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 1 Inledning 

 1.1 Introduktion 

Det finns flera skäl varför Fårö är en geografiskt intressant ö, oavsett om man är intresserad av 

natur- eller kulturgeografi. Den här rapporten är ett resultat av tio dagars fältarbete (16-26 april 

2012) på Fårö, varav åtta i Alnäsa. Arbetet ryms inom kursen Geografi B på Uppsala universitet. 

 

 1.2 Beskrivning av området 

Fältarbetet är gjort på Alnäsa, en udde på mellersta Fårö med kust åt sydöst, se Figur 1 och Figur 2. 

För att lättare orientera sig i området refereras till en karta med observationspunkter (op), kartan 

återfinns som bilaga. Uddens högsta punkt mäter 20 meter över havet och är belägen mitt på udden 

(Op 1). Sedan sluttar området ner mot Friggars och före detta sundet som ledde från Alnäsaviken till 

Alnäsa träsk i väster och mot Gåsmora i öster. Strax utanför nordvästra hörnet av området ligger 

Alnäsa träsk. Området är en udde, alltså finns en lång kustremsa i området. Landsväg 148 går 

genom området, dessutom ligger gårdarna Båta, Nystugu, Lilla- och Stora Hoburga samt Fårös 

bygdegård i området.  

  

Figur 1: Kartbild över Fårö och Alnäsaudden 

Figur 2: Ortofoto över Alnäsaudden 

 

 



 

 

 1.3 Syfte  

Syftet med denna rapport är att presentera en landskapsanalys som gjorts över Alnäsa på Fårö. 

Analysen har genomförts får att få en holistisk helhetsbild över Alnäsa, hur området har vuxit fram 

och kommer att utvecklas i framtiden. Ett antal faktorer har studerats för att senare leda till en 

diskussion och analys av de rumsliga förhållandena mellan och inom dessa faktorer. De studerande 

faktorerna är: 

 

 Berggrund, jordarter och jordmåner  

 Landhöjning, landformer och topografi 

 Vegetation och hydrologi 

 Fornlämningar och nutida bebyggelse  

 Historisk och nutida markanvändning 

 Människans upplevelse av landskapet 

 Framtida utveckling för Fårö 

 

 1.4 Frågeställningar 

Utifrån ovan angivet syfte har fyra frågeställningar formulerats.  

 

 Hur har naturlandskapet i Alnäsa utvecklats utifrån de studerade aspekterna? 

 Hur har kulturlandskapet på Alnäsa vuxit fram och hur interagerar natur- och kulturmiljön? 

 Vad kan man tro om områdets framtida utveckling utifrån de studerade natur- och 

kulturgeografiska aspekterna?  

 

2 Bakgrund/teori  

 2.1 Naturlandskapsutveckling på Fårö 

Från den kambriska perioden till slutet av Silur låg Gotland under ett grunt och varmt hav ungefär 

vid ekvatorn, innan dess hade marken legat ovanför havsnivå och eroderats under en lång tid till ett 

peneplan. Den siluriska perioden började för ca 440 miljoner år sedan och varade till för ca 416 

miljoner år sedan och det var under den perioden som det översta lagret av Fårös berggrund 

bildades (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s.6-8). Detta lager bildades genom att sediment och 

organismer avlagrades på bottnen av havet och pressades ihop till sedimentär berggrund, och genom 

att de korallrev som då byggdes upp i havet omvandlades till berggrund. Eftersom organismerna 



 

 

som avlagrades på bottnen och uppgjorde korallreven hade kalkhaltiga skelett består Fårös 

berggrund mestadels av stratifierad kalksten och revkalksten (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s. 

10).  

 

Efter Silur höjdes Fårö över havet och genom kontinentaldriften förflyttades ön till sin nuvarande 

plats. Under de perioder Fårö därefter legat över havsnivån har den siluriska berggrunden utsatts för 

erosion och vittring, dessa processer har skapat de storskaliga dragen i berggrunden idag 

(Svantesson, 2004 s. 11-12). I början av Kenozoikum, för ca 65 miljoner år sedan, fanns ett stort 

floddalslandskap där Östersjön ligger idag, den stora floden som kallas Eridanos vet man inte exakt 

var den legat men man är ganska säker på att en av Eridanos bifloder har gått norr om Gotland. 

Denna biflod ska ha bildat den klint som sträcker sig längs Gotlands nordvästra kust och på 

havsbottnen mot Estland (Tuuling et al, 2011 s. 23). Troligtvis har klinten också formats och 

förändrats av mindre flöden, ras och inte minst av inlandsisarna som senare rörde sig tvärs över 

klinten (Tuuling et al, 2004 s. 30-32). Spår från det landskapet ska vara de många uddar och vikar 

som finns längs Fårös kust och de låga klintar som finns både längs kusten och uppåt land, t.ex. 

sydost om Lilla Hoburga i Alnäsa (Svantesson, 2004 s. 11-12).  

 

Den senaste istiden, sen Weichsel, började för ca 25 000 år sedan och nådde sin största utbredning 

för ca 20 000 år sedan (Gembert, 1996 s. 51). Exakt när isen drog sig tillbaka från Gotland är svårt 

att säga, enligt Svensson skedde det på norra Gotland före eller i början av Allerödsinterstadialen 

(1991, s. 7). Gembert menar istället att man inte vet hur långt isen drogs tillbaka då eftersom att det 

efter Allerödsinterstadialen, vilket är en varm period mellan ca 9800–9000 f. Kr, återigen blev en 

kall period (1996, s. 54). I och med att isen smälte frigjordes vatten och havsnivån höjdes men 

samtidigt pågick en landhöjning på grund av att marken pressats ihop av isens tyngd, som pågår än 

idag. Dessa två processer ledde till en komplicerad utveckling där områden täcktes av vatten flera 

gånger och Östersjön växlade mellan att vara en avstängd sötvattenssjö och ett hav med bräckt 

vatten eller saltvatten. En övergång till saltare vatten skedde för ca 8000 år sedan för att havsnivån 

höjdes och den delen av Östersjön kallas för Litorinahavet, därefter minskade salthalten till den 

nuvarande (Gembert, 1996 s. 57-58, 63).  

 

Hela Gotland låg under vatten en tid efter isavsmältningen och när Fårö började stiga upp ur vattnet 

var det först en liten del av ön, eftersom ön inte har många höjder. I en utredning av Palmér Rivera 

et al menar man att detta skedde under Littorinahavet (2011, s.6) men enligt Svantesson inträffade 

det för ca 9000 år sedan (2004, s. 16). Att man anger olika tidpunkter för när Fårö höjdes över 

havsnivån kanske beror på olika beräkningar av landhöjningstakten och det är svårt att veta vilket 



 

 

som stämmer bäst, dock är det kanske tillräckligt att veta ungefär när det skedde. När isen drog sig 

tillbaka lämnades ett jordlager på Fårö, under landhöjningen bearbetades jordlagret av havet och det 

mesta av materialet omlagrades som svallsediment (Svantesson, 2004 s. 14-16). Klimatet var till en 

början kallt när Fårö höjdes över havsnivån, när det sedan blev varmare började växter och djur 

vandra in. Under en varmare period fanns det mycket lövträd men när klimatet för ca 3000 år sedan 

blev svalare började gran och tall konkurrera ut lövträden (Martinsson, 2001 s. 20). 

 

 2.2 Berggrunden 

När sedimenten som bildat Gotlands berggrund avlagrades avlagrades de i en redan existerande 

sänka och därför lutar berggrunden (Martinsson, 2001 s. 18). Gotlands berggrund består av flera 

lager som lutar ungefär två grader åt sydost, på grund av att inlandsisen har nött ner berggrunden 

finns de olika lagren vid markytan på olika platser. Det lager som utgör större delen av Fårös 

berggrund, och Alnäsas berggrund, kallas Slitegruppen. Slitegruppen innehåller flera typer av 

kalksten och lagret är som mest hundra meter tjockt (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s.11, 17-

19). Fårös berggrund består av lagrad kalksten, märgelsten och revkalksten. Revkalksten är mer 

motståndskraftig än de andra och därför finns revkalksten ofta i högre delar av landskapet. Områden 

med revkalksten kan vara småkuperade men den kan också finnas i form av raukar där materialet 

runt revkalkstenen har eroderats bort (Svantesson, 2004 s. 14). Den mer lätteroderade märgelstenen 

har istället gett mer plana områden (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s. 27). 

 

Berggrundens storskaliga drag utvecklades för länge sedan, då den bildades eller därefter. 

Floddalslandskapet för 65 miljoner år sedan har också påverkat berggrundens storskaliga drag, det 

var då den siluriska klinten bildades och t.ex. Fårösund och det sund som tidigare fanns vid 

Alnäsaträsk (Svantesson, 2004 s. 11-12). Berggrunden påverkas dock även idag av olika processer, 

till exempel utvecklas sprickor i berghällar, de orsakas av rörelser i berggrunden och blir större 

genom kemisk vittring när regnvatten hamnar i sprickorna (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s. 

36). 

 

 

 

 

 2.3 Jordarter 

De flesta av Fårös jordarter är svallsediment med olika kornstorlek, sand, grus och klapper. Enligt 



 

 

Atterbergs indelning har sand kornstorleken 0,2-2 mm, grus 2-20 mm, sten 20-200 mm och block 

större än 200 mm (Gembert, 1996 s. 13). Klapper kan enligt Adrielson och Fredén vara både block 

och sten som är kantavrundade och har svallats ur jordlager (1987, s. 17 ur Kjellberg, s.2). Med 

svallsediment menas jordarter som bildats genom att vågor svallat ur material och omlagrat det. Det 

finaste materialet transporteras längst, därför finns de största kornstorlekarna på de högsta platserna 

och de minsta kornstorlekarna på de lägsta platserna i områden som svallats av vågor (Gembert, 

1996 s. 24). Även berggrunden har eroderats och omlagrats av vågorna, de grova svallsedimenten, 

grus och klapper, består till stor del av lokalt berggrundsmaterial (Svantesson, 2004 s. 19-20).  Av 

de jordarter som bildats av inlandsisen och inte omlagrats av vågor är det mesta moränmärgel som 

finns i lågt liggande områden. Moränmärgeln består främst av lokal berggrund som krossats men 

det finns också en del material som transporterats från fastlandet, på platser där det innan havets 

bearbetning funnits morän kan det finnas kvar block (Svantesson, 2004 s. 14-15).  

 

Överhuvudtaget är jordtäcket tunt på Fårö, med undantag för Avanäset. Detta beror på att ön är 

ganska flack och att material svallades ut under landhöjningen. Därför finns många områden med 

berg i dagen och vissa som helt saknar jordarter och bara täcks av ett tunt lager vittringsjord. 

Svallgruset och svallsanden har främst avlagrats längs kusterna och avlagringarna kan vara mellan 

en och några meter tjocka (Martinsson, 2001 s. 19).        

 

 2.4 Landformer och kustlinjen 

Kustlinjer är områden som kan förändras mycket på grund av sådant som vindar, vågor eller 

landhöjningen, längs kusten pågår både erosion och avlagring av material vilket ger olika 

landformer. Material eroderas i vissa områden och där bildas landformer som klintar, plattformar 

och raukar. Materialet transporteras sedan längs kusten av vågor och avlagras i ett annat område, 

hur stort material som transporteras beror på vågenergin. I ansamlingsområdena bildas stränder och 

strandvallar. Gotlands berggrund är känslig för vittring och erosion vilket gör att förändringar av 

kustlinjen kan gå relativt fort (Högström, 2011 s. 10-11). Fårös kustlinje ska enligt boende på ön 

förändrats över tid men inte förändras så mycket att det märks från år till år förutom när det varit 

stormar. Det som ska ha skett med kustlinjen är att vikarna har blivit grundare och stränderna når 

längre ut (Svantesson, 2004 s. 19).  

 

Något som är karaktäristiskt för Fårös kuster är att det finns många strandvallar, mycket av 

svallgruset och klappern ligger i vallar och de ligger ofta i sluttningar mot havet. Strandvallarna har 

oftast bildats under stormar och på grund av landhöjningen ligger de ofta parallellt och kan finnas 



 

 

uppåt land (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s. 33). Eftersom vegetationen åtminstone till en 

början har svårt att etablera sig på klapperstensvallar finns det längs Fårös kust flera 

klapperstenstränder utan vegetation (Svantesson, 2004 s. 20).  

 

 2.5 Hydrologi 

De flesta av Gotlands sjöar finns på Fårö dessutom finns en rad andra våtmarker. Eftersom Fårö är 

flackt är de flesta av sjöarna grunda och finns i svackor (Eklund, 2005 s.7). ) Myr är ett 

samlingsnamn för mossar och kärr som är torvbildande våtmarker och den vanligaste typen av 

våtmark på Fårö (Martinsson, 2001 s. 25-26) Vätar bildas där berggrunden består av ren kalksten 

eftersom den har få sprickor och är svår för vattnet att infiltrera, vattnet blir då kvar i svackor i 

landskapet och eftersom de regleras av avdunstning så torkar de upp under delar av året 

(Martinsson, 2001 s. 30). En typ av mindre våtmark är fuktängar. De är öppna ytor med gräs och 

mycket vegetation där grundvattnet ligger nära marken (Martinsson, 2001 s.29). 

 

De områden på Fårö som bara har tunna lager av vittringsjord är dåliga på att hålla vatten och därför 

kan grundvattennivån snabbt förändras, det gör också att de områdena är känsliga för både 

översvämningar och torka (Martinsson, 2001 s. 20). Flera av Fårös sjöar har förändrats under 1800- 

och 1900-talet då man rationaliserade jordbruket och på grund av detta utdikade och sänkte många 

sjöar, till exempel sänktes vattennivån i Alnäsaträsk (Svantesson, 2004 s. 24).  

 

 2.6 Mänsklig aktivitet på Fårö -Från Bronsålder till nutid 

Fårö är en ö som förknippas med fårhållning och människan på Fårö har haft får ända sedan hon 

första gången bosatte sig på ön (Östergren, 2004, sida 37). Dock tror man inte att namnet Fårö 

syftar på fåren, utan att det tidigare skrivna Faroyna syftar på farled, eller ställe där man färdas 

(Nationalencyklopedin). Människans aktivitet på Fårö har ständigt präglats av den magra jorden och 

därmed karga vegetationen. Detta har också lett till att människorna på Fårö kommit att bli 

”allkonstnärer” som jobbar med allt från fiske till jordbruk med både åkerbruk och fårskötsel 

(Ohlsson, 2001, sida 81; Säve & Brogren, 2001). 

 

 

Den äldsta skrift som berör Gotland och Fårö är Gutasagan från sent 1200/ tidigt 1300-tal 

(Östergren, 2004, sida 29). Fornlämningar på Fårö pekar dock på bebyggelse ända sedan 

bronsåldern, ca 1800-1500 f. Kr, dock har mycket av fornlämningarna plundrats och använts som 



 

 

bland annat byggmaterial, eller blivit förstörda i och med jordbruket (Östergren, 2004, sida 29 - 32). 

1500 f. Kr var Alnäsa en av de fyra öarna som senare skulle bli Fårö, möjlig att bo på, och ett av de 

tidigaste fynden från Fårö, en 26 cm lång kniv daterad till 1300-1100 f. Kr har hittats där 

(Östergren, 2004, sida 32-34). Det finns alltså flera indikationer på att ”Fåröskärgården” och även 

då Alnäsa varit bebyggd sedan bronsåldern, men besökt tidigare än så.  

 

Under järnåldern (500 f. Kr – 1150 e. Kr) började människorna på Fårö  plocka in och torka 

lövbärande kvistar för att ha vinterfoder till djuren, som redan då utgjorde grunden för livet på 

Gotland. Så småningom så började man skörda och torka gräs och örter, alltså hö till djuren. Det är 

nu ängen växer fram. (Östergren, 2004, sida 40; Hedgren & Gralén, 2001, sida 3). Utöver arbetet 

med den egna gården var Gotlänningarna under järnåldern goda handelsmän, som for över 

Östersjön och vidare söderut. När det gäller boende så tyder fornlämningar på att människan 

fortfarande bosatte sig i Alnäsa, som i och med landhöjningen inte längre var någon ö. (Östergren, 

2004, sida 40 - 44) 

 

Under vikingatiden finns det skäl att tro att Fårö fortfarande var bebott land, men det finns inga 

fornlämningar från den tiden (Östergren, 2004,sida 58). Under medeltiden finns det tecken på att 

det har hållits marknad på Fårö, och bebyggelsen är relativt lik 1700-talets bebyggelse på Fårö 

(Östergren, 2004, sida 64-67). Anmärkningsvärt är att bebyggelsen under 1600-talet, men även 

innan det varit föränderlig på Fårö jämfört med andra delar av Sverige (Östergren, 2004, sida 70), 

kanske har detta att göra med naturens karga förhållanden. 

 

Via 1600-talets skattläggning kan vi förstå att åkermark och ängsmark är de viktigaste och mest 

värdefulla markerna (Ohlsson, 2001, sida 81). Samma Revisonsbok låter oss veta att Fårö 1653 

hade 30 gårdar, och att tvåsäde var det brukade odlingssättet (Ohlsson, 2001, sida 81-82). 

Revisionsboken från 1653 låter oss också veta arealen åker- och ängsmark, utifrån det kan man då 

se utvecklingen, och om man jämför med arealerna år 1938 kan man se att åkermarken ökat medan 

ängsmarken minskat (Ohlsson, 2001, sida 90-91).  

 

I och med en växande befolkningen från 1850 byggdes mycket nytt på Fårö, inte bara bostäder utan 

kommunala och/eller kyrkliga byggnader som fattighus, barnmorskebostad och två folkskolor 

(Lindqvist, 2007, sida 67). I slutet av 1800-/början av 1900-talet började människan använda 

konstgödsel och odla vall, denna odling skedde på åkermarker och ängen minskade snabbt i 

betydelse. Detta har fått konsekvenser för den biologiska mångfalden, i och med att en stor del av 

sveriges växt- och djurarter bor i det agrara landskapet. (Hedgren & Gralén, 2001, sida 3; 



 

 

Björklund, Holmgren & Johansson, 2008, sida 132-136; Levin, 2011). Fram in på 1950-talet var det 

till stor del självhushåll på Fårö (Brogren, 2007, sida 9), fisk var basfödan kompletterat med 

sjöfågel, hare och lamm. Grönsaker, morötter och lök odlade man i trädgården (Brogren, 2007).  

Idag är Gotland en kommun som livnär sig på dels jordbruk med fårnäringen i spetsen, dels turism. 

Årligen beräknas ca 680 000 turister besöka Gotland (Östergren, 2001, sida 347, 364). Fårö har 

länge varit känt som turistresemål, och flera kända konstnärer har haft semesterhus på ön 

(Östergren, 2001, sida 350).  Antalet personer som äger hus på ön utan att vara folkbokförda där har 

ökat från 6 stycken år 1895 till att år 2001 uppgå till drygt 800 personer (Östergren, 2001, sida 350). 

Idag har Fårö 551 invånare (ne.se, uppslagsord Fårö, 2010) och ca 300 åretrunthushåll (Östergren, 

2001, sida 360). Trots att jordbruk och fårnäring är en av Gotlands och Fårös huvudnäring så är det 

en sjunkande verksamhet, både antalet får och antalet fårbönder har minskat. Detta då det inte 

längre är lönsamt att föda upp lam för produktion av skinn eller kött. Detta är en effekt av 

jordbruksrationaliseringen. (Ohlsson, 2001, sida 96; Östergren, 2001, sida 364) 

 

 2.7 Vegetation 

Fårö beskrivs ibland som ett kargt landskap, jordtäcket är mycket tunt eller finns inte alls på vissa 

platser vilket begränsar vegetationen och skogen är lågvuxen, bland annat på grund av närheten till 

havet. Barrskogen dominerar på Fårö, och främst tallen. Skogen kan växa på berggrund med tunna 

jordtäcken och i sprickor i berggrunden, att berggrunden består av kalksten gynnar tall före gran då 

granen föredrar surare jordar (Eliason, Bassett och Willman, 2010 s. 35). Fårös sevärda 

naturområden vegetation har lett till att Naturskyddsföreningen menar att det finns det 12 

naturmässiga sevärdheter på ön (Naturskyddsföreningen, hämtat 2012-05-20). Skogen på Fårö 

växer fläckvis och är låg, den är också gles för att människan brukat skogen under lång tid. Även 

om skogen på Fårö domineras av barrträd så finns det lövträd på ön. De växer på de bättre jordarna 

(Martinsson, 2001 s. 34). 

 

En faktor som starkt präglat vegetationen på Fårö är fårbetet. Får har ända sedan människans första 

bebyggelse varit det viktigaste husdjuret på Fårö, främst då de kan livnära sig på det karga 

landskapet. Vintertid så åt lammen en utöver vinterfodret, vilket bevarade det karga, öppna 

landskapet som är karaktäristiskt för Fårö (Ohlsson, 2001, sida 92-93). Till och med slutet av 1950-

talet var det tillåtet att släppa ut sina får (och andra betesdjur) att beta på allmän mark, men efter en 

lagändring måste djuren från och med slutet på 1950-talet hållas inhägnade (Lindqvist, 2007, sida 

76). Det minskade eller upphörande fårbetet i vissa marker ledde till en enorm återväxt, vilket har 

lett till att Fårö idag har en förändrad natur (Ohlsson, 2001, sida 93). Det är främst en och sly som 



 

 

växer fram, men även unga tallskogar i gränsen mellan öppen mark och tallskogar (Östergren, 2001, 

sida 364).  

 

Utöver det av fårbete speciella landskapet har Fårö, och hela Gotland genomgått en förändring när 

det gäller ängsmark. Redan på bronsåldern började man hålla djuren i stall över vintern, i och med 

detta så började ängsmarken växa fram. Man odlade gräs och örter som sedan torkades och 

användes som vinterfoder till djuren. När man sedan i slutet av 1800-talet började använda 

konstgödsel och vallodling så fick ängsmarken ge vika för åkermark. (Hedgren & Gralén, 2001, 

sida 3) 

 

Alvar är en landskapstyp som återfinns på flera platser på Fårö, det är högt belägna ytor med 

mycket tunt jordlager där träd och buskar har svårt att etablera sig. Alvarlandskapen är också en 

kulturell produkt, de har hållits öppna på grund av ett långvarigt fårbete. Med ett minskat betestryck 

så växer även alvarlandskapen igen, och även här minskar den biologiska mångfalden. (Eliason, 

Bassett och Willman, 2010 s. 35-36) 

 

Region Gotland menar att om Fårös särpräglade landskap förändras är det inte bara ett hot mot den 

ekologiska mångfalden, utan även mot turismen, som idag är en av Gotlands huvudnäringar. De 

menar att om Fårö förlorar sitt speciella landskap kommer dess attraktionsvärde att minska (Region 

Gotland, hämtat; Östergren, 2001, sida 350) 

 

 3 Metod 

I arbetet med denna landskapsanalys har som sagt ett holistiskt perspektiv på geografin 

eftersträvats. Skånes (1997) presenterar detta synsätt som både vertikala och horisontella faktorer av 

landskapet. Detta innebär att man bör se olika lager av ett landskap, både kultur- och 

naturgeografiska, utöver det så bör man se hur platsen förhåller sig till omgivande platser, för att få 

en förståelse för lanskapets mosaik. Nu följer en kort presentation över hur arbetet genomförts.  

 

 3.1 Förberedande arbete 

Innan resan till Fårö genomfördes olika typer av förberedelser. Merparten av dessa förberedelser 

bestod i att samla in kartmaterial och rektifiera detta i GIS för att i fält ha kartor att utgå från. De 

kartor som använts under arbetets gång är två historiska kartor, en från 1692, en från 1848 och en 

ekonomisk karta från 1940 (Lantmäteriet 1629; Lantmäteriet 1848; Lantmäteriet 1949). En 



 

 

jordartskarta och en berggrundskarta (Sveriges Geologiska Undersökning 2009; Sveriges 

Geologiska Undersökning 2011). En markanvändnings- och vegetationskarta (Lantmäteriet). Samt 

information om hydrologin (Digitala kartbiblioteket, via Uppsala universitet). Utöver dessa kartor 

har ett ortofotot använts (Figur 2). Ortofotot användes för orientering samt uppskissning av 

landskapets olika faktorer.  

 

 3.2 Fältarbete 

Väl på Fårö fanns åtta dagar till förfogande för att genomföra fältarbetet. Den främsta metoden som 

användes i fält var observationer av olika landskapstyper för att i ett senare skeende försöka 

klassificera landskapet. Till hjälp för orienteringen användes GPS och kompass. I fält har även en 

höjdmodell gjorts, då hämtades information om höjden från Google Earth. Påpekas bör att det inte 

är ett exakt höjdmått, men bilden ger ändå en värdefull överblick över topografin.  

 

Den markanvändnings- och vegetationskarta som användes i den förberedande fasen visade sig 

stämma mycket dåligt överrens med verkligheten, så ett stort arbete blev att kartlägga 

markanvändningen och vegetationen i området. För att studera markanvändningen kom även en av 

Trimbles (2008) metoder att användas, nämligen att studera äldre fotografier för att i nutid ta ett 

fotografi över samma plats och på så vis kunna analysera utvecklingen. Dessa två fotografier går att 

se i Bild 2 och Bild 3. Gällande berggrund och jordarter i området så fanns inte tillräcklig kunskap 

för att göra en egen kartering. Intervju användes också som metod, både informella och mer 

formella intervjuer med boende i området och på övriga Fårö. Intervjuerna användes främst för att 

söka svar på de mer kulturgeografiskt betonade delarna av syftet.  

 

 3.3 Bearbetning av fältmaterial 

Bearbetningen av materialet har bestått i att försöka skapa en landskapsklassificering över 

vegetationen, hydrologin, och markanvändning då de var de tre faktorerna där kartorna stämde 

sämst överrens med fältobservationerna. Dessutom har olika landskapsfaktorer kombinerats för att 

ge kartor som kan visa på olika landskapselement ur ett holistiskt perspektiv. Markanvändningen är 

ett av de element där man kan applicera ett tidsperspektiv. Därför har fältobservationerna jämförts 

med de historiska markanvändningskartorna, samt med den ekonomiska kartan fån 1940.  

 



 

 

 4 Tematisk beskrivning av Alnäsa 

 4.1 Berggrund 

Informationen om berggrunden kommer ifrån SGU:s berggrundskarta. Enligt beskrivningen till den 

regionala bergrundskartan över Gotlands län från 2009 av Erland et al finns det på Gotland en stor 

lokal variation i bergartstyp. Eftersom de minsta områdena som karteras är 0,2 km² i kartan från 

2009 så kan en del områden vara förenklade och innehålla andra bergarter än vad som är utmärkt 

även på berggrundskartan från 2011 (2009, s. 31). I Alnäsa finns fyra bergartstyper i kartan från 

2011, dessa är kalkarenit och kalcirudit, kalkarenit och märgelsten, kalkarenit med inslag av 

stromatoporidékalksten och revkalksten tillsammans med stromatoporidékalksten. Kalkarenit är en 

tydligt lagrad bergart och den är uthållig horisontellt, kalciruditen är grovkornig och även den 

lagrad men den är porösare och mindre uthållig än kalkareniten. Märgelsten är en mjuk, lerig 

kalksten som ofta ligger mellan lager av hårdare kalksten. Stromatoporidékalksten innehåller 

mycket stromatoporidéer som är fossila svampdjur, de kan ha varierande form (Erlström et al, 2009 

s. 32-34). Revkalkstenen är den bergart som skiljer sig mest från de andra, den har bildats av 

koraller och fossila djur och den har en oregelbunden struktur. Den är också en mer 

motståndskraftig bergart och kan bilda raukar (Erlström et al, 2009 s. 23, 37).  

 

I Alnäsa finns ett större område och tre mindre områden med revkalksten, se Figur 3. Resten av 

Alnäsa är indelat i tre områden med olika bergarter, längst ut på udden finns kalkarenit och 

kalcirudit, norr om det ligger ett område med kalkarenit och märgelsten och längst upp norr finns 

kalkarenit med inslag av stromatoporidékalksten. Vi har dock observerat andra bergarter än de som 

karterats för ett område vilket skulle kunna vara för att de är mindre än 0,2 km², ett exempel på det 

är något som såg ut att vara raukar mellan det stora revkalkstensområdet och kusten (Op 2).  



 

 

 

Figur 3: Berggrundskarta över Alnäsa på Fårö. 

 

 4.2 Jordarter 

Kartan över jordarterna i Alnäsa, Figur 4, är gjord utifrån SGU:s Jordartskarta. De jordarter som 

finns i området är svallgrus, svallsand, klapper, klapper i vallar, morän och torv. Det finns också 

områden utan jordarter där det är sedimentär berggrund och ett tunt lager vittringsjord. Den 

sedimentära berggrunden uppgör en stor del av Alnäsa, hur tjockt lagret med vittringsjord är 

varierar och på vissa platser är det berg i dagen. Moränen finns spridd i området i ganska små 

fläckar, torven finns också i små fläckar men ligger främst i närheten av myren som finns i Alnäsa 

(Op 3). 

 

Klappern ligger i ett sammanhängande område i mitten, där kan man ofta se klappersten vid 



 

 

markytan efter som det är en del åkermark där. Klappern som ligger i vallar finns i närheten av 

kusten på den östra sidan. Svallgruset är den jordart som har störst utbredning och den finns främst i 

västra och östra delen av Alnäsa, i mitten finns det dock en yta med svallgrus och även svallsand. 

Hur tjocka jordlagren är går inte att säga säkert men enligt Martinsson är lager med svallgrus och 

svallsand ofta mellan en och några meter tjocka (2001, s.19).  

 

 

Figur 4: Jordartskarta över Alnäsa på Fårö 

 

 4.3 Vegetation och hydrologi 

Vegetationen har karterats utifrån egna observationer, ortofoto och satellitbilder från Google Earth 

över området. Övergripande har vegetationen klassificerats utifrån hur tät den är, detta resulterade i 

de tre klasserna tät vegetation, gles vegetation och öppen mark. Vidare har dessa klasser utvecklats 



 

 

utifrån vilken typ av vegetation som återfinns på platsen. Då har skillnad gjorts mellan områden 

med buskar, träd och områden med både buskar och träd. Det har varit den dominerande 

vegetationen som fått utgöra huruvida ett område klassificerats som ett område med buskar eller 

träd. Alltså kan det förekomma träd i ett område som kategoriserats som gles/tät vegetation/öppen 

mark med buskar. Områden med både buskar och träd är som namnet antyder, områden där 

fördelningen mellan buskar och träd är relativt jämn.  

 

Buskar i området är främst en men även snår och taggbuskar. Träden är främst tallar, både martallar 

och vanliga, men även vissa lövträd förekommer. Eftersom det finns väldigt få lövträd i området har 

de inte en egen klass men de finns främst längs diken och åkerkanter (Op 17 & Op 18), se Figur 5. 

 

Figur 5: Lövträd i diken vid åker. Bild tagen vid Op 17. 

  

 

De klasser vegetationen har delats in i är tät vegetation med träd, buskar eller träd och buskar, gles 

vegetation med träd, buskar eller träd och buskar, öppen mark och öppen mark med enstaka träd 

och buskar. Överhuvudtaget är vegetationen i Alnäsa varierad och fläckvis utbredd, det går dock att 

se några stora drag, se Figur 6. Den vegetationsklass som har störst utbredning är öppen mark med 

enstaka träd/buskar och den finns i hela området. En del av den här marken är alvar, det växer gräs 

och mossa på marken men det finns även berg i dagen, det finns spridda enar och kanske någon tall. 

Det finns även områden med öppen mark med enstaka träd eller buskar där jordtäcket är tjockare, 



 

 

marken är där täckt av gräs till stor del. Den mark som karterats som öppen är för det mesta åker 

och i några fall bete. I vissa fall så växer stora lövträd i kanterna av åkrar och/eller i diken vid åkrar 

(Op 17 & Op 18).  

 

En stor del av udden täcks av tät vegetation antingen med buskar eller med träd och buskar. 

Områdena med tät vegetation är svårgenomträngliga, i de områdena där det finns både träd och 

buskar finns mycket tall och en men det finns även snår, taggbuskar och enstaka andra träd. I de 

områden där vegetationen är tät och består av buskar finns mest enar men även en del andra buskar. 

Det finns också två större områden med sammanhängande vegetation högre upp, det ena är ett 

område med tät vegetation med träd som ligger till höger i bild och det andra området som ligger 

till vänster i bild där det är antingen tät eller gles vegetation med buskar, nästan uteslutande enar. I 

områden med tät vegetation bestående av träd finns det mest tallar, förutom i det område som ligger 

vid myren där det även finns granar och lövträd. Dessa vegetationstyper beskriver i stort 

vegetationen i Alnäsa även om det i verkligheten själklart är mer komplicerad.  

 

Våtmarkerna har klassificerats utifrån observationer, en hydrologisk karta och Martinssons 

beskrivning av våtmarker på Fårö (2001, kap. 2). Det finns många mindre våtmarker i Alnäsa och 

för att avgöra om de är tillfälliga våtmarker eller inte har vi främst tittat efter vattenväxter men 

också hur stora våtmarkerna var. I svåra fall jämfördes bedömningen med de våtmarker som fanns 

utmärkta på den hydrologiska kartan. I Alnäsa finns bara en typ av vattendrag, de har klassats som 

diken utifrån observationer då vattendragen var mycket raka och såg ut att vara utgrävda av 

människor. Dikenas placering kommer ifrån GSD-fastighetskartan från lantmäteriet. 

 

I Alnäsa finns många mindre våtmarker, det kan vara små vätar, områden som är sanka eller andra 

typer av våtmarker. Många av dem har lämnats ute ur kartering eftersom de verkat vara tillfälliga, 

en anledning till att det var mycket våtmarker kan ha varit att det regnade under fältarbetet. Det 

finns även våtmarker som inte såg ut att vara tillfälliga, de har klassificerats som myr, vät eller 

fuktäng.  

 

Generellt kan man säga att de flesta av våtmarkerna i Alnäsa ligger inåt land, det är bara en som 

ligger i närheten av kusten och det är den enda fuktängen i området. Myren som finns i området 

ligger i en skog och det var även mycket annan vegetation vid kanten av myren, det var tjockt gräs, 

snår på vissa ställen och marken var sank. Det finns flera vätar i Alnäsa, de ligger på områden med 



 

 

inget eller tunt jordtäcke och de var väldigt grunda. Man kan se berggrunden genom vattnet och det 

fanns vassliknande växter i flera av vätarna. De två diken som går igenom Alnäsa är väldigt raka 

och ser ut att ha grävts av människor. Det ena diket går igenom flera åkrar, det andra diket går 

igenom skog och öppen mark med enstaka träd och buskar och når fram till myren. 

 

Figur 6: Vegetations- och hydrologikarta över Alnäsa på Fårö. 

 

 4.4 Topografi, landformer och kustlinjen 

Hela Fårö är ganska flackt och det finns inte heller några högre höjder i Alnäsa, den högsta punkten 

är 20 meter över havet och ligger ungefär mitt på udden (Op 1), se Figur 7. Norra delen av Alnäsa, 

ovanför vägen, är i stort sett plan med en del svackor, ytan sluttar neråt både åt öster och åt väster. 

Den plana ytan fortsätter ut på udden men sluttar där lite uppåt, det är som en platå ut mot udden. 

Runt platån finns en brant sluttning ner mot kusten, därefter planar det ut igen. 



 

 

Man kan se ett tydligt samband mellan topografin idag (Figur 7) och landhöjningstakten, alltså 

åldern på landskapet (Figur 8). 

 

Figur 7: Topografikarta över Alnäsa på Fårö 

Figur 8: Landhöjningskarta över Alnäsa på Fårö 

 

De flesta av de lite speciella landformer som finns i Alnäsa finns i närheten av kusten. På den östra 

sidan av udden där det sluttar ner från platån finns en stor klint, den är uppskattningsvis 2-3 meter 

hög (Op 4). Klinten börjar i närheten av den yttersta delen av udden och sträcker sig ungefär längs 

en tredjedel av den östra kuststräckan. Nedanför den branta sluttningen och fram till havet finns 

strandvallar på den östra sidan och längst ut på udden. Vallarna ligger ofta parallellt men ibland 

finns avvikelser, längst ut på udden till exempel går två vallar ihop som i en y-form (Op 5). Ibland 

finns också vallar närmast kusten, sedan en sträcka utan vallar och längre uppåt land fortsätter 

vallarna. De största vallarna är de som ligger längre österut längs udden, det finns även vallar på 

den västra sidan med dessa är mycket små.  

 

En annan landform i närheten av kusten är små raukar som finns i ett område i sluttningen ner mot 

kusten ungefär i mitten av udden. Det är några stycken raukar som är ganska små, inte mer än en 

meter höga (Op 6). Högre uppåt land finns vad som kan vara vallar men som är så pass otydliga att 



 

 

det varit svårt att avgöra. Det finns även klintar på flera ställen, dessa är inte mer än en halvmeter 

höga och ofta inte så långa. Vissa av klintarna ligger med den branta sidan åt norr, till exempel finns 

en sådan klint norr om den högsta punkten i Alnäsa (Op 15). 

 

Längs större delen av kusten finns idag en stor strandvall, det är omväxlande erosions- och 

avlagringszoner längs kusten och det kan vara ganska korta avstånd mellan dem. Genom att titta på 

hur material har avlagrats kan man se att det transporteras inåt vikarna längs kusten, man kan också 

se att en del av materialet kommer ifrån plattformen utanför.  

 

Längst ut på udden ser man att plattformen sträcker sig långt ut, detta är ett område som är utsatt för 

vågornas kraft och eroderas. I det området kan man också se hur stycken av marken eroderats bort 

där det finns växter, bakom de borteroderade styckena finns avlagrat material (Op 7). Längst till 

väster på kuststräckan finns en brygga där man kan se mycket stora avlagringar som har stoppats av 

bryggan och till och med spillt över (Op 8). Något längre ut på udden finns ett erosionsområde med 

klintar precis vid strandkanten och även högre upp på land. Strax öster om den yttersta delen av 

udden finns en samling block i vattnet (Op 9), bakom dem finns avlagrat material och på båda sidor 

finns en lite vik. Längre österut finns mycket tång på strandvallen. 

 

 4.5 Fornlämningar och nutida bebyggelse  

Bebyggelsen i Alnäsa är varierad, den framgår av Figur 9. I området finns såväl åretruntbostäder 

som fritidshus. Bostäderna är koncentrerade kring några av Fårös äldsta gårdar, så som gårdarna 

Båta, Nystugu, Lilla- och Stora Hoburga. Fårö bygdegård (Op 11) ligger också i området, och kring 

den så finns ett antal bostadshus. På Husmorsalvaret strax öster om Båta (Op 12) finns tre stycken 

väderkvarnar som av utseendet att döma kan ha stått där sedan 1800-talet. På alvaret centralt i norra 

delen av området sker en del nybyggnation, uppskattningsvis 3-6 moderna hus (Op 10). Dock stod 

byggnationen still när fältarbetet genomfördes. I området finns en kalkugnsruin (Op 13), en tjärdal 

(Op 14) och ett lamgift (Op 16). 

 

I och med att Alnäsa är ett av de äldsta bebyggda områdena på Fårö är området rikt på 

fornlämningar, dock kan vissa vara svåra att se, exempelvis då de plundrats eller förstörts i 

jordbruket. Fornlämningarnas koncentration ser annorlunda ut än den nutida bebyggelsen. 

Fornlämningarna ligger längsgående i mitten av området. Den vanligaste typen av fornlämning är 



 

 

stensättningar som det finns uppemot 20 av. Stensättningar är en typ av gravanläggning, i en av 

stensättningarna hittades också en silverskatt år 1879. Även husgrunder är vanliga, det finns ungefär 

ett tiotal husgrunder. Andra fornlämningar i Alnäsa är en bytomt eller gårdstomt och en tjärdal som 

tidigast är från ca 1050 e Kr. Det finns även hällristningar och en brygga som är tidigast från ca 500 

f Kr. De äldsta fornlämningarna är ett område med fossila åkrar som är tidigast från ca 1800 f Kr 

och skålgropar som tidigast kan vara från stenåldern, från 1050 f kr. Det finns också ett antal 

kalkugnsruiner i Alnäsa som är från nyare tider, från ca 1520 e Kr (Riksantikvarieämbetet, u.å. 1). 

Fornlämningarna är typiskt daterade vilket innebär att de inte har blivit bedömda enskilt utan har 

åldersbestämt utifrån hur gamla den typen av fornlämning brukar vara. Den möjliga åldern 

fornlämningarna kan ha är också ganska grovt bestämd, ibland kan det vara tidigast från stenåldern 

och senast nyare tid vilket är från 1520 e Kr och framåt(Riksantikvarieämbetet, u.å. 2). 

 

Figur 9: Fornlämnings- och bebyggelsekarta över Alnäsa på Fårö- 

 



 

 

 4.6 Historisk och nutida markanvändning 

De historiska kartorna över Alnäsa var mycket svåra att tyda, de var suddiga och det gick oftast inte 

att läsa texten på grund av detta så finns de bifogade som bilagor. Det gick dock att utläsa några 

saker ifrån kartorna. I kartan från 1692 var stora delar av området inte karterat och det gick inte att 

läsa texten, det var därför svårt att veta vad de delar som var karterade var för något. Man kan tro att 

de områdena som inte var karterade var utägomarker, i och med att man förut inte brukade kartera 

dessa (Kardell, 2007). Ett område liknar dock ett område med åker idag som ligger på uddens mitt, 

åkrarna har en speciell form. Under fältarbetet observerades också att de åkrarna var lite upphöjda 

vilket tyder på att man tillfört släke under en lång tid. På kartan är även en väderkvarn utmärkt, de 

andra två som finns idag har troligtvis byggts senare. Även kartan från 1848 var svår att suddig och 

svår att tyda, vissa delar var inte karterade och de som är det kan man anta är åker eller äng och på 

formen tolkades områden med en viss färg som åker för att de liknar åkrar idag. Utifrån det 

antagandet ser det ut som att det mesta av den mark som är odlad idag var det då också och att mer 

mark var odlad då. Särskilt runt uddens mitt och vägkorsningen under gårdarna till vänster i 

området. Man kan också se på kartan hur åkrarna varit uppdelade i tegar. Det område med åkrar 

som idag finns väster om myren verkar dock varit äng då. Bebyggelsen i Alnäsa ser ut ha varit 

samlad vid gårdarna som ligger väster i området. Den ekonomiska kartan från 1940 kan inte kallas 

historisk karta men kan ändå vara användbar. I den kartan kan man se att de flesta av dagens åkrar 

även var åkrar då och att en del områden också var åker, flera som idag karterats som bete eller 

eventuellt bete. 

 

Något som varit generellt för Alnäsa är att flera åkrar används som bete. Som ett exempel på detta 

kan man se på följande två bilder, tagna vid Op 20. Genom en jämförelse mellan en bild från 1932 

(Figur 10; Öhrman 2004) och en bild tagen under fält (Figur 11) se hur en tidigare åker nu betas av 

kor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Vy över åker 1932 

Figur 11: Vy över samma åker, nu bete. Bild tagen vid Op 20.  

 



 

 

Då markanvändningen karterats har den delats upp i bebyggd mark, bete, åker, åker med bete, 

eventuellt bete och mark utan tydlig användning. De olika markanvändningarnas fördelning går att 

se i Figur 12.  Vanligast är mark utan tydlig användning, som återfinns centralt på udden. I väster 

och öster så dominerar bete och åkerbruk, det är även här vi ser de större koncentrationerna av 

bebyggelse.  

 

Bebyggd mark är marken under och närmast bostadshus, så som parkeringen runt bygdegården och 

trädgårdar runt bostadshus. Åker har klassificerats som mark som under fältarbetet såg ut att 

användas eller under den senaste tiden har brukats som åker. Kvaliteten på åkrarna varierade, vissa 

åkrar var så kallade klapperstensåkrar och bestod främst av klappersten medan andra bestod av en 

fin jordart. Några av de äldsta åkrarna i området låg strax över den omgivande marken. Mark som 

klassificerats som bete är mark där det under fältarbetet gick djur. Djuren som fanns i området är 

främst får, men även kor och hästar förekom. Åker med bete är åkermark som under fältarbetet hade 

djur på sig. Eventuellt bete är mark med tydliga spår av djur, dock utan djur under fältarbetet. 

Exempel på sådana spår kan vara intakta stängsel, avbetade enar och/eller djuravföring, ofta 

förekom flera av dessa spår på samma marker, vilket förstärkte bilden av att det kan gå djur på 

marken. Övrig mark i området är mark som inte hade någon tydlig användning. Här har en 

jämförelse med befintligt kartmaterial gjort för att i största möjliga mån undvika felkartering.  

 

Figur 12: Markanvändningskarta över Alnäsa på Fårö. 



 

 

 4.7 Människans upplevelse av landskapet 

Under fältarbetet genomfördes två informella intervjuer och en mer formell samtalsintervju med 

människor på Fårö. Dels så intervjuades Gustaf Blochmann, delägare av öns Ica-butik. Dels två 

män som hade fritidshus på sydöstra delen av Alnäsaudden. Samt dels Invmar Larsson, pensionär 

och åretruntboende på västra delen av Alnäsaudden.  

 

De fyra informanterna visade tre ganska skilda bilder av Fårö, vad de tyckte om utvecklingen samt 

vad landskapet fyllde för funktion. Gustaf Blochmann var positiv till turisterna som kommer varje 

sommar. Han menar att de gynnar affären, även fast han tyckte att det var stressigt att jobba 

sommarens månader helt utan ledighet. Överlag tyckte han sig se en nedåtgående trend gällande 

Fårö. Han menade att det var en nedåtgående spiral. Folk lämnar Fårö av olika anledningar, detta 

leder till att infrastrukturen så som skola och service stannar av. Detta i kombination med att turister 

driver upp huspriserna gör det svårt för utflyttade Fåröbor att flytta tillbaka till ön. Han menade att 

man kunde spara upp till 2 miljoner kronor på att bosätta sig i Fårösund på Gotland istället för på 

Fårö.  Som ett exempel på den ökade utflyttningen nämnde han att hans äldsta barn hade 14 elever i 

sin klass i grundskolan medan hans yngsta barn som var 6 år yngre endast hade 4.  

 

De två männen mötte vi under fältarbetet av en slump. De blev båda två mycket förvånade över att 

träffa människor på udden i april. De bodde egentligen på Gotland, men utnyttjade den ena 

mannens sambos fritidshus som en plats för vila och avslappning. De menade att när man var där 

kunde man ”bara vara och njuta av tystnaden”.  De ansåg att Fårö och Fårös landskap var otroligt 

vackert och enligt dem så störde turisterna deras bild av Fårö. 

 

Ingvar Larsson konstaterade att Fårö förändrats allt sedan han var barn, till vår förvåning så tog han 

förändringen med ro och menade att det var livets gång. Han såg inte återväxten på ön som ett hot 

eller något negativ, utan helt enkelt en ny fas. Enligt honom så kommer envegetationen hindra 

vinden och underlätta för tallar att växa upp, ”ge det 200 år, så kommer Fårö bestå av en ståtlig 

timmerskog som på Avanäset”, sa han. 

 

 



 

 

 5 Diskussion och analys  

 5.1 Hur har naturlandskapet i Alnäsa utvecklats? 

Dagens naturlandskap har utvecklats under en lång tid och består av delar eller lager från olika 

tidpunkter. Alnäsas berggrund bildades för länge sedan men har ändå betydelse för hur dagens 

landskap ser ut. Till exempel har fördelningen av bergarter påverkat utvecklingen av dagens 

topografi (Figur 13). Bergarterna är olika motståndskraftiga mot erosion och när berggrunden 

utsatts för erosion har lägre områden bildats där det finns mer lätteroderade bergarter och där 

motståndskraftiga bergarter finns har höjder utvecklats. 

 

 I Alnäsa kan man se samband mellan topografin och typen av bergart, ett exempel är det stora 

området med revkalksten i uddens mitt, vilket är den mest motståndskraftiga av bergarterna i 

Alnäsa, som stämmer någorlunda bra med det högsta området. Nedanför området med revkalksten 

sluttar det ganska brant mot kusten, särskilt på den östra sidan. Berggrunden består där av en mer 

lätteroderad bergart. Revkalkstenen i mitten av udden kanske också kan vara en anledning till att 

udden finns, då revkalkstenen har motstått erosion. Viken som finns väster om Alnäsa har tidigare 

varit ett sund som delat Fårö, det ska ha skapats under den tid då det var ett floddalslandskap där 

Östersjön nu ligger. Huruvida detta stämmer är svårt att bedöma men kanske är lutningen i västra 

delen av Alnäsa ett spår av det gamla sundet. 

 

När den senaste istiden drog sig tillbaka lämnades ett jordtäcke på Fårö som under landhöjningen 

till stor del omlagrades av vågor och bildade dagens jordarter. Eftersom de finaste sedimenten 

transporteras längst kan man förvänta sig finare jordarter i låga delar av landskapet och grövre 

jordarter i högre delar. Generellt stämmer det ganska bra på jordartsfördelningen i Alnäsa (Figur 

14). I de lägre delarna ser det ut som vikarna tidigare räckt längre inåt land och där finns svallgrus. 

På det högsta området och i närheten finns klapper och det finns också klapper i vallar i sluttningen 

ner mot kusten. Dock finns ett område med svallsand och svallgrus som inte ligger i de lägre 

delarna av Alnäsa. Vad det beror på är vi inte säkra på. En hypotes är att det kan vara för att 

sedimenten som avlagrats där kommer ifrån den första lilla delen av Alnäsa som kom upp hur havet, 

och att avlagringarna sedan inte utsatts för vågornas kraft under någon längre tid utan att de höjdes 

över havsnivån relativt snabbt. Eller så kanske det beror på att vågornas kraft inte var så stor då det 

till vänster låg en vik eller ett sund. De strandvallar och klinten som finns på östra sluttningen ner 

mot kusten är troligen spår efter tidigare kustlinjer när havsnivån var högre. Att klinten finns tyder 

på att det är en mer motståndskraftig bergart där, enligt berggrundskartan som använts är det inte så 



 

 

men det kan vara för att området var för litet för att karteras på den.  

 

Vegetation och hydrologi påverkas självklart av berggrunden och jordarterna i området. I de 

områden där det inte finns någon jord eller bara ett tunt lager har träd och buskar svårt att växa, de 

kan dock växa på fläckar med tjockare jordlager eller i sprickor. De karga förhållandena gör också 

att barrträd är vanligare än lövträd. De tunna lagren vittringsjord är dåliga på att hålla vatten vilket 

gör att dessa områden både översvämmas och torkar ut lätt. Berggrunden påverkar hydrologin 

genom att den kan vara så tät att vattnet inte kan infiltrera den och blir kvar på ytan. Flera av de här 

sakerna går att se i Alnäsa, barrskogen dominerar, flera av vätarna ligger i områden med litet 

jordtäcke och det fanns också många mindre vätar i svackor vilket troligtvis var för att det regnade 

under fältarbetet. Däremot går det inte att se särskilt tydliga samband mellan vegetationens 

utbredning och jordarternas fördelning. Till exempel finns det på mark med tunna lager vittringsjord 

både tät vegetation och öppen mark med enstaka träd och buskar, och på svallgruset och 

svallsanden finns både öppen mark och tät vegetation. Detta kanske kan betyda att 

markanvändningen har påverkat vegetationen mer än de naturgivna förutsättningarna i Alnäsa.   

 

Figur 13: Berggrunds- och topografikarta över Alnäsa på Fårö 

Figur 14: Jordarts- och topografikarta över Alnäsa på Fårö 



 

 

 5.2 Alnäsas kulturmiljö samt dess interaktion med naturmiljön 

Alnäsa har varit bebyggt sedan bronsåldern (1800-1500 f. Kr) och antagligen besökts redan innan 

det. Om man tittar på fornlämningarnas placering på Alnäsa (Figur 15) så kan man vid en 

jämförelse med landhöjningskartan (Figur 13) se att de är belägna inom ramen för landskap som är 

4000 år eller äldre. Ett samband som förstärker hypotesen om när Alnäsa bebyggdes. Trots att det 

finns en tydlig separation av fornlämningar och nutida bebyggelse i fornlämnings- och 

bebyggelsekartan så kan man se att även den nutida bebyggelsen ligger på land som är 4000 år eller 

äldre. Alltså finns det på grund av landskapets ålder inga motiv till separationen av nutida 

bebyggelse och fornlämningar. Detta kan förklaras genom att människan inte flyttat sig så mycket, 

utan helt enkelt byggt nya hus i flera omgångar på samma plats, så att den nutida bebyggelsen 

egentligen ligger på gammal bebyggd mark, men utan fornlämningar.  

 

Om man ska göra en analys av fornlämningar och nutida markanvändning (Figur 13) så kan man se 

att fornlämningarna främst ligger på mark utan tydlig användning. Om man vänder på det 

sambandet kan man se att åkermarken ligger i anslutning till fornlämningarna, särskilt om man 

kollar på de åkermarkerna som ligger på mark som är 4000 år eller äldre. Alltså kan man tro att de 

åkermarker som ligger på äldre landskap också har brukats som åker eller äng under en längre tid. 

Något som konstaterades i fält var att vissa av åkrarna i Alnäsa var högre belägna än omgivande 

mark. Detta kan bero på flera hundra år av tillförsel av material, både djurspillning men även tång, 

eller släke som man säger på Gotland. Att lägga släke på åkern är en gammal tradition och ett av få 

sätt att tillföra näring till den fattiga jorden. Enligt de historiska kartorna är vissa av åkrarna på 

Alnäsa gamla. 

 

Den karga naturen på Fårö har ända sedan bronsåldern påverkat människorna på ön. En produkt av 

detta är fårhållningen. Ända sedan människan bosatt sig på ön så har Får varit det främsta husdjuret. 

Dagens markanvändningskarta visar att får går främst på de västra och östra delarna av området. 

Dock vittnar stenmurar, utsagor från fåröbor, genomförda observationer samt litteraturen om att så 

inte var fallet för bara 50-60 år sedan. Då sägs fåren ha gått på så gott som hela ön. Alltså kan vi 

anta att under de ca 3800 år som människan har bott på Fårö så har fåren, och andra djur fått ströva 

fritt så länge de var i utägomarkerna.  

 

Fårös särpräglade natur kan ses som ett hjul, där man inte riktigt vet vad som har lett till vad. 

Människan på Fårö har alltid haft får, då får tillskillnad från andra kreatur kan livnära sig på det lilla 

som Fårös natur kan producera. Samtidigt så är får den främsta faktorn som har hållit landskapet på 

Fårö så öppet. En ökad turism har lett till en omfördelning av verksamheter på Fårö, detta är dock 



 

 

inte den enda faktorn som har påverkat minskningen av både får och fårbönder på Fårö. Politiska 

beslut och globalisering har givetvis också påverkat utvecklingen. 

 

Figur 15: Karta över markanvändning, historiska kustlinjer, fornlämningar och nutida bebyggelse, Alnäsa på 

Fårö. 

 



 

 

 

I arbetet med att ge en integrerad bild över de olika aspekterna i landskapet Alnäsa så har en 

höjdmodell genomförts, se Figur 16. Den ger en bild av Alnäsas topografi och den rumsliga 

fördelningen av landskapskomponenter, men den visar också det vertikala perspektiv som Skånes 

(1997) menar är viktigt för att få en helhetsbild av landskap. Enligt det synsättet ligger 

naturlandskapet underst och kulturlandskapet ovanpå, landskapet består av lager från olika 

tidpunkter med olika grad av sammansmältning och genomskinlighet.  

 

Den första delen av höjdprofilen (0-300 meter) är ett område med svallgrus. Berggrunden består av 

kalkarenit och märgelsten vilket är mer lätteroderat än revkalksten och kanske kan förklara varför 

området är lågt. Topografin i sin tur är troligen det som gör att svallgruset avlagrats där. 

Grundförutsättningarna är satta av naturliga faktorer men området har också påverkats mycket av 

människan. Det finns en kvarn, en mur, ett dike och en åker där. Så sent som 1940 användes delen 

efter åkern också som åker och idag ser det ut som att den eventuellt används för bete. Detta kanske 

förklara varför det bara växer enar där, för att den delen håller på att växa igen. 

 

Nästa del av höjdprofilen (300-600 meter) är ett område med tunna lager vittringsjord och gles eller 

spridd vegetation, berggrunden övergår till revkalksten och området sluttar uppåt. Här finns 

exempel på hur de övre lagren av landskapet kan vara genomskinliga, då det finns berg i dagen. Det 

finns även en klint som är riktad inåt land, detta kan bero på att den bildades under landhöjningen 

när bara den högsta delen av Alnäsa stigit upp ur havet, vilken ligger bakom klinten mot kusten till.  

 

Därefter kommer en del av höjdprofilen (600-1000 meter) där det finns två åkrar på klapper och ett 

område mellan dem med tät skog på tunna lager jord. Här syns tydligt hur människan anpassat sig 

efter naturlandskapets förutsättningar då man tagit vara på de platser där det finns jord att odla på. 

Detta har dock i sin tur påverkat förutsättningarna, åkrarna var några av de åkrar som såg ut att vara 

upphöjda och i de historiska kartorna kan man se att åkrarna har använts länge. Därmed har släke 

länge tillförts vilket kan förändra jordarten och förbättra odlingsförutsättningarna.  

 

I den sista biten av höjdprofilen (1000-1400 meter) är bergarten kalkarenit och kalcirudit, den är 

mer lätteroderad än revkalksten och området sluttar också ganska brant för att sedan plana ut 

närmare kusten. I sluttningen är jordlagren tunna och vegetationen gles, där det börjar plana ut finns 

först en stor klint, sedan strandvallar med klapper och till sist ett område med sank mark och den 

nutida strandvallen. Klinten och strandvallarna längre bak är spår från tidigare kustlinjer. Den första 

biten där jordtäcket är tunt har dåliga förhållanden för odling och vegetation, i intervjun med Ingvar 



 

 

Larsson säger han att stora delar av udden har svåranvändbar mark. Han berättar också att man fram 

till 60-talet hade bete på udden och att det därefter växt igen när fårhållningen minskat. Detta gäller 

främst den västra delen av udden men det kan också gälla för den delen av höjdprofilen. 

 

 

Figur 16: Orientering höjdprofil, teckenförklaring till höjdprofil samt illustration höjdprofil. 

 

 5.3 Vad kan man tro om Alnäsas framtida utveckling utifrån de 

studerade natur- och kulturgeografiska aspekterna? 

Idag är Fårö för många en semesterort med vackra, ängsliga martallar och vackra, långa 

sandstränder. Naturens syfte har gått från att vara en producent av mat för Fåröborna till en kuliss 

för semesterfirande turister. Dock är naturen i förändring, i och med att den inte längre brukas så 

som den gjort under flera århundranden utan istället är ett passivt inslag i landskapet. En förändrad 

naturkan leda till förändringar i turismen, och därmed näringen får Fårö. Då det främst är naturen 

som gör Fårö så speciellt så minskar attraktionskraften för ön. Turismen, som Fårö idag grundar sin 

ekonomi och verksamhet kring kan då komma att minska som en effekt av en förändrad natur.  

 

Man kan konstatera att det minskade antalet får på ön har lett till en igenväxning av det förr så 



 

 

öppna landskapet.  Följande bilder (Figur 17 och Figur 18) är tagna vid en mur (Op 19). På ena 

sidan av muren går medan det på andra sidan är vad vi klassificerat som övrig mark. Den första 

bilden illustrerar en öppenhet med mindre vegetation är den andra bilder, där det syns en ung tall, 

mer mossa och gräs på klappervallen, och överlag mer vegetation.  

 

Figur 17: Vy över fårhage stående på en klappervall 

Figur 18: Vy över övrig mark, stående på samma klappervall 

 

I intervjun med Ingvar Larsson så sa han att han trodde att den ökade vegetationen på sikt skulle 

leda till en ståtlig timmerskog, om människan inte lade sig i. Om man ska tro honom så kan naturen 

själv förändra Fårös natur så att det inte längre är den karga ön med sina karaktäristiska 

alvarlandskap. Dock bör man ha i åtanke att människan redan nu är engagerad i att bevara och i viss 

mån återställa Fårös naturlandskap, alltså krävs avveckling av vissa politiska direktiv för att en 

sådan utveckling skulle kunna äga rum.  

 

 6 Slutsatser 

Att genomföra en landskapsanalys med ett så brett syfte som ämnat göras har visat sig vara ett långt 

mer komplext arbete än vad som väntats. Därför har kanske det blivit en ojämn fördelning av tyngd 

på de olika punkterna i syftet öven om strävan var att återge en helhetsbild av landskapet i Alnäsa.  

 

Det som analysen har kunnat peka på är att det i stor mån finns samband mellan lanskapets olika 

aspekter. Ofta inte bara envägssamband utan komplexa kedjor och mönster. I dessa mönster av 

samband finns en stark koppling till händelser som skett för länge sedan. Berggrunden bildades för 

mycket länge sedan och då formades också de storskaliga dragen i landskapet, berggrunden är 

synlig i dagens landskap och den påverkar också utvecklingen av landskapet. Jordarternas 



 

 

fördelning, och jordlagrets mäktighet, har påverkat mycket av topografin i området och havets 

bearbetning av dessa under landhöjningen. Jordarterna påverkar förutsättningarna för vegetationen 

och människorna samtidigt som människor också förändrat jordarterna. Vegetation och 

markanvändning är starkt kopplade och påverkar varandra. Människan har länge varit en del av 

landskapet i Alnäsa vilket gör att det finns många spår som fornlämningar och bygnader efter 

människan. Tidigare styrdes man mycket av de naturliga förutsättningarna, nu är det förre som 

försörjer sig direkt på naturen och även det påverkar landskapet.  

 

Hur Alnäsa och förändrigarna i landskapet upplevs varierar ganska mycket mellan de personer som 

har intervjuats, det man verkar vara överrens om är att det är något rofyllt med landskapet. Vad som 

kommer att ske med Alnäsa och Fårö i framtiden är svårt att säga, då interaktionen mellan natur och 

kultur ter sig så svåröverskådlig.. Något som kan konstateras är dock vegetationens återväxt och 

igenväxningen på ön. Vilka konsekvenser detta får är dock svårt att säga, då det är beroende av 

händelser och beslut som vi än inte vet något om.  
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 7.2 Figurer 

Figur 1: Skärmdump från www.eniro.se med egen markering över Alnäsa  

 

Figur 2: Ortofoto, tillhandahållet av Kulturgeografiska institutionen 

 

Figur 3: Egenproducerad bergartskarta 

 

Figur 4: Egenproducerad jordartskarta 
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Figur 5: Tagen på Fårö vid Op 17, 2012-04-23 

 

Figur 6: Egenproducerad vegetations- och hydrologikarta 

 

Figur 7: Topografikarta på ortofoto (samma som Figur 2) 

 

Figur 8: Egenproducerad landhöjningskarta 

 

Figur 9: Egenproducerad fornlämnings- och bebyggelsekarta 

 

Figur 10: Kopia av bild från 1932 ur Kulturlandskap och bebyggelse, sida 125 

 

Figur 11: Tagen på Fårö vid op 20, 2012-04-25 

 

Figur 12: Egenproducerad markanvändningskarta 

 

Figur 13: Egenproducerad berggrunds- och topografikarta 

 

Figur 14: Egenproducerad jordarts- och topografikarta 

 

Figur 15: Egenproducerad karta över markanvändining, kustlinjer, fornlämningar och bebyggelse 

 

Figur 16: Höjdprofil 

 

Figur 17: Tagen på Fårö vid Op 19, 2012-04-21 

 

Figur 18: Tagen på Fårö vid Op 19, 2012-04-21 
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