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1.  INLEDNING 
 

Denna rapport innefattar Fårö i allmänhet och undersökningsområdet Kyrkviken-Mölnor träsk 

specifikt. Fårö är en relativt ung ö som är en del av Gotland vilken ligger mitt i Östersjön. Öns 

ursprung sammanslaget med den historiska och den samtida mänskliga påverkan på ön har 

skapat ett särpräglat landskap som saknar motstycke. 

Rapporen ämnar genom en analys av landskapet skapa en klassificering över element 

som jordarter, markanvändning, vegetation och förvaltning i undersökningsområdet. 

Dessutom kommer rapporten ta upp faktorer kring de topografiska sambanden mellan dessa 

element och skapa en förståelse för hur dessa faktorer påverkats och förändrats över tid. 

 

1.1 Syfte 
Rapportens syfte är att genom landskapsanalys skapa en klassificering över 

undersökningsområdet Kyrkviken- Mölnor träsk samt att svara på de centrala 

frågeställningarna. I bakgrunden skapas förutsättningar för läsaren att följa de resonemang 

och slutsatser senare presenteras i rapporten. Genom det holistiska perspektivet ska en 

förståelse skapas över hur de olika elementen interagerar och tillsammans skapar något större 

än summan av sina individuella delar. 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilka är de huvudsakliga processerna som format området Kyrkviken- Mölnor träsk? 

• Vilka rumsliga förhållanden/samband finns det mellan- och i 

naturlandskapsutvecklingen, topografin, jordartsfördelningen, hydrologin och 

markanvändningen i Kyrkviken- Mölnor träsk? 

• Kan man med stöd av historiska och nutida mönster över markanvändningen 

identifiera faktorer som kan påverka Fårös framtida landskapsutveckling? 
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1.3 Undersökt område 
Denna rapport innefattar området kring Kyrkviken- Mölnor träsk på Fårö (figur 1). Fårös 

landskap är mosaikartat med stor variation i naturförhållandena. Inom ett litet område finns 

för det mesta flera landskapselement som hällmark, våtmark, gles barrskog och öppen mark. 

Hela ön är starkt påverkad av den långa tradition av fårbete där fåren betat fritt och skapat 

förutsättningar för en unik flora och fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 1- Karta över Fårö med undersökningsområdet Kyrkviken- Mölnor träsk markerat. 
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1.4 Avgränsning 
Det karterade området är avgränsat till ett område om drygt 2 x 3 km

 
som innefattar 

Kyrkviken och Mölnor träsk på centrala Fårö. Området utökades något söderut under 

fältstudierna eftersom det fanns anledning att ta med ytterligare landskapselement av intresse 

som låg precis utanför det tänkta området. Detta landskapselement består av en strandvall som 

är av särskilt intresse i diskussionen kring den naturprocess som har format landskapet i 

området.  Med anledning av detta bedömdes det nödvändigt att utöka undersökningsområdet.  

Fältstudierna genomfördes under sju dagar i april 2012 till fots och på cykel. Störst fokus 

under fältstudierna låg på att undersöka de huvudsakliga, storskaliga natur- och 

kulturpräglade processer som historiskt har format detta område men också de processer som 

formar området idag. Utifrån detta får sedan frågeställningarna utgöra ramen för det 

fortskridande arbetet. 

 

1.5 Källkritik 
De flesta av rapportens källor bedöms som relativt säkra. De källor som kan väcka vissa 

frågeställningar om deras säkerhet är de källor som är tagna ur böckerna om Fårö utgivna av 

Fårö Hembygdsförening. I dessa böcker är kapitlen skrivna av olika författare vars person inte 

presenteras. Detta skapar en ovisshet om författarens perspektiv på ämnet den samma 

behandlar och trovärdigheten är svår att bedöma.  

                Vidare är fram för allt det äldre kartmaterialet uppritat utan kordinatsystem och med 

olika syften exempelvis beroende på om kartan ritades av skatteläggningsskäl eller ägorätt. 

Dessa olika syften kan skapa en viss felmarginal. I de fall rapporten hänvisar till de personer 

som är intervjuade ska den subjektiva bedömningen hos intervjupersonen tas i beaktning då 

dessa delger sin egen upplevda syn på det diskuterade. 

 

1.6 Reliabilitet 
Man ska vara medveten om att vid klassificeringen av landskapet i denna rapport har en 

indelning gjorts utifrån eget skapade klasser för att passa detta specifika landskap. 

Indelningarna har sedan gjorts utifrån subjektiva bedömningar under fältstudierna och under 

granskning av kartunderlag. Dessa subjektiva bedömningar beskrivs i rapporten och tillämpas 

konsekvent. Vissa generaliseringar har också gjorts för att kunna dra slutsatser kring de 

resultat som framkommit. Dessa faktorer bör hållas i åtanke vid läsning av rapporten.  
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2. BAKGRUND 

 

I bakgrunden ska förutsättningar skapas för att läsaren ska ha en möjlighet att följa de 

resonemang och slutsatser denna rapport leder till. Med anledning av detta är det nödvändigt 

att ta upp faktorer gällande Fårös ursprung och de processer som har påverkat och format 

landskapet, likväl som de processer som påverkar landskapet idag. 

 

2.1 Geomorfologi 
När ett områdes geomorfologi diskuteras beskrivs de processer som skapar och omformar det 

naturliga landskapet.
1
Fårös geologiska ursprung går tillbaka till mer än 400 miljoner år sedan 

till den s.k. Silurperioden.  Fårö var då en del av en större landmassa, Baltica och befann sig 

strax söder om ekvatorn där ett varmt och fuktigt klimat rådde. 
2
  

                 Östersjöområdet täcktes av ett grunt hav vilket gjorde det gynnsamt för bland annat 

organismer med kalkhaltiga skelett att växa på botten. Likt dagens korallrev bildades tillslut 

en berggrund av sediment och djurskelett med hög kalkhalt. Enorma mängder av 

fragmenterade skal staplades upp på havsbottnarna vilka så småningom fastnade i skiktad 

kalksten. Vid andra tillfällen avsattes stora mängder lersediment som i kombination med 

kalkstenen bildade tjocka, fossilrika märgelkalkstenskikt.
3
 Pålagringen av döda organismer 

fortgick under hela Silurperioden som varade i 40 miljoner år. Under denna tid steg havet och 

drog sig tillbaka flera gånger vilket bidrog till erosion som medförde att en stor mängd små 

partiklar fördes med ner i sedimenten.
4
 

            Kontinentaldriften gjorde att de förstenade sedimenten förflyttades till den nordliga 

latitud där Fårö befinner sig idag. Efter Silurperioden avtog sedimentationen och havet drog 

sig tillbaka. Klimatet blev kallare och Östersjön blev utsatt för en mängd nedisningar. Isen 

rörde sig långsamt från norr till söder och slet under sin färd med sig block och sten, som 

under smältningen avlagrades på andra platser. På flacka områden svallades de finaste 

partiklarna som sedan deponerades i form av moränlera, vilket idag kom att bli de bästa 

odlingsslätterna.
5
 

                                                        
1
Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/geomorfologi (hämtad: 2012-05-25) 

2
Svantesson, Sven-Ingemund. (2004) Havet och isen formade Fårö I Fårö: bebyggt land. (s.11-27). 

Fårö Hembygdsförening 
3
Eliason, S., Basset, M.G., Willman, S. (2010). Geoturism Highlights of Gotland. Tallin: NGO 

GEOGuide Baltoscandia s. 6-10 
4
Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. (s.17-55). Fårö 

Hembygdsförening 
5
Ibid. 
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                  I området kring Fårö syns tecken på en tidig uppsprickning av lagren i 

berggrunden. Denna uppsprickning skedde under Kambriumperioden (före Silurperioden) då 

en tektonisk zon ska ha gått i nordvästlig riktning vilken sammanfaller med Fårösund och det 

gamla sund som sträcker sig genom studieområdet. Mölnor träsk är den tydligaste kvarlevan 

från den tiden då det gick ett flertal sund genom ön.
6
 

                 Den senaste istiden varade mellan 110 000  och 10 000 år sedan och sträckte sig 

som längst ända ner mot Berlin. Den enorma tyngd tryckte ner jordskorpan med cirka 800 

meter, som under smältningen började stiga tillbaka till sitt normala läge. Denna isostatiska 

ökning pågår fortfarande i stora delar av Skandinavien, om än i betydligt långsammare 

takt.
7
Genom en samverkan mellan de isostatiska och eustatiska rörelserna i Östersjön uppkom 

omväxlande höjningar och sänkningar av vattenytan och på grund av landhöjningen har 

Östersjöns avrinningsområde blivit avskuret från havet och genomgått så kallade 

sötvattenstadier.
8
Det var först för ca 9000 år sedan, under den så kallade Ancylustiden 

som Fårö för första gången kunde se dagens ljus (figur 2).  

 

Figur 2 -Karta från SGU som visar Fårös strandlinje för 9000 år sedan.9 

                                                        
6
Erlström, M., Persson, L., Sivhed, U. & Wickström, Linda. (2009) Beskrivning till regional 

berggrundskarta över Gotlands län, (Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala). 
7
Eliason, S., Basset, M.G., Willman, S. (2010). Geoturism Highlights of Gotland. Tallin: NGO 

GEOGuide Baltoscandia s. 25-26. 
8
 Ibid. 

9
Sveriges geologiska undersökning, Kartgeneratorn. 

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html (Hämtad 2012-05-20) 

Kyrkviken-
Mölnor träsk 
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Havsnivån steg sedan tillfälligt igen under tidsperioden 9000 till 8000 år sedan, och blev ett 

innanhav med saltvatten, det så kallade Litorinahavet. Under denna tid stack endast några små 

öar och skär stack upp. Vattnets kraft kunde svalla stränderna och kasta upp strandvallar och 

än idag kan man se spår av dessa. En av dem kan ses i studieområdet högsta punkt ca: 750 

meter VSV om Fårö Kyrka. Den nuvarande landhöjningen på Fårö är omkring 2 dm per 

århundrade.
10

Eftersom landhöjningen gradvis minskat storleken på Öresund och Stora Bält 

har även salthalten långsamt minskat och till slut blivit det bräckta vatten Östersjön har idag.
11

 

                 Berggrundens lutning åt sydost bidrar till olika erosionsvinklar och har bidragit till 

klintarnas utredning på Fårös västra sida, samt de långgrunda stränderna längs den östra 

kusten. Detta beror på att kalkstenen är mer lätteroderad i sidled än ovanifrån.
12

 

 

2.2 Jordarter 
Jordarter består av lösa avlagringar från sönderdelad berggrund, döda organismer och en del 

kemiska ämnen. 
13

De flesta av jordarterna på Fårö formades under inlandsisens 

smältningsperiod. I samband med landhöjningen avsattes svallgrus, silt och lera i nära 

anslutning till inlandsisens kant.
14

De magra jordarna tillhör de kvartära bildningarna och 

uppkom till största delen efter den senaste istiden.  Till de kvartära bildningarna hör klapper, 

svallgrus och svallsand och är som liksom raukarna ett resultat av havets vågenergi.
15

 

                 De istida jordarterna består på Fårö i princip endast av moränmärgel och finns 

främst i de lägre partierna i landskapet. Moränen är en krossprodukt bestående i huvudsak av 

den lokala berggrunden, som under isen blev pressad till finkornig jord och på så sätt blivit 

kalkhaltig och lerig. I och med att mycket svallades ut i havet under landhöjningen är detta 

jordlager i övrigt ganska sällsynt. Samtidigt ombildades en del moränmaterial av vågorna till 

svallgrus som lagt sig som strandvallar efter kusten.  

                                                        
10

Svantesson, Sven-Ingemund. (2004) Havet och isen formade Fårö I Fårö: bebyggt land. (s.11-27). 

Fårö Hembygdsförening  
11

Eliason, S., Basset, M.G., Willman, S. (2010). Geoturism Highlights of Gotland. Tallin: NGO 

GEOGuide Baltoscandia s. 26 
12

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. (s.17-55). Fårö 

Hembygdsförening 
13

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/jordarter (hämtad 2012-05-25). 
14

Svantesson, Sven-Ingemund. (2004) Havet och isen formade Fårö I Fårö: bebyggt land. (s.11-27). 

Fårö Hembygdsförening 
15

Erlström, M., Persson, L., Sivhed, U. & Wickström, Linda. (2009) Beskrivning till regional 

berggrundskarta över Gotlands län, (Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala).s.9 
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På Fårö finns också en hel del långtransporterat urbergsmaterial från den äldre berggrunden 

från fastlandet som idag syns i landskapet som ytligt liggande block och stenar.
16

En del 

mycket stora block kan påträffas där den största stenen, ”Jätten” eller ”Storstein” finns inom 

studieområdet ca: 600 meter norr om Fårö Kyrka.
17

 

                 De lösa jordlagren har liksom en stor del av kalkberget eroderats och blivit 

omlagrat till klappersten, svallsand och svallgrus som i stor utsträckning är lämnat i 

strandvallar i sluttningarna ut mot havet. Strandvallarna har till största del bildats vid mycket 

kraftiga stormtillfällen i kombination med höga vattenstånd. Gruset och klappret kastas då 

upp i vallar, ännu högre upp än tidigare (i och med landhöjningen) och kan ses som rester av 

tidigare strandlinjer i dagens landskap. 
18

 

                  Torv är en annan jordart som påträffas inom studieområdet, främst i anslutning till 

våtmarker. Torven bildas då våtmarkens växter dör, förmultnar och omvandlas till en mycket 

finkornig avlagring. Den största delen av Fårös yta består dock av berg i dagen. Jordtäcket är 

mycket tunt eller saknas helt, där berget är uppe i dagen och träd och buskar har svårigheter 

att etablera sig. 
19

 

 

2.3Klimat 
Klimatet är enkelt uttryckt ett medelvärde av en plats väderförhållanden som karakteriseras av 

ett antal faktorer så som solens instrålning, lufttryck, vindens hastighet och riktning, 

temperatur och nederbörd. De två sistnämnda faktorerna är de element som tydligt sätter 

gränser eller skapar möjligheter för människan att bosätta sig på en viss plats.
20

 

                 Temperaturen i Sverige är betydligt högre på vintern än vad som skulle vara 

förväntat med tanke på landets nordliga läge. Tack vare de västliga vindarna når 

Golfströmmens relativt varma strömmar Norges kust och påverkar även Sveriges klimat. 

Dessa förhållanden har skapat möjlighet för människan att bosätta sig och bedriva jordbruk på 

dessa annars kalla breddgrader.
21

 På Fårö har öns läge mitt i Östersjön en tydlig inverkan på 

                                                        
16

Svantesson, Sven-Ingemund. (2004) Havet och isen formade Fårö I Fårö: bebyggt land. (s.11-27). 

Fårö Hembygdsförening 
17

Munthe, Henr, Hede, J.Ernhold, Lundqvist,G. SGU Beskrivning till kartbladet Fårö. 1936. P.A 

Norstedt & söner.  
18

Svantesson, Sven-Ingemund. (2004) Havet och isen formade Fårö I Fårö: bebyggt land. (s.11-27). 

Fårö Hembygdsförening 
19Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. (s.17-55). Fårö 

Hembygdsförening 
20Sveriges National Atlas(1996). Sveriges geografi. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. s. 34 
21

Ibid.  
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öns temperatur
22

. Eftersom hav värms upp långsammare än en jordyta har platser nära 

kusterna en mer uniform lufttemperatur och på Fårö kan man under våren räkna med en låga 

temperaturer.
23

 Detta med anledning av att de luftmassor som tränger in över ön har kylts ner 

av Östersjöns kalla vatten vilket ger ett kallt och disigt klimat. Under hösten värmer 

havsvattnet upp luftmassorna och lufttemperaturen blir högre vilket innebär en lång och 

behaglig årstid
24

. 

                 Nederbörden över Sverige präglas av de västliga vädersystemen som ger stor 

nederbördsmängd i väst- och sydvästliga sluttningar.
25

 Särskilt stor mängd nederbörd faller 

över delar av fjällen där orografisk förstärkning tvingar den fuktiga luften upp över 

bergskedjan. 
26

 Den genomsnittliga nederbördsmängden i Sverige är 750 mm/år.
27

 På Fårö 

råder sådana förhållanden att den genomsnittliga nederbörden är relativt låg i jämförelse med 

övriga Sverige. Under perioden 1961-1990 mättes ett genomsnittligt nederbördsvärde för 

Gotland upp till 517 mm/år
28

 och på vissa platser på Gotland och Fårö är samma värde så lågt 

som 450 mm/år
29

. 

 

2.4 Hydrologi 
Med hydrologi menas läran om vattnet på jordens landområden som exempelvis vattnets 

kretslopp och dess fördelning.
30

 Största delen av Fårös berggrund är uppbyggd av ren kalk- 

och märgelsten vilka har olika egenskaper vad gäller hydrologi. I och med att den rena 

kalkstenen har få sprickor blir den på så sätt svårgenomtränglig för vatten vilket gör att en stor 

del av ytvattnet blir liggande i svackor och endast kan dräneras genom avdunstning. 

Märgelkalkstenen är något mer genomtränglig och vattenhållande.  Kalkstenens 

sammansättning tillsammans med det faktum att Fårös landskap till stor del består av 

hällmarker med inget eller tunt jordtäcke skapar en miljö som är mycket känslig för mängden 

                                                        
22

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. (s.17-55).Fårö 

Hembygdsförening. 
23

Strahler- Strahler. (2005) Physical Geography: Science and Systems of the Human Environment, 

Third Edition. USA: von Hoffman Press, Inc. (s. 115-116). 
24

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I  Fårö: Den egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
25

Sveriges National Atlas(1996). Sveriges geografi. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.( s. 36). 
26

Strahler- Strahler. (2005) Physical Geography: Science and Systems of the Human Environment, 

Third Edition. USA: von Hoffman Press, Inc. (s. 149-150). 
27

Sveriges National Atlas (1996). Sveriges geografi. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. (s. 36) 
28

Ibid. 
29

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
30

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/hydrologi (hämtad 2012-05-25). 
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nederbörd. Översvämningar under vintern och uttorkning på sommaren är vanligt 

förekommande fenomen. 
31

 

                 Grundvattnets mängd och kvalitet är ett problem på Fårö liksom på övriga Gotland. 

Det råder mycket liten uttagsmöjlighet av grundvatten i hela Gotlands norra del då markerna 

har svaga vattenhållande egenskaper. Den snabba förbindelsen mellan yt- och grundvatten 

genom spricksystem och karstformationer utan filtrerande jordtäcke gör grundvattnet sårbart 

för föroreningar.
32

 

2.5 Vegetation 
De naturliga förhållandena som råder på Fårö tillsammans med den kulturella påverkan 

människans verksamheter har haft på ön har skapat en unik grogrund för växtligheten att 

utvecklas. De växter som har en förmåga att leva under mycket näringsfattiga förhållanden 

kan överleva i Fårös landskap och skapar ett säreget lågväxt utseende i landskapets 

vegetation. Hällmarkerna utan jordtäcke eller med ett tunt jordlager skapar det mest 

karakteristiska utseendet på Fårö med de öppna markerna med mycket liten och låg 

vegetation, några spridda enbuskar och lavar och mossor.
33

 

                 De platser med något tjockare jordtäcke skapar en miljö där tallen, som är ett 

härdigt trädslag kan slå rot och är det mest vanligt förekommande trädslaget på Fårö.  Den 

näringsfattiga jorden och närheten till havet har gjort trädbeståndet lågt till höjden med ett 

säreget utseende där toppen på tallen är platt eller svagt rundad. Konkurrensen om näringen 

har gjort att tallen har en långsam tillväxt vilket ger detta utseende och gör virket hårt.
34

 

                 Det kulturella trycket på den skog som funnits på ön har varit hårt och denna faktor 

sammanslaget med den näringsfattiga jorden har givit en svag återväxt av skogen. Skogarna 

är i regel glesa och ger stor instrålning till marken vilket ger örtrika skogsmarker. Tallen kan 

uppnå hög ålder med ett kraftigt rotsystem eftersom den har liten konkurrens om 

solinstrålningen i den glesa skogen.
35

 

 

                                                        
31

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. (s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
32
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klimat/miljomal/grundvatten-av-god-kvalitet/laget-idag/Pages/index.aspx (hämtat 2012-05-16). 
33

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
34

Ibid.  
35

Ibid. 



13 
 

2.6 Kust 
Kustens form kan i stort kopplas till den kalksten som bygger upp Fårö. Utvecklingen beror 

på vilken typ av kalksten som berggrunden består av samt styrkan av den inkommande 

vågenergin. 

                 Den västra delen av ön domineras av den mer resistenta revkalkstenen som bildar 

raukar och klintar som efter att mindre resistent material eroderats bort, står kvar. En mindre 

resistent kalksten kallas märgel som i och med den konstanta utsattheten för erosion av 

havsvågor, is, regn och vatten bildar håligheter i kustlinjen. Det deponerade materialet 

transporteras och avlagras ofta som sand i vikar där vågenergin avtar. 

                 Klapperstensstränder är den vanligaste typen av stränder på Gotland där spillror av 

kalksten ur berggrunden blandats med andra magmatiska stenar som transporterats till ön av 

inlandsisen.  I och med landhöjningen finns många tydliga spår av tidigare kustlinjer med 

klapperavlagringar som idag syns som strandvallar högre upp i landskapet i linje med kusten.  

                 Kustprocesserna påverkas också av kustplattformer som går ut i vattnet som en flat 

yta av berggrund. Plattformen sträcker sig som en hylla på ett djup av mer än 50 cm, ca 20 till 

200 meter ut från kustlinjen där det grunda avtar. I och med att vågorna bryts vid den 

resistenta plattform och inte direkt på kusten, minskar den direkta erosionen.
36

 

 

2.7 Våtmarker och insjöar 
Fårö tillhör en av de platser i Sverige som har de flesta av sina ursprungliga våtmarker 

bevarade.
37

Dessa våtmarker finner man i de skålformade och grunda svackor som uppstått i 

berggrunden och beroende på hur de påverkas av olika faktorer över tid utvecklas de olika. 
38

                                                                                         

Några av de faktorer som kan påverka våtmarkens utveckling är vilken typ av berggrund som 

råder i området, topografi, växt- och djurliv och den närliggande markanvändningen.
39

 

                  På Fårö finner man en rad olika våtmarker eftersom naturförhållandena skiljer sig 

på flera punkter från övriga Sverige.
40

 I denna rapport tas inte alla olika typer upp utan de som 

bedöms som huvudsakliga och av vikt i sammanhanget diskuteras.  

                                                        
36

Eliason, S., Basset, M.G., Willman, S. (2010). Geoturism Highlights of Gotland. Tallin: NGO 

GEOGuide Baltoscandia s. 30-32 
37

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den Egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
38

Eklund, Frida (2005). Karakterisering och klassificering av gotländska ytvatten enligt ramdirektivet 

för vatten. Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala Universitet. (s. 14) 
39

Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den Egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
40

 Ibid.  
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På Fårö kallas alla insjöar för träsk och på ön finner man ett femtontal större träsk. I det 

undersökta området ligger Mölnor träsk som är karakteristiskt grund insjö med ett djup av 

0.5- 2 meter och tack vare detta i samband med träskets utbredning till ytan är vattnet syrerikt. 

Insjöarna är tack vare liten påverkan av utdikningar fortfarande en plats som härbärgerar 

många växt- och djurarter. Mölnor träsk är rikt på både fisk och fågelliv, det senare drar stor 

nytta av den utbildade gungflyn som ger ett gott skydd för häckande fåglar.
41

 

                  Kärr är den mest vanligt förekommande våtmarkstypen som utgör mer än hälften 

av Fårös våtmarksareal vilken har ett avrinningsområde som förser kärret med vatten. Kärren 

har olika karaktär beroende av den vegetation som växer i och kring kärret, värt att nämna är 

agkärren.
42

 Ag är ett halvgräs som traditionellt används vid takläggning på Fårö.43 

                 Vätar hittar man ofta på hällmarkerna med tunnare jordtäcke där berggrunden är så 

tät att nederbörd som faller samlas i små svackor och endast regleras genom avdunstning. På 

sommaren torkar oftast vätarna ut och ger möjlighet för växter beroende av denna specifika 

miljö att blomma.
44

 

 

2.8 Den tidiga människan på Fårö 
Fårö är en relativt sen uppkommen landmassa i jämförelse med övriga Gotland. Detta speglar 

sig i den sena första bebyggelse och spår av de första människorna. Några få spår av 

människor från stenåldern har hittats.  

                  I och med att Mölnorområdet innefattar en av de platser på ön som steg upp först, 

finns här också några av de äldsta kvarlevorna. Den så kallade ”Varden” är belägen på den 

enorma Littorinastrandvallen 750 meter VSV om Fårö Kyrka. Länge trodde man att de höga 

strandvallarna var fornborgar från järnåldern innan den naturgeografiska aspekten blev känd. 

Denna plats är av mycket stort kulturhistoriskt värde, då det här hittats mänskliga spår som 

kan vara från stenålderstid.
45

 

                 Vid Varden har även gravrösen som daterats till äldre bronsålder dvs. till 1500 f. 

Kr vilket visar på tidig mänsklig aktivitet vid denna plats. Dock finns inga boplatser kända 

från denna tid men en så kallad skeppssättning har hittats. På grund av grustäckt under den 

                                                        
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

Ohlsson, Erik W. (2004). Agtak och täckatningar II Fårö: Bebyggt land (s. 201- 214). Fårö 
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Martinsson, Magnus. (2001) Naturen på Fårö I Fårö: Den egensinniga ön. ( s. 17-55). Fårö 

Hembygdsförening. 
45
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05-25) 
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senare delen av 1800-talet har denna skeppssättning försvunnit. 
46

 Än idag syns spår från 

denna tid och även tiden efter det fram till idag. I mitten av det högsta röset står en 7 meter 

hög stång som utgör resten av en vårdkase som funnits på platsen.
47

  

                  Den äldsta boplatsen på Fårö är daterad till yngre bronsåldern (ca: 635 f. Kr.). 

Denna ligger vid Lauters på Fårös västra sida. 
48

Fårös bebyggelse var under brons- och 

järnålder koncentrerad till de gamla centralbygderna i området kring Alnäsa och Ödehoburga 

med tyngdpunkt på den senare.
49

 Under yngre järnålder och medeltid torrlades successivt det 

norra sund som delat östra och västra Fårö i två öar. Den torrlagda marken kunde efterhand 

användas som odlingsmark. Spår av detta torrlagda sund finner man i Fårös nutida landskap i 

form av våtmarker och träsk.
50

 

                  Tiden mellan 600- och 1600-talen skedde en radikal omfördelning av bebyggelsen 

på ön. Tidigare var Fårös gårdar mer koncentrerade till den västra sidan av ön men i samband 

med jordbrukets ökande betydelse flyttas gårdarna till den östra sidan av ön. På den östra 

sidan fanns mer lättodlad mark tillgänglig i och med att landet höjde sig under järnåldern.
51

 

 

2.9 Markanvändningen och den biologiska mångfalden 
Jordbruket har alltid varit Fåröbornas huvudnäring med de näringsfattiga åkrarna, ängarna och 

den magra betesmarken.  På åkrarna som består mestadels av grus och sten finns möjlighet för 

främst råg och potatis att växa.
52

 Ängarna vårdades förr för att skapa vinterfoder till kreaturen 

som i sin tur gödslade åkern som enligt gotländsk tradition odlades i tvåsäde. I tvåsäde var 

marken uppdelad i två gärden och det ena året odlades inget på den ena delen utan örter och 

ogräs fick växa fritt.
53

På de platser man bodde nära kusten användes havstång, så kallad släke 

för att dryga ut utgödslingen på åkern. På vissa håll på Fårö tar man fortfarande tillvara på 

släket.
54
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Åkerbruket har alltid haft en underordnad betydelse i förhållande till fårnäringen och med 

anledning av detta genomfördes inte jordreformerna med det gemensamma skiftet på det sätt 

som skedde på fastlandet under 1800-talet. Detta lämnade stora delar av Fårö som allmän 

mark utan några klara gränser som användes gemensamt genom att fåren betade fritt på dessa 

platser. På många sätt påminner Fårö om det gamla svenska kulturlandskapet innan 

jordreformerna.
55

 

                   Fåret är och har varit det mest betydelsefulla husdjuret på Fårö och än idag är 

fåren den viktigaste näringsgrenen inom jordbruket.
56

Det karga, näringsfattiga landskapet har 

lämpat sig väl till fårbete och tecken finns på att Fårö alltid har betats hårt.
57

 Det är just detta 

intensiva fårbete som givit Fårö det säregna öppna landskapet med den speciella floran och 

faunan. De växter som klarar konkurrensen om näringen kan dra fördelar av det öppna läge 

med hög solinstrålning som skapas där inga högväxta växter skuggar.
58

 

                 Under de senare decennierna har det svenska jordbruket rationaliserats starkt och 

för att Fårö ska kunna konkurrera ekonomiskt med övriga Sverige och Europa krävs stora 

besättningar med djur och mycket bördiga åkerarealer. Eftersom de naturliga 

förutsättningarna är begränsande på Fårö har jordbruket på än minskat kraftigt under denna 

tid. 
59

 Detta är ett hot mot den unika miljö som råder på Fårö som har uppstått genom 

traditionellt fårbete. Landskapet förbuskas successivt genom det minskade fårbetet och är ett 

hot mot den biologiska mångfalden.
60

 

 

2.10 Förvaltningen av Fårö 
Fårö är tack vare sitt unika landskap klassat som riksintresse. Ett område som klassas som 

riksintresse regleras av miljöbalken och anses ha ett natur- och kulturvärde för hela nationen 

och ska skyddas från sådan påverkan som kan komma att skada dessa värden.
61

Fårös 

småskaliga och mosaikartade landskap som till 80 procent består av betesmarker går inte att 
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hitta någon annanstans i Sverige.
62

Genom miljöbalkens reglering vilken Länsstyrelsen tillser 

får inga fler fritidshus byggas på Fårö, endast tillbyggnader och ombyggnader av befintliga 

fritidshus är tillåtna.
63

 

                  Ett stort hot mot detta unika betespräglade landskap är den igenväxning av ön som 

ständigt och successivt pågår. Antalet betesdjur har drastiskt minskat under de senaste 

decennierna och med anledning av detta växer landskapet igen.
64

 Under 1990- talet gick 

staten in med så kallade NOLA- bidrag som av Fåröborna kunde användas till stängsel för att 

stänga in djuren att beta i skogen. Detta var ett lyckat försök att hålla landskapet öppet men 

fortfarande växer landskapet igen då det finns utrymme för mycket större djurbesättningar.
65

 

                 De miljöstöd som kan sökas genom Jordbruksverket och Länsstyrelsen är mycket 

viktiga för Fårö då ön inte har rätt att söka övriga jordbruksstöd utifrån de förutsättningar som 

råder.
66

 Genom att söka stöd för betesmarker och slåtterängar kan markägare få bidrag för 

sina marker. För att få stöd krävs att marken betas respektive slås och det får inte finnas någon 

skog på dessa marker.
67

 Behovet av röjning av skog är stort och arbetsinsatsen som krävs är 

hög.
68

Under år 2000 genomfördes ett projekt genom Gotlands kommun vilket innebar att 8 

personer anställdes för att genomföra ett gediget röjningsarbete av 138,6 hektar betesmarker 

för att de skulle klara kraven för miljöstöd. Samtidigt sattes 4640 meter stängsel upp 

alternativt renoverades. Utav de markägare som idag hävdar den röjda marken har 10 utav 12 

miljöstöd.
69
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Genom att söka miljöstöd för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet kan markägare få 

ersättning för skötsel av särskilt värdefulla landskapselement. För Fåröborna kan den 

ersättning som utgår för stenmurar, trägärdesgårdar och odlingsrösen vara särskilt intressant.
70

 

3. METOD 
 

Den huvudsakliga metoden för denna landskapsanalys har varit av praktisk karaktär i form av 

fältarbete. Inför fältarbetet samlades relevant information in som kunde tänkas vara till nytta 

för vårt arbete. I samband med vistelsen i fält utarbetades en studieplan med tydliga 

frågeställningar och ett syfte för att på bästa sätt utnyttja tiden i det undersökta området. 

Fältarbetet kunde med hjälp av eget karterade samt allmänna, både nutida och historiska 

kartor, flygfoton och andra källor, hjälpa till att navigera och studera relevanta fakta för vår 

undersökning. Intervjuer med personer med användbara kunskaper om sin närmiljö, både 

nutida och historiskt har genomförts som ett bra komplement till den inlästa litteraturen. 

Under hela fältobservationstiden har foton tagits för att kunna understöda våra egna 

resonemang. Två tvärprofiler har skapats och med hjälp av GIS har även ett antal kartor som i 

syfte att besvara övergripande syfte och frågeställningar skapats. Som bilaga ligger en 

indexkarta över observationspunkter som hänvisas till i rapporten. 

4. RESULTAT 
 
Fältarbetet i studieområdet har utmynnat i en jordartsklassificering där fältobservationerna 

och information taget från SGU s jordartskarta har legat till grund för klassificeringarna. 

Dessa klassificeringar åskådliggörs på ett antal olika sätt i resultatdelen för att senare skapa 

möjligheter för diskussion och slutsats. 

 

4.1 Jordartsklassificering 
Jordartsklassificeringarna har karterats in enligt karta i figur 3a och beskrivs i de följande 

underrubrikerna. För att skapa ett topografiskt underlag till denna jordartsklassificering visas 

en höjdmodell (figur 3b) vid sidan av jordartsklassificeringskartan. Observera att 

höjdmodellen är vriden i en riktning som skapar förutsättningar för en förståelse för 

höjdskillnaden  i området. Denna höjdmodell behandlas senare i rapporten. 

                                                        
70
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Figur 3- Jordartsklassificeringskarta 

Figur 4- Topografiskt underlag till jordartsklassificeringskartan 
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4.1.1 Hällmark 
Den största delen av undersökningsområdets jordarter består av hällmark med antingen ett 

tunt eller tjockt jordtäcke (figur 5 och 6). På många ställen ligger berggrunden helt exponerad 

i dagen, där endast ett fåtal växter klarar av att leva. På de platser där jordtäcket är tjockare, 

dvs. mer än ca: 20 cm, är vegetationen dessutom högre och tätare.   

 

4.1.2 Våtmarker 
Mölnor träsk är en insjö som utgör den största våtmarken inom undersökningsområdet. I syd 

och väster gränsar ett igenvuxet, sankt område där vegetationen i huvudsak är ag. Även ett 

antal mindre sjöar och kärr observerades inom studieområdet, i en tydlig koncentration till 

den nordvästra delen av området. Även en del vätar har återfunnits inom studieområdet där en 

liten mängd vatten ansamlats på den täta berggrunden. Inget naturligt avrinningsområde i 

nedåtgående riktning finns och vattnet stannar därför ovanpå berggrunden.  

 

4.1.3 Grus, lera, sand och klapper 
Övriga jordarter som området består av är en mosaikartad utbredning av klapper, grus, lera 

och sand. Sand klapper och grus har sin största utbredning närmast kusten medan leran 

koncentreras i olika mindre områden kring Mölnor träsk.  

 

4.1.4 Strandvallar 
I hela området finns spår av tidigare kustlinjer som går i linje med den nuvarande kustlinjen. 

Dessa visar sig som ansamlingar av sand, grus eller klapper i vallar. Ju högre upp i landskapet 

dessa befinner sig, desto mörkare är färgen på stenarna då de med tiden blivit täckta av lavar. 

Figur 6- Hällmark, observationspunkt 8 Figur 5- Hällmark, observationspunkt 9 
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På många av strandvallarna högt uppe i landskapet har ofta olika typer av vegetation slagit 

rot.  Strandvallarna ligger i regel på rad efter varandra, utom vid den så kallade ”Varden”, SV 

om Fårö Kyrka, där en mycket tydlig strandvall, ensam bereder ut sig runt 

undersökningsområdets högsta punkt.  

 

4.1.5 Kustlinjen 
Studieområdets kustlinje sträcker sig längs den östra sidan av Fårö från Kyrkviken och vidare 

ca: 2 km norrut.   

                 Längs med i princip hela kustlinjen sträcker sig en kustplattform ut i vattnet som 

vid observationstillfället gick ut ca 20 meter från kusten. Närmast land är den stundvis 

exponerad över vattenytan, medan den längre ut ifrån kusten ligger under vatten. 

Kustplattformen är av märgelkalksten och några enstaka flyttblock ligger synliga ovanpå 

plattformen. Intill vikarna avtar plattformen i sin utbredning. 

I vikarna (figur 8) syns en tydlig avlagringsdepå där sand har avlagrats och bildar 

sandstränder av finkornig sand. Även en del tång har ansamlats i vikarna, ovanpå sanden. 

 

 

En tydlig erosionszon (figur 7) i form av en udde norr om den sydligaste viken består till 

största delen av den exponerade kustplattformen med enstaka flyttblock spritt över udden. 

Tydligt syns en del kvarliggande erosionsmaterial som brutits loss från plattformen. Ingen 

tydlig vegetation växer på udden, då berggrunden är helt exponerad eller täcks av ett mycket 

tunt jordtäcke. Längre upp på land samt på kanten av udden, närmare viken växer en del vass 

Figur 8- Udde med erosionszon, observationspunkt 10 Figur 7- Vik med avlagringszon, observationspunkt 11 
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och andra vattenväxter. Längre upp på land observerades ett antal mindre strandvallar, där 

även vegetation i form av framförallt enbuskar växte. 

Norr om udden sträcker sig en kustlinje där en strandvall med klapper övergår i en tydlig 

brant kant av märgelkalksten längre upp på land. Stora material har eroderats bort och lämnat 

ifrån sig ett skiktat mönster av den exponerade berggrunden(figur 9 och 10). Ovanför denna 

branta strandkant börjar återigen en serie av strandvallar, med tidigare svallat material.  

 

 

Den södra delen av kustlinjen domineras av klapper av kalksten som blivit svallat in till land 

och lagt sig i en tydlig strandvall. Kornstorleken varierar, men ett tydligt mönster med större 

block av nyligen eroderat material från kustplattformen precis i vattenbrynet, övergår sedan i 

mindre och mer rundade stenar på nedre delen av vallen. Högre upp på vallen blir stenarna 

återigen större och kantigare. Strandvallen sluttar i en brantare vinkel mot havet och en mer 

plan sluttningsvinkel in mot land. Ovanför strandvallen närmast kusten sträcker sig ett område 

av fler, äldre strandvallar (figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10- Kustlinje av märgelkalksten, observationspunkt 12 Figur 9- Kustlinje av märgelkalksten, 

observationspunkt 12 

Figur 11- Område med flera strandvallar, observationspunkt 13 
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4.2 Kustutveckling 
En karta där historiska och nutida kustlinjer visas i förhållande till varandra har skapats 

genom att vi använt oss av höjddata från Lantmäteriet över området för Kyrkviken- Mölnor 

träsk och information från SGU s kartor över strandnivålinjer. Detta för att ge en överblick 

över den landhöjningsprocess som format landskapet och dess utseende (figur 12).   

Strandvallar hittas längs dessa kustlinjer. Landhöjningens takt avtar med tiden och tydligt 

syns det sund som tidigare sträckt sig från Kyrkviken, inåt land och väster ut i havet. 

 

 
Figur 12- Kustutvecklingskarta 

Vattenstånd 
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4.3 Tvärprofiler 
Två tvärprofiler har skapats i studieområdet, dragna från den högsta punkten i området och 

ner till havet alternativt till Mölnor träsk. I dessa profiler har höjden i relation till längden 

kraftigt överdrivits för att skapa en bättre förståelse för de förändringar som sker längs 

profilen.  

                 Profilerna ritades först ut på karta, deras ungefärliga längd mättes upp med hjälp av 

Google Earth och profilernas riktning togs fram. I fält användes en kompass för att säkerställa 

att vi följde de planerade profilerna. Vissa mindre avvikelser från profilens linje var ibland 

nödvändiga pga. terrängen. Sammanställningen av tvärprofilerna ska visa klassificeringarnas 

placering längs profilen och resultera i en förståelse för landskapets beskaffenhet. 

 

4.3.1 Tvärprofil 1 
Denna tvärprofil utgår från den högsta punkten i studieområdet (Varden)och ner till Mölnor 

träsk (figur 13). Undersökningen av området längs profillinjen påvisar landskapets 

mosaikartade utbredning med små arealer av varje landskapsklass. 

 

Figur 13- Tvärprofil 1 
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4.3.2 Tvärprofil 2 
Denna tvärprofil utgår från den högsta punkten i området (Varden)ner till havet enligt figur 

14. Landskapet längs profillinje 2 har den största lutningsgradienten påträffat i studieområdet 

med stora strandvallar av klapper och grus omväxlande med hällmarker med tunt jordlager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14- Tvärprofil 2 
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4.4 Landskapsklassificering i förhållande till topografi 

För att skapa en förståelse för landskapsklassificeringens samband med områdets 

geomorfologi och topografi skapades med hjälp av klassificeringskartan och tillgängliga 

höjddata från Lantmäteriet över studieområdet en visuell modell enligt figur 15.               

             Strandvallarna är utritade i efterhand och ska ge en bild över vallarnas ungefärliga 

placering och kan vara fler till antalet och vara annorlunda till storleken än vad som påvisas i 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 15- Landskapsklassificering i förhållande till topografi 
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4.5 Vegetation, markanvändning och förvaltning 
Som underlag till karteringen av studieområdets vegetation, markanvändning och förvaltning 

har den Ekonomiska kartan från 1940 samt 1977 använts och kompletterats med 

Lantmäteriets karta över marktäcke.
 71

 Utöver dessa kartor har observationer i fält och 

intervjuer av boende i området resulterat i en kartering enligt figur 16.  
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Lantmäteriet 

Figur 16- Karta över vegetation, markanvändning och förvaltning 

Mark med miljöstöd 
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Större delen av området Kyrkviken- Mölnor träsk består av vatten och våtmark, betesmark 

och mer eller mindre tät skog. Den odlade mark som också finns i området finner man till den 

största delen i anslutning till Mölnor träsk (figur 17) men även intill de övriga våtmarker som 

finns i området. Denna mark har också tydliga spår av utdikningar. Några av dessa 

utdikningar kunde följas ända ner till kustlinjen där vatten strömmade ut i havet. I det 

närmaste alla dessa odlade marker används för att odla vall. 

                  På de platser bergrunden är särskilt tät och jordlagret ovan berggrunden är tunt 

eller obefintligt har mindre vätar påträffats. Vid de flesta av dessa vätar växer lövskog i glesa 

och höga partier. Vid våtmarkerna växer gott om halvgräset ag och härbärgerar tydligt ett rikt 

fågelliv. 

 

Figur 17-Mölnors träsks våtmarker, observationspunkt 15 

 
En större del av den areal som täcks av skog är tät och består av både tall och en. Vid vissa 

platser som är av en fuktigare karaktär finner man också en del lövträd inblandade med 

barrskogen. Den skog som är mer glesbevuxen ligger till större delen insprängd mellan 

betesmarken, den odlade marken och våtmarkerna. Dessa mindre täta skogspartier är relativt 

små till ytan. 

                 Den del av skogen som är gallrad, gallrades med största sannolikhet i samband med 

Gotlands Kommuns röjningsprojekt under år 2000. I undersökningsområdet finns minst ett 

mindre område som genom miljöstöd från staten genomgår särskild landskapsvård i form av 

att området hålls öppet. Detta sker genom fårbete och gallring. 
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4.6 Markanvändning och vegetation i förhållande till topografin 
Modellen visar den rumsliga fördelningen av markanvändningen i studieområdet samt 

skogens placering i förhållande till topografin i området enligt figur 18. För att skapa denna 

modell användes höjddata
72

 tillsammans med kartlagret över markanvändning, vegetation och 

förvaltning där förvaltningen av marken avlägsnades. 
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Figur 18- Markanvändning och vegetation i förhållande till topografi 
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4.7 Historisk och samtida markanvändning 

Till denna karta (figur 19) har Ekonomiska kartan från 1940 och 1977 samt avmätningskartan 

från 1692
73

 används för att skapa en bild över hur markanvändningen har förändrats över tid. 

Som bakgrund i kartan används den Ekonomiska kartan från 1977. Siffrorna i kartan är de 

platser som beskrivs i följande text och återfinns också på indexkartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19- Karta över historisk och nutida markanvändning 
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Från 1977 till april 2012 har ingen större odlad areal tillkommit eller försvunnit.  Vid 

sammanställningen i kartan har vissa generaliseringar gjorts men kartan kan ändå skapa en 

bild över det ungefärliga förhållandet. 

                  Vid en jämförelse av de kartor som varit tillgängliga inför sammanställningen av 

denna rapport nås vissa resultat gällande den odlade marken och även till viss del gällande 

betesmarken i området Kyrkviken- Mölnor träsk.  Majoriteten av de odlade områdena finner 

man idag på samma platser som de också återfinns på kartan från 1692. Någon odlad areal har 

tillkommit respektive fallit bort över tidens gång men det som framförallt kan representera en 

skillnad är vilket användningsområde den odlade marken har. 

                 Några av de odlade områdena som tidigare användes för odling av raps, råg eller 

potatis har idag ställt om till vallodling och/eller bete. Förr hägnades djuren ut från dessa 

odlade områden vilka då hänvisades till att beta i skogen vilket resulterade i en gles och hårt 

betad skog. Idag hägnas djuren istället in på vissa av dessa tidiga odlingsområden för att hålla 

landskapet öppet i enlighet med de miljöstöd som markägaren då kan inhämta.  

                 Ett sådant exempel finner man strax sydväst om Mölnor träsk (figur 20) där det för 

ca 40 år sedan var en åker i bruk men som idag är omställd till betesmark. Denna mark 

gallrades i början av 1990- talet och markägaren har idag möjlighet att genom fortsatt hävd av 

marken motta miljöstöd för bevarandet av den unika floran.
74

 

 

                  Figur 20- Mark med miljöstöd 2012, observationspunkt 1 

                                                        
74Larsson, Margareta 2012-04-21, bosatt i Lansa, Fårö. 
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Strax intill denna tidigare nämnda plats finner man ytterligare ett område med en odlingsmark 

som sträcker sig tillbaka till 1692 (figur 21). Denna mark odlades ända in på 1900- talets 

början
75

 då det också stod ett bostadshus intill åkern. Detta område består av hällmark som 

har ett mycket tunt jordlager med kalksten blottad på ett antal platser och många mindre 

moränrester. Idag betas denna mark av framförallt får men även kor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intill landsvägen i Svens (observationspunkt 3) odlades det raps fram till 50- talet då denna 

mark lades om till betesmark. Liknande många andra platser med historik odling finner man 

här en hällmark med tunt jordlager och flertalet moränrester. 

                  Strax intill den högsta punkten i det undersökta området (observationspunkt 4) 

finns ett odlingsområde som utökats under 1900- talet. Förr odlades här potatis men marken 

fungerar idag som vallodling. Ytterligare ett utökat odlingsområde finner man vid Lansa gård 

(observationspunkt 7) där odlingsmarken utökades genom utdikning av Mallamyr någon gång 

på 1940-50- talet.
76

   

                                                        
75Larsson, Margareta 2012-04-21, bosatt i Lansa, Fårö. 
76Ibid. 

Figur 21- Rester av husgrund, observationspunkt 2 
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Vid Lansa gård, intill Mölnor träsk finner man ett odlat område (observationspunkt 5) som 

återfinns på kartan från 1692 som sannolikt redan då var uppdelad i tre mindre delar. Dessa 

tre delar är idag sammanplöjda och fungerar som vallodling och/eller fårbete. 
77

 

              Intill Fårö kyrka (figur 22) finns en åker av klapper som odlades tidigt och som 

fortfarande odlas trots markens beskaffenhet. Denna åker gödslas också med släke enligt 

gammal tradition.
78

 

 

Figur 22- Åker av klapper, observationspunkt 6 

  

                                                        
77Ibid. 
78 Malmqvist, Lars- Olof 2012-04-19 bosatt i Svens, Fårö.  
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5. DISKUSSION 
 
I diskussionsdelen av rapporten ska sambanden mellan de olika natur- och kulturprocesserna 

kopplas samman utifrån det resultat som framkommit och rapportens frågeställningar ska 

besvaras. Underrubrikerna ska sammanslaget svara på dessa frågeställningar, inte 

nödvändigtvis var för sig.  

 

 Vilka är de huvudsakliga processerna som format studieområdet Kyrkviken- Mölnor 

träsk? 

 Vilka rumsliga förhållanden/samband finns det mellan- och i 

naturlandskapsutvecklingen, topografin, jordartsfördelningen, hydrologin och 

markanvändningen i Kyrkviken- Mölnor träsk? 

 Kan man med stöd av historiska och nutida mönster över markanvändningen 

identifiera faktorer som kan påverka Fårös framtida landskapsutveckling? 

5.1 Den huvudsakliga processen som format området 
Området kring Kyrkviken och Mölnor träsk är ett intressant område som bär tydliga spår av 

landskapsursprunget. De dynamiska processer som format landskapet under de senaste 9000 

åren är mer eller mindre tydliga för oss idag. Den process som är den mest huvudsakliga och 

som har haft störst inverkan på topografin är landhöjningsprocessen. Denna har skapat det 

karakteristiska utseendet med en stor strandvall vid den högsta punkten i området som är en 

imponerande syn (figur 23). Den är så imponerande att det finns en förståelse för att man förr 

trodde att denna strandvall var lämningar av en fornborg skapade av människan. 

 

Figur 23- Strandvallen vid den högsta punkten (Varden), observationspunkt 17 
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Fler strandvallar finner man i delar av hela området kring Kyrkviken och Mölnor träsk. Vid 

en jämförelse med kustutvecklingsmodellen och de observationer som är gjorda i fält finner 

man tydliga spår av strandvallar vid de platser som under någon tid haft en kustlinje. 

Storleken på och antalet av strandvallar skiljer sig åt på dessa olika platser. Ett mönster kan 

urskiljas vid jämförelsen med kustutvecklingsmodellen.  

                 De största strandvallarna finner man intill nuvarande kustlinje där vågornas energi 

har varit som störst och påverkat under lång tid. Vid dessa platser har vallarna en mäktig 

tjocklek och klappermaterialet är grovt. Dessa vallar breder ut sig i långa sträckor och har ofta 

en hög lutningsgradient. De strandvallar som påträffas längre in mot land och på de platser 

som tidigare vette mot det sund som sträckte sig från öster till väster över nuvarande Mölnor 

träsk, är annorlunda till sin karaktär. Dessa vallar har en mindre tjocklek och består av finare 

jordartsmaterial. Vallarna är mindre tydliga i landskapet och har ett mindre inbördes avstånd 

än de större strandvallarna. Dessa mindre strandvallar har skapats under betydligt lägre 

vågenergikrafter och det fina materialet har svallats ur från de högre belägna punkterna. Vd 

de låga punkterna har den lugna miljön skapat förutsättningar för det fina materialet att 

deponeras. 

                 De högre punkterna i området består sannolikt av den mer rena kalkstenen som har 

en större hårdhet medan de lägre punkterna i området har en större inblandning av lera i 

kalkstenen. Dessa områden med ren kalksten är inte lika känsliga för erosion och vittring 

vilket kan förklara varför dessa högre punkter inte har planats ut. På dessa höga områden 

finner man för det mesta hällmarker med ett tunt jordlager eftersom allt löst material 

deponerats vid lägre punkter. Vid de lägre punkterna finner man sand och lera som har 

svallats ur och deponerats av havet under någon tid. I de naturliga svackorna i berggrunden 

vid Mölnor träsk finner man kärr och vatten som är resterna av sundet. 

                 Vid de lägre punkterna  i området finner man även de få påträffade resterna av 

storblockig morän från inlandsisen. Strax söder om Mölnor träsk och norr om Fårö kyrka 

påträffas ett stort rundat granitblock som är ca 3*5 m som är ovanligt stort i förhållande till 

övriga moränblock som påträffats i området. Detta block kallas i folkmun ”storstein” och är 

ett utflyktsmål för bla. förskolebarnsgrupper då den anses som ovanlig(figur 24 och 25).
79

 

Möjligt är att de moränblock som funnits närmare kustlinjerna mot havet har varit utsatta för 

mycket hög vågenergi och därför spolats ut till havs. 

 

                                                        
79

Malmqvist, Lars- Olof 2012-04-19 bosatt i Svens, Fårö. 
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Figur 24- Storstein 1927 från "Beskrivning av jordartskartan", observationspunkt 14 

Figur 25- Storstein 2012, observationspunkt 14 
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5.2 Samband naturlandskapsutveckling, människa och markanvändning 
Av den modell över kustutvecklingen som gjorts kan landskapshöjningen och dess samband 

med de mänskliga faktorerna diskuteras. Att den naturliga landhöjningen påverkat 

människans aktivitet återspeglas i såväl historiska boplatser som odlingsmarker då de tidigast 

uppkomna landmassorna också var de tidigast befolkade. Kustutvecklingsmodellen bekräftar 

dessutom de fältobservationer som gjorts av strandvallar i landskapet som på ett tydligt sätt 

återspeglas i samma mönster som tidigare kustlinjer. 

                 En del odlad mark finns omkring den högsta, och först uppkomna punkten, där 

jordarten grus dominerar men de största arealerna av den odlade marken befinner sig dock på 

betydligt bättre odlingsmarker. Dessa marker befinner sig närmare träsket, på en lägre höjd 

och på senare uppkommen mark. Marken hävdades av människan så fort landhöjningen hade 

fortskridit tillräckligt så att marken blottades. Svallprocesserna skapade här andra och bättre 

förutsättningar vad gäller jordbruket eftersom det finare materialet fördelades till de lägre 

punkterna i området. På dessa punkter finner man sand och lera som är mer fördelaktiga 

odlingsmarker än mark med grovt material.  

                  Som det i bakgrunden beskrivs bidrar Fårös kalksten till att hydrologin och 

dräneringen skapar speciella förutsättningar för att odla. I och med att det inte är några tjocka 

jordtäcken att tala om, att kalkstenen är svårgenomtränglig för vatten och att marken på så sätt 

är känslig för översvämning och torka ger det jordbruket begränsade förutsättningar. Att det 

närmast träsket ges bäst förutsättningar för odling vad gäller jordarter och hydrologi har i sin 

tur också påverkat den mänskliga markanvändningen och förvaltningen, både historiskt och 

nu.  

                 Det faktum att i princip samma mark odlas idag 2012 som odlades 1692 talar för att 

all odlingsbar mark i området togs i bruk tidigt, förmodligen mycket tidigare än 1692.  All 

mark mellan de kala hällmarkerna vilken hade någon, om än mycket liten potential att vara 

odlingsbar användes och trots att jordbruket moderniserats avsevärt över tid har platserna för 

odling inte förändrats nämnvärt. I dessa magra miljöer får även de mest svårodlade markerna 

fungera efter de förutsättningar som finns. De odlingsplatser som har tillkommit är framförallt 

i närheten av träsket som genom en viss, om än liten, utdikning av våtmarkerna har blivit 

möjliga odlingsmarker. 
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5.3 Konsekvensanalys över Fårös landskapsutveckling 
Att Fårö växer igen och att detta är ett hot mot den biologiska mångfalden är ett faktum som 

inte går att förneka. De arter som har utvecklats under flera århundraden har gjort så under 

den tid som marken har hävdats genom framförallt fårbete. Om marken upphör att hävdas 

kommer denna kulturella förändring att förändra naturens möjligheter att utvecklas. De arter 

som har varit beroende av de förutsättningar som rådigt kommer snabbt att vara tvungna att 

anpassa sig eller mer troligt helt försvinna för att lämna plats för andra växter som har bättre 

förutsättningar att överleva under de nya rådande förhållandena.  

                  Man kan ställa sig frågan vad detta har för betydelse egentligen, om det spelar 

någon roll att ett landskap förändras över tid enligt de förutsättningar som erbjuds. Ett motiv 

till att bevara de historiska kulturella inslagen i landskapet kan vara att människan har en 

större möjlighet att bevara sin kulturella och regionala identitet.
80

Det har framkommit vid de 

intervjuer som gjorts med den bofasta befolkningen att misstycke finns till den igenväxning 

som sker av ön och att det är viktigt för Fåröborna att hävden av marken bevaras. Detta för att 

landskapet ska hållas öppet och det traditionella utseendet av detsamma ska bestå. 

                 Utöver detta har en minskning i den biologiska mångfalden en mycket vidare 

betydelse än vad man vid en första anblick kan ana. Då skogen växer upp i landskapet 

minskar det mosaikartade mönstret och färre arter hittar en plats att trivas på vilket skapar en 

obalans i ekosystemet. De ekosystemstjänster som vi människor är helt beroende av hotas vid 

denna obalans och kan innebära att nederbörd uteblir, att insekter som pollinerar växter 

försvinner eller att den kemiska sammansättningen i luften vi andas förändras.
81

 

                  Eftersom Fårö är klassat som ett riksintresse där natur- och kulturvärden ska 

bevaras finns det miljöstöd att hämta för de markägare som har möjlighet och intresse av det. 

Dessa miljöstöd har funnits tillgängliga i över 20 års tid men ändå växer Fårö igen. Det är 

rimligt att anta att denna igenväxning kommer att fortsätta trots dessa miljöstöd då det inte 

finns tillräckliga medel och tillräcklig arbetskraft för att hinna med att gallra landskapet i den 

takt det samma växer igen.  

                 Då dagens jordbruk kräver en kapacitet över den kapacitet Fårö kan prestera med 

den magra jord som finns på ön kan Fårö inte konkurrera med jordbruk på fastlandet i form av 

avkastningsvolym. Fårö borde istället ha en möjlighet att konkurrera genom de utmärkta 

                                                        
80
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förhållanden som råder för att hålla får och erbjuda konsumenten en unik djurhållning, särskilt 

utpräglad smak på köttet samt vackra och användbara fårskinnsprodukter.  Att framförallt ge 

markägare bättre och större möjligheter att hålla får som heltidssysselsättning samt fortsätta 

att erbjuda vissa miljöstöd för bevarandet av natur- och kulturvärdena borde vara lösningen 

för att förhindra igenväxningen av Fårö.  

                  Under förutsättning att inga fler och större satsningar görs för att förhindra skog att 

växa upp kommer troligtvis Fårö att inom en snar framtid vara en plats som förlorat den 

traditionella karaktären av ett öppet landskap och därmed också förlorat sin unika flora och 

fauna (figur 26).  

 

Figur 26- Utsikt från Lars-Olof Malmqvists trädgård i Svens där man på 1990-talet kunde se havet 

vilket man inte gör idag med anledningen av förbuskningen av kustlinjen i Kyrkviken, 

observationspunkt 16 
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6. AVSLUTNING 
 

Trots att det undersökta området är begränsat och att vi utfört fältarbetet under en kortvarig 

tid, kan vi ändå kan se de storskaliga sambanden mellan det historiska och det framtida. 

Utöver det har vi kunnat ana sambanden mellan naturen, både de möjligheter och 

begränsningar denna erbjuder, och människan. Detta visar på den intressanta kunskap som går 

att hämta ur en landskapsanalys. Att spåra historiskt naturliga och kulturella processer för att 

på så sätt se en utveckling för både människor, samhälle och natur i framtiden känns som ett 

nödvändigt tillvägagångssätt. Genom att känna till det naturliga och kulturella ursprunget kan 

lärdomar dras som i sin tur kan leda till en större förståelse för den framtida utvecklingen.  

                  Att dagens Fåröbo inte längre lever samma liv som en Fåröbo gjort under de 

senare århundradena får tydliga konsekvenser gällande landskapets utseende. Den tidigare 

människan har varit med och format det nuvarande landskapet och den nuvarande människans 

förändrade levnadssätt gör att det framtida landskapet kommer se annorlunda ut. Det finns en 

mängd faktorer som samspelar i frågan om Fårös framtida utveckling som inte tas upp i denna 

rapport. Exempel på dessa faktorer kan vara turismen och dess påverkan på ön, de höga 

fastighetspriserna som gör det svårt att bosätta sig på Fårö, det sjunkande befolkningsantalet 

och frågan om en bro ska byggas eller inte över Fårösund.  

                  Det är möjligt att turismen har en större del av formandet av det framtida 

landskapet då jordbruket, betet, och fisket inte existerar i samma utsträckning som tidigare. 

Frågor man kan ställa sig är på vilket sätt turismen eller någon av de andra faktorerna kan 

påverka Fårös framtid och om det finns möjlighet att aktivt styra utvecklingen utifrån svaren 

på dessa frågor.  

                 En diskussion kring hur en balans mellan Fårös natur, den bofasta befolkningen 

och turismen ska skapas i samverkan med andra faktorer skulle kunna skapa möjligheter för 

att bevara det Fårö så som vi känner igen Fårö idag.  
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