belägna platser där 

jordarten består av svallsand 

eller svallgrus. Jordmånen i 

området är över lag tunn, och 

uppgår som mest till ca 20 cm. 

I de områden som vätter ut mot 

insjöarna kan det förekomma 

en något tjockare jordmån. 

Marken runt Alnäsaträsk består 

av mer nybildade jordarter. 

Dessa är alggyttja, kalkgyttja 

och marin gyttja. Alnäsaträsk 

tillhör en av öns mer igenväxta 

insjöar. Områden som tidigare 

täcktes av insjön, finns nu 

istället större ag-och 

starrmyrsvidder (Svantesson, 

2004, s 24).  
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Figur 9. Ag runt Alnäsaträsk. 

 

6.4 Insjöar och våtmarker 

Området Broskogs ligger inklämt mellan 

två grunda insjöar, Alnäsaträsk som delvis 

ligger inom studieområdet, och 

Mölnorträsk strax väster om området. 

Insjöarna är belägna i sänkor i landskapet 

som tidigare har varit sund som delat Fårö 

och finns kvar som spår från denna tid. 

Runt Alnäsaträsk finns ett stort område 

med torv vilket är karaktäristiskt för 

träsken på Fårö. Torvmarken är uppbyggd 

av ag och starrtorv och i anslutning till den 

och även på torvmarken växer också en del 

lövträd, vilket är en vegetationstyp som i 

övriga Broskogs endast finns mycket begränsat och sporadiskt utbrett. Alnäsaträsk används 

också som dränering till Broskogs åkermark, och mycket av odlingsmarken som finns i 

området hittas också kring insjön.  Generellt är vegetationen förhållandevis tät kring träsket 

och ingen hällmark finns i området vilket beror på att jordlagret är tjockare och bördigare nere 

i sänkan men troligtvis är också närheten till insjön en avgörande faktor att vegetation trivs 

bra här. Enligt Martinsson (2001, s 24) är Alnäsaträsk avdikat och sänkt nära 1,5 meter för att 

skapa ökade odlingsarealer, vilket är väldigt vanligt på Fårö. Martinsson (2001, s 24) hävdar 

däremot att Mölnorträsk är helt opåverkad av dikning och har delvis växt igen helt till en ag- 

och starrmyr. Med eller utan dikning är båda träsken fortfarande mycket grunda och botten 

består av sjösediment samt olika typer av gyttja och bleke. 

I studieområdet finns också ett kärr som ligger nära Mölnorviken på Haganäsudden. Kärret 

består av ag- och starrtorv och är endast ett hundratal meter i diameter. På grund av den ytliga 

kalkstensberggrunden skapas vattenansamlingar på platser i landskapet, både säsongsbundna 

så kallade vätar och permanenta kärr som i detta fall. Kärret är också dikat och används som 

dränering till närliggande odlingsmarker. 
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Figur 10. Vegetationskarta över Broskogsområdet. 

6.5 Vegetation i 

Broskogsområdet 

Vegetationen i Broskogs bestod i 

enlighet med Thafvelin (1997, s 

214) vanligtvis av tallskog med 

enbuskar, där enbuskarna inte 

nådde trädstorlek. Vid denna 

rapports kartläggning av 

Broskogs vegetation delades dock 

växtligheten upp i åtta kategorier. 

För att bestämma dessa kategorier 

användes observationer samt 

flygfoto. De åtta kategorierna 

blev Tät skog (inkluderar tall och 

en), Gles skog (inkluderar tall och 

en), Tät en, Gles en, Tät tallskog, 

Vall, Ag och grästuvor samt 

Ingen eller liten vegetation. Med 

klassificeringen ingen eller lite 

vegetation menas alvarlandskap 

med stora delar exponerad 

berggrund och låg vegetation som 

mossa och gräs. Dessa kategorier 

användes senare för att skapa en 

karta över Broskogs vegetation 

(se Figur 10). Det man kan utläsa 

av kartan är att den största delen av Broskogs består av ingen eller lite vegetation. Detta har 

att göra med Gotlands tunna jordlager vilket gör det svårt för växter att etablera sig, många 

områden präglas även av exponerad berggrund. Som tidigare nämndes är den övervägande 

delen av skogen sammansatt med både tall och en. Men det fanns även mindre områden som 

bara innehöll tät en, gles en eller tät tall. Gles tall finns inte med som en självständig kategori 

eftersom det inte påträffades någon sådan plats som inte innehöll en. Vall var även ett relativt 

vanligt inslag i Broskogs. Det var på grund av mänsklig påverkan som vallutbredningen var så 
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pass stor. Vallen användes i ett senare skede som mat till djuren. Ag och grästuvor hade en 

utbredning vid blöta områden som i Broskogs fall runt insjön och i kärret. 

Utifrån det topografiska perspektivet kan man utläsa att skogen och vall oftast är belägna på 

de lite lägre delarna av Broskogs. Detta kan bero på att de lägre belägna delarna består av ett 

tjockare jordlager som gynnar växtlighet. Det stämmer väl överens med Eliason, Bassett & 

Willman ( 2010, s 35) som beskriver att områden placerade på en högre höjd av Gotland ofta 

består av tunt jordlager samt resistent kalksten vilket gör det svårt för vegetation att etablera 

sig. Det gör att de högre partierna i större utsträckning är mycket mera öppna. Ett stort 

undantag ifrån detta är dock ett av Broskogs lägsta område, kustlinjen. Längst kustlinjen finns 

inte mycket vegetation och räknas som ett öppet landskap. Det beror på att kuststräckan 

präglas av klapper vilket gör det svårt för vegetation att etablera sig. 

 

6.6 Hällmarker 

Enligt egna observationer är hällmarkerna väl utbredda i Broskogs, precis som på Fårö i stort. 

Trots det flacka landskapet kan man tydligt se att jordartsfördelningen är relaterad till 

topografin, med grövre material och mer exponerad berggrund längre upp i landskapet och 

finkornigare svallsediment i sänkorna. Detta återspeglas inte minst i markanvändningen, med 

de odlade markerna ofta belägna lägre topografiskt där morän, svallgrus och svallsand finns. 

Hällmarkerna kan ha ett tunt jordlager som tillåter enbuskar och ibland även tall att växa, men 

ofta är berggrunden fläckvis exponerad. På kartan över landskapselement (figur 8) 

kategoriseras denna typ av mark som ”hällmark, exponerad berggrund med tunt jordlager”. 

Hällmarkerna har traditionellt varit betesmarker och används ofta som det även idag även om 

fårbetet har minskat drastiskt och mycket mark har vuxit igen. De områden med något mer 

vegetation trots tunt jordlager har kategoriserats som ”hällmark, tunt jordlager” på 

landskapselementskartan och denna mark kan rimligtvis ha vuxit igen på senare år då fårbetet 

minskat. Den allra största delen av hällmark i Broskogs har lite eller ingen vegetation, främst 

enbuskar, som ofta har spår från fårbete genom att den nedre delen av enbuskarna är avbetade 

och även de många stenmurarna och inhägnaderna i området vittnar om denna typ av 

markanvändning.  Den största andelen hällmark i Broskogs hittas i centrala delen av 

studieområdet med endast ett par undantag där hällmarken fortsätter ner till kusten. Detta är 
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Figur 11A. Klapper i vallar. 

 

Figur 11B. Stora stenblock som slitits loss. 

 

Figur 11C. Sandstrand i Mölnorviken. Figur 11D. Klint på Haganäsuddens västra sida. 

troligtvis relaterat till topografin, då just denna del är något upphöjd och sluttar ner mot 

sänkorna och de tidigare sunden i väst och öst. 

 

6.7 Kustlinjen 

Kustlinjen i Broskogs är komplex med stränder vars kornstorlek varierar från finkornig sand 

(figur 11C) till klapper och meterstora block. Kuststräckan följer en udde och en vik och alltså 

innefattar kustprocesserna både sedimentavlagring och erosionsområden. Då området ligger 

på Fårös ostkust sluttar berggrunden ut i havet och bildar en långgrund platå, något som är 

särskilt tydligt på östra sidan av Haganäsudden där stora block lossnat från berggrunden och 

sköljts upp på land av vågor. Berggrunden längs kustlinjen tillhör bergarterna kalcirudit och 

oosparit, och är alltså lagrad kalksten, vilket man ser på de stenblock som brutits loss från 

berggrunden (11B). Längs stora delar av kuststräckan finns klapper i vallar (figur 11A) och 

dessa fortsätter också upp i landskapet och äldre strandvallar och kustlinjer är därför lätta att 

urskilja. En del av kuststräckan skiljer sig dock från den resterande inom området, öster om 

Mölnorviken finns det en sträcka av kusten som utgörs av en klint (11D). Detta är ett aktivt 

erosionsområde och vår tolkning av klintens uppkomst utifrån samtal med Boelhouwers är att 

den inte främst har bildats av vågenergi, utan formats av rinnande vatten från land och särskilt 

det intilliggande kärret. Detta rinnande vatten transporteras genom den porösa kalkstenen och 

eroderar berggrunden. Nedanför klinten kan 
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Figur 12. Markanvändningskarta över Broskogsområdet 

man se att vattnet sipprar ut från berget och att berget har vittrat sönder till lera (2012-04-23). 

Nedanför klinten finns också en smal strand med främst klapper men också större block som 

har lossnat från berggrunden. 

Den oregelbundna kustlinjen i Broskogs är en del av Fårös i allmänhet ojämna kust, som 

anses vara ett spår från det äldre kenozoiska floddalslandskapet. Broskogsområdet är kanske 

särskilt format av denna 65 miljoner år gamla floddal eftersom att det forna sundet där 

Alnäsaträsk ligger idag också betraktas som ett spår från denna tid (Svantesson, 2004, s 12). 

6.8 Markanvändning 

Markanvändningen i Broskogs utgör till stor del betesmark. I området finns idag både öppen 

och igenväxt betesmark (figur 12). På grund av minskat betestryck hålls idag landskapet öppet 

av människan. Jordbrukarna på Fårö får idag t.ex. miljöstöd från EU för att hålla landskapet 

öppet. Betesmarken är utspridd över området, både längs kusten och inåt landet. Mycket av 

den mark som inte kan användas till 

odling, på grund av den tunna 

jordmånen, är betesmark.  

I Broskogs förekommer även 

områden med vallodling. Åkrarna är 

små och ligger utspridda över 

områden där jordmånen tillåter 

odling. Där finns allt från stenåkrar 

till åkrar med mer sand som jordart. 

På en av åkrarna ner mot träsket, 

verkade odlingsförhållandena extra 

bra. Den kategoriseras som odlad 

mark på markanvändningskartan.  

I det flacka landskapet finns tydliga 

dikningar i de odlade områdena. 

Längs huvudvägen i området ligger 

flera bostadshus med tillhörande 
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uthus. Några av dessa idag är endast fritidshus.  

På marken runt träsken växer ag. Ag används än idag vid täckning av taken. Flera agtak finns 

i Broskogs. Släke (tång) används traditionellt för gödning av åkrarna. Idag förekommer det 

fortfarande, men i mindre utsträckning.  

6.9 Tvärprofil 

En tvärprofil har gjorts för att visa en representativ del av Broskogs utifrån ett vertikalt 

perspektiv. Profilen utgår från en gård och går ner mot Alnäsaträsk (Se figur 13 och 14). 

Strandvallar längs profilen visar att kustlinjen tidigare har gått här vilket har påverkat 

landskapet mycket. Relationen mellan topografi och jordartsfördelning är väldigt tydlig i 

profilen vilket återspeglas i både markanvändningen och vegetationens utbredning. Profilen 

har delats in i åtta zoner för att förtydliga skillnader i landskapet. I zon 1 ligger en gård på 

hällmark med ett tunt jordlager och mycket exponerad berggrund där får betar. Zon 2 är den 

högsta punkten längs profilen och når ca 8 m.ö.h. och här hittas också det grovkornigaste 

materialet klapper. I zon 3 fortsätter strandvallarna, men med grus, och på vallarna växer tall. 

Eftersom jordlagret mellan vallarna är för tunt, och på grund av fårbete, finns ingen 

vegetation där. I mitten av profilen, i zon 4 och 5 är det en sänka med svallsand och där finns 

också vallodling och åkermark. Vid zon 6 finns en liten upphöjning av landskapet och 

jordlagret blir tunnare men det är fortfarande tjockt nog för en och tall att växa tätt. Här finns 

också strandvallar av finkornigare material. Zon 7 är torvmark där det växer mycket ag och i 

zon 8 ligger Alnäsa träsk, kategoriserat som 

 

 

 

Figur 14. Ortofoto med tvärprofilen 

Figur 13. Tvärprofil 
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6.10 Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet och bebyggelsen på Fårö har alltid varit präglat av naturen på ön. Från det 

att de första människorna bosatte sig på ön har människan anpassat sig efter, och dragit fördel 

av öns naturgivna resurser. Fårö kallas för ”Gotland i miniatyr”. Landskapet på Fårö har alltid 

varit mosaikartat och detta gäller även för Broskogs. Odlingsområdena är väldigt få och små 

och präglas dessutom av öns tunna jordmån. Skog, hällmarker, träsk, myrar och 

odlingsmarker framträder om vartannat över hela området. Närheten till havet har också haft 

sin tydliga påverkan på kulturlandskapet i Broskogs. Främst fiske och säljakt har bedrivits i 

området och det finns ett antal äldre fiskebodar kvar i Alnäsaviken (Öhrman, 2004, s 107).  

De äldre jordeböckerna visar att naturlandskapet på 1600-talets Fårö inte skiljer sig nämnvärt 

från det medeltida naturlandskapet på Fårö. Detta visar bl.a. de geometriska kartorna med 

gårdar, åkrar, ängar, myrar och träsk (Öhrman, 2004, s 110-114).    

Får och nötkreaturen har tidigt, redan vid de första bofasta, satt sin prägel på naturen. De har 

ofta betat fritt på utägorna och i skogen (Östergren, 2004, s 37). Detta har bidragit till att 

uppehålla det kala, karga landskapet som Broskogs präglas av. Periodvis har människans 

påverkan på naturlandskapet varit så hård att åtgärder varit nödvändiga. Idag är betestrycket 

betydligt mindre och delar av landskapet i Broskogs hålls öppet genom avverkning. När det 

gäller jordbruket är det framförallt råg som har odlats, då detta är den säd som bäst klarar den 

tunna jordmånen (Öhrman, 2004, s 116) I Broskogs är vallodlingen vanligast förekommande.  

I området Broskogs finns även ett unikt hantverk – ett bokbinderi. Genom en intervju med 

bokbindare Leif Malmgren (2012-04-21) har vi fått reda på att han drivit företaget sedan han 

kom till ön 1979. Han har även ett av Sveriges mest väl bevarade boktryckerier. Maskiner 

från den gamla boktryckarkontens långa historia (1400 – 1980) finns att återse bland hans 

utställningar. Idag tar han emot beställningar från myndigheter, föreningar och privatpersoner. 

På Fårö har man drygat ut gödseln med släke, d.v.s. havstång som var en utmärkt gödning. 

Detta bruk lever delvis kvar, även i Broskogs, än idag. Förutom gårdarnas släketäkter, som 

sammanföll med stranden på de egna ägorna, hade alla Fåröhemmanen tångtäkter på 

Sudersand. Dessa hade man skiftat upp sinsemellan och den sträcka av strandlinjen som var 

ens tångtäkt var direkt proportionell mot storleken på det hemman eller den hemmansdel man 

ägde (Ohlsson, 2001, s 84). I takt med folkökningen och genom liberaliseringen 

jordförvärvslagarna1827 och 1881 ökade också hemmansklyvningen på 1800-talets Fårö. 
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Figur 15. Kalkstensugn längst västerut på 

markanvändningskartan (figur 12). 

Med varje ny liten hemmansdel följde också en släkelott på Sudersand. Släket i vårt 

studieområde finns i Mölnorviken och i Alnäsaviken (Ohlsson, 2001, s 82).                                                                                                                                                                                                         

Kalkstenen har haft betydelse för öns näringar. Flera kalkugnar går att finna på Fårö. Exakt 

när kalkbränningen på Gotland började är inte känt (Nyström, 2001, s 173). Oarbetad kalksten 

exporterades från Gotland redan på 1200-talet medan den egna kalkbränningen tog fart först 

under 1600-talets andra hälft. Från denna tid finns även bekräftelse på kalkbränningen på Fårö 

(Nyström, 2001, s 176). Inom vårt studieområde i Broskogs finns fyra kalkstensugnar. Dessa 

är daterade från medeltid – nyare tid, dvs. efter 1520 e.kr (www.raa.se). De är i storlek 6 x 4.5 

meter. Två av kalkstensugnarna i 

Broskogs är byggda vid en klint, där 

klinten tjänat som en ugnsvägg. 

Inom vårt studieområde finns även 

en stensättning (Se figur 12). 

Konstruktionen ger stensättningen 

karaktären av ett värn. Den är 

rundformad, 8 m i diameter och ca 

0.6 meter hög. Stensättningen består 

mest av kalksten men har även ett 

20-tal gråsten i sig. Stenbrytning för 

utskeppning har en kort historia på 

Fårö. Konkurrensen från Gotlands Kalkverk var hård och verksamheterna slogs snart ut 

(Nyström, 2001, s 199). Fårös natur slapp skadas svårt av sådana kalkbrottsingrepp, som finns 

på norra Gotland. Kalkbränningen som förekommit på Fårö och i Broskogs, har framförallt 

varit för husbehov, för husbyggen och uppförande och underhåll av miltals med stenmurar. 

Agtakens ursprung vet man inte säkert. Från jordeböckerna på 1600-talet kan man se att 

agmyrar tas upp som en skattepliktig förmån (Ohlsson, 2004, s 201). I Broskogs förekommer 

flera agtak. Flera av ladorna på Mölnor gård har agtak. Bland de organiska takmaterialen är ag 

det bästa man kan tänka sig. Agtaken är vattentäta men inte lufttäta. De är idealiska på ett hus 

där hö och halm bevaras. Under 1800-talets intensiva utdikningar av träsk och myrar försvann 

nästan agens förekomst från Gotland och därmed takbyggen av ag. På Fårö däremot har 

konsten att lägga agtak aldrig dött ut (Ohlsson, 2004 s 202). På Fårö har man kunnat bevara 

traditionen genom att ställa upp ett stort och komplett takläggarlag med agbas, byxakarlar och 

http://www.raa.se/
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täckarkarlar. Att lägga ett agtak innebär en väldigt specifik teknik och stora mängder ag går 

åt. Agen vilar på s.k. raftar, som är ungträd lika långa som takytans höjd. Enligt Ohlsson 

(2004, s 204, 208) är de nylagda agtakens tjocklek mellan 60-70 cm och har en livslängd på 

bortåt 50-60 år. 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Turism i framtiden Broskogs 

Turism är en viktig tillgång för Gotland och genom en medveten planering kan de negativa 

effekterna minimeras. Förlänga säsongen och bredda utbudet på ön kan vara en väg för att 

utveckla turistnäringen (Östergren, 2001, s 355). På Fårö har man startat en förening som 

heter Fårö Framtid. Denna förening syftar till att utveckla fler arbetstillfällen och en långsiktig 

hållbar utveckling på Fårö med turism, jordbruk och andra näringar samt att bevara de höga 

natur- och kulturvärdena på ön (www.faroframtid.se). Men det finns flera aktörer som strävar 

efter att öka turistnäringen. Exempel på detta är Samhällsbyggnadsförvaltningen som i 

samarbete med Region Gotlands ledningskontor tagit fram ett förslag till hur Fårö kan 

Figur 16. Fotografier av Mölnor gård tagna ur 

samma perspektiv från där väg 148 ligger idag. 

Bild A är från år 1910-1914, bild B är från 30-

talet och bild C är tagen under fältarbetet. Det 

som skiljer dessa åt är att agtaket på byggnaden 

till vänster här lagts om på bild B och har ersatts 

med annat material på bild C. Den gamla vägen 

har också tagits bort och den senaste bilden är 

tagen från den nya vägen. Vegetationen har 

också ökat och landskapet har blivit mer 

igenväxt. 

A. B. 

C. 
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utvecklas i form av exploatering, bevarande och infrastruktur till och med 2025. Förslaget 

innehåller bland annat bostadsbyggnation i flera områden, nya turistanläggningar, bro till 

Fårösund och förbättrad vatten- och avloppshantering (www.gotland.net). 

Av de intervjuer som gjorts till rapporten finns det delade meningar om turismen i Broskogs. 

Björn Vrigander (2012-04-20) ser på turismen på både gott och ont. Han förklarar att det är en 

bra inkomst för verksamheten i Broskogs men att det också för med sig flera negativa 

effekter.  Dessa negativa effekter visar sig i form av turister som till exempel kör bil över 

känsliga områden och förstör naturen. I framtiden ser han helst en satsning på att 

marknadsföra kulturen och naturen för att locka dit turister som är genuint intresserade av just 

natur och kultur. Det skulle också leda till att turisterna skulle respektera naturen och kulturen 

och därmed orsaka mindre skada. En annan faktor är att upplysa turisterna om vad man får 

och inte får göra när man turistar i Broskogs. 

Lars-Olov Nordström (2012-04-21) berättar att när militäranläggningen K3 på Fårö lades ned 

minskade befolkningen i Broskogs relativt mycket. Han anser att turismen är väldigt positivt. 

Verksamheter i Broskogs som till exempel snickare, VVS, bageri, ICA med mera hade inte 

klarat sig utan turismen och fritidshusägarna.  

Leif Malmström (2012-04-21) har en liknande inställning till turism som Björn Vrigander. 

Turismen är viktig men han ser helst att man satsar på kultur och natur samt att man förlänger 

säsongen. Han ser dock en svårighet med att förlänga säsongen då han anser att turister inte 

vill besöka Fårö när vädret blir kallare, men att försöka skapa evenemang under lågsäsongen 

skulle kunna vara ett alternativ. I framtiden tror han att Fårö kommer fortsätta att avfolkas. 

Lösningen på detta anser han vara att få fler innovatörer på Fårö. Nya idéer och starta olika 

lyckade verksamheter som kan skapa arbetsmöjligheter och göra det lockande för personer att 

bosätta sig här. Något som är på gång är ett brobygge till Fårösund för att underlätta trafiken 

till och från Fårö. Genom intervjuerna har vi stött på både för och emot detta. Leif Malmström 

är i dagsläget varken för eller emot men tror att bron kommer att byggas, kanske inte nu men i 

sinom tid.  

Karin Miller (2012-04-20) tror inte att turismen som den ser ut nu är en hållbar framtid för 

Fårö, den slukar mer pengar än den inbringar. Man måste satsa mer på det genuina Fårö och 

naturen för att förlänga turistsäsongen eftersom den är för kort för att vara gynnsam.  
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7.  Avslutande diskussion och konsekvensanalys 

7.1 Hur har naturlandskapet utvecklats i Broskogs? 

I vår första frågeställning, om naturlandskapets utveckling i Broskogs, ser vi att berggrunden, 

topografin, jordartsfördelningen och 

vegetationen interagerar och utgör 

grunden för landskapets utseende. I 

landskapet syns tydliga spår hur 

naturlandskapet har utvecklats under 

årtusendena. Äldre kustlinjer högre upp 

topografiskt syns genom klintar, raukar, 

klapper, svallgrus och strandvallar. De 

tidigare sunden som gått genom 

studieområdet har gjort att finkornigare 

material har samlats i de lägre belägna 

områdena p.g.a. låg vågenergi. I dessa 

områden är odlingen mer utbredd och mer 

lönsam eftersom jordlagret är tjockare.  

Generellt över studieområdet är jordlagret 

väldigt tunt. Den dominerande 

vegetationen består av tall och en som 

klarar av dessa förhållanden. Den 

tjockaste jordmånen hittas i de lägst 

belägna områdena, medan hällmarken 

endast har ett tunt och grovkornigt 

jordlager och hittas i de mer upphöjda 

områdena.  Vegetationen är också 

väldigt beroende av jordmånen och tätare skog växer i områden med något tjockare jordmån 

(figur 17). Alnäsa träsk finns kvar som ett rest från det tidigare sundet men också p.g.a. 

berggrundens ytliga läge. Torvmarker har bildats intill träsket där ag växer. Längs den 

nuvarande kustlinjen finns en blandning av sand, klapper och stora block på upp till 2x1,5 

meter. Kustprocesserna består av både erosion och avlagring. De stora blocken visar att 

Figur 17. Kombinationskarta med vegetation och 

landskapselement över Broskogsområdet. 
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vågenergin kan vara väldigt kraftig och att stenblocken har lossat från berggrunden, som 

fortsätter som en platå ut i havet.  

 

7.2 Hur har kulturlandskapet utvecklats? 

Naturlandskapet har i stor utsträckning präglat 

kulturlandskapets utveckling. Redan de första 

människorna som kom till ön hade boskapsdjur, 

framförallt får. Fåren har bidragit till det karga 

landskapets utseende (figur 18). Idag är 

betestrycket mycket mindre än tidigare, endast 

två större fårgårdar finns kvar och istället hålls 

landskapet öppet genom röjning och avverkning. 

Den kalkstensrika ön har också utvecklat en 

stennäring där kalkstensbränning har 

förekommit sedan 1500-talet. På Fårö har 

kalkbränningen använts mest för eget bruk. 

Kalkstenen har också använts vid husbyggen och 

upprättande av stenmurar. Stenmurarna är 

mycket utbredda i området, dels är de 

fårinhägnader men också 

markindelningsgränser. Idag är de också ett 

viktigt inslag i landskapet för turismen. Ag har 

en stor utbredning på Fårö och har genom alla 

tider används till att bygga agtak, vilket än idag 

är ett viktigt inslag i Fårös kulturlandskap. 

Varje år sedan 1966, arrangerar Gotlands 

nations hembygds- och kulturnämnd med Fårö täckarlag en årlig täckarting. (Ohlsson, 2004, 

s. 210) Genom detta har nästan samtliga nu bevarade agtak lagts och konsten att lägga agtak 

har bevarats.   

Ända sedan odling påbörjades på Fårö har släket spelat en viktig roll som näringstillförsel och 

för bildandet av ny jordmån. Varje gård har haft sin beskärda del av stranden där släket 

Figur 18. Kombinationskarta med markanvändning 

och vegetation över Broskogsområdet. 
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hämtas. Fårös mosaikartade jordbruk gjorde att skiftesreformerna inte genomfördes i lika stor 

utsträckning. Det tunna jordlagret har gjort odlingsmöjligheterna små och utspridda.  

7.3 Hur ser interaktionen ut mellan kultur- och naturlandskapet på Fårö 

idag? 

Kulturlandskapet är fortfarande idag påverkat av naturlandskapet, men inte på samma sätt 

som det har gjort historiskt. Både agtak och släket har spelat ut sin roll men finns kvar som 

viktiga kulturarv. Nyttjandet av kalkstenen har upphört helt på Fårö, men kalkstenugnarna 

finns kvar som spår från tidigare kalkstensbränning.  

Det som har kommit fram i intervjuer med öborna är att det framförallt krävs en vilja och 

entusiasm att vilja möta framtiden med dess förändringar. De som bosätter sig på ön och har 

en idé och vilja om hur de ska försörja sig kan lyckas. Flera sådana exempel finns. Bageriet 

Sylvis döttrar, ICA butiken, fårskinnshandel, resturanger, grönsaksodling m.m. Det finns även 

ett antal bygg - och hantverksfirmor som jobbar mycket under sommarsäsong och utför olika 

arbeten åt bl.a. sommargäster. De flesta näringar är dock väldigt säsongsbetonade. Cafeér, 

resturanger och diverse småbutiker håller öppet endast under sommarmånaderna. Detta för att 

det inte är lönsamt under övriga delar av året. På ön har det tidigare funnits sex matbutiker, tre 

ICA och tre Konsum. Idag finns endast en ICA butik kvar och största delen av årsinkomsten 

är under sommarsäsongen. I vårt område i Broskogs har tidigare funnits både ICA och 

Konsum – ingen av dessa butiker finns idag. Däremot finns Kutens – en restaurang som är 

välbesökt under högsäsong. Även Friggars krog ligger i vårt studieområde. Vissa av de 

säsongsbetonade verksamheterna är mindre uppskattade av öborna. Det arrangeras en del 

evenemang för att lyfta fram detta och få både de boende och de olika företagen med sig. Bl. 

a. ordnas något som kallas för ”Fårönatta”. Då håller alla verksamheter öppet en 

eftermiddag/kväll för att visa sina olika ”verksamheter”. Detta sker runt den 20: onde 

september varje år och lockar många besökare, även från fastlandet (Miller, Malmström, 

Nordström, Vrigander, Söderdahl, 2012).  

Säsongsbetoningen är svår att komma förbi, även om det idag finns ett engagemang att 

förlänga säsongen. (www.foroframtid.se). För att locka dit turister även under icke 

sommarsäsong arrangeras olika aktiviteter. Det man då vill satsa på är förutom 

naturupplevelser även visa på Fårös unika kultur, som t.ex. agtaken, stenmurar, 

kalkstensugnar m.m. Både föreningen Fårö framtid och Hembygdsföreningen på Fårö har 

http://www.foroframtid.se/
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intentionen att förlänga turistsäsongen. Bl.a. samverkar man med Ingemar Bergman museum 

för att skapa ett hembygdsmuseum. Hembygdsföreningen arrangerar aktiviteter för att lyfta 

fram kulturen på Fårö. Bl.a. fagningskvällar, agtakstäckning och återställande av 

gärdesgårdar. På så sätt vill man locka även till ”kulturella upplevelser” på Fårö. 

Att behålla landskapet öppet på Fårö är viktigt av flera anledningar. Jordbruket har genomgått 

stora förändringar de senaste 100 åren och växt- och djurarter har anpassat sig till det öppna 

s.k. ”traditionella” jordbrukslandskapet som sett i princip likadant ut i århundraden. (Levin, 

2011, s 59). Den unika karga naturen är starkt förknippad med Fårö och har också ett starkt 

attraktionsvärde för turismen på ön. Många jordbrukare på Fårö är berättigade miljöstöd från 

EU men uppnår inte alltid kraven för att erhålla detta och det är en av anledningarna till att 

röja landskapet från igenväxt. Förutom röjningsåtgärder har man också renoverat stenmurar 

och andra inhägnader för att kunna återuppta Fårös traditionella fårbete i större utsträckning. 

Den biologiska mångfalden och landskapet som attraktion för turister är viktiga anledningar 

till detta arbete. Under ett projekt på Fårö år 2000 röjdes t.ex. 138,6 hektar betesmarker med 

målsättning att dessa marker ska klara EU:s krav för miljöstöd. 4640 meter stängsel sattes 

också upp eller renoverades i samband med projektet och detta anses ha gett positiva effekter 

på djurhållningen och turismen samt mer långsiktigt på den biologiska mångfalden. Projektet 

kostade 5,1 miljoner kronor varav 15 % var stödpengar (Region Gotland, 2011). Kraven för 

att kunna erhålla miljöstöd som jordbrukare från Jordbruksverket, som är delfinansierad av 

EU, är att träd och buskar som har växt igen betesmark ska röjas bort och att marken ska betas 

varje år. Kemiska bekämpningsmedel, gödsling, kalkning, konstbevattning och annat som kan 

skada natur- och kulturmiljövärden är inte heller tillåtet (Croneborg, 2001, s 47-48). Man kan 

även ansöka om bidrag för att återställa agtaken. I flera av de intervjuer som vi har gjort under 

dessa dagar, har det framkommit att flera olika bidrag finns att söka för kulturinsatser 

(Intervju med Miller, Nordström, Malmström, 2012). 
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8. Slutsats 

Den här rapporten syftade till att studera interaktionen mellan olika landskapsprocesser i 

natur- och kulturlandskapet. Vi har sett att natur- och kulturlandskapet påverkar varandra och 

att alla de enskilda processer som formar landskapet i Broskogs är sammankopplade. 

Naturlandskapets utveckling började för drygt 400 miljoner år sedan då berggrunden bildades 

i ett grunt hav nära ekvatorn. Berggrunden ligger till grund för topografin som i sin tur 

påverkar jordartsfördelning och vegetation. Kustprocesser har format hela Fårö vid olika 

tidpunkter och många spår finns kvar från tidigare kustlinjer, exempelvis strandvallar och 

raukar högt upp i landskapet. Naturen har påverkat kulturlandskapet mycket, exempelvis 

genom att förutsättningarna för odling är begränsade samtidigt som fårbete lämpar sig bra. 

Fårbetet har också bidragit till att förstärka det karga öppna landskapet och inhägnader och 

stenmurar återfinns överallt i området. Kalkugnar, agtak och släke är andra exempel på 

kulturella inslag som har format landskapet och som har direkt anknytning till hur 

naturlandskapet ser ut. Idag spelar turismen en allt större roll för näringen i Broskogs och på 

Fårö, vilket också beror på öns unika natur. Många jordbrukare försörjer sig idag genom det 

miljöstöd de är berättigade från Jordbruksverket och EU och hjälper på så sätt till att bevara 

det karaktäristiska öppna landskapet och den biologiska mångfalden.  
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Figur 16 A-C: Fotografier av Mölnor gård från 1910-1914 och 1930-talet. Från Karin Miller. 
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