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1. INLEDNING 

Utanför Gotlands norra spets ligger ön Fårö. Fårö är en uppskattad turistdestination, till stor 

del för dess till synes orörda och unika naturlandskap. Ön med sina 114 kvadratkilometer 

hade år 2016, 500 invånare (SCB, 2017). På sommarhalvåret ökar antalet boende på ön 

drastiskt då ön har en omfattande turisttillströmning, både till fritidshus såväl som till 

vandrarhem, hyrstugor etc. 
Fårö har under lång period varit bebodd, man har hittat lämningar som dateras ända 

tillbaka till bronsåldern (Riksantikvarieämbetet, 2003). Utöver öns speciella natur, har även 

människorna som bott på Fårö under lång tid påverkat landskapets utveckling och 

utformning. Tillsammans har dessa faktorer gjort Fårö till ett intressant undersökningsobjekt 

när det kommer till både natur- och kulturgeografi. 

Rapporten är ett resultat av en tio dagars lång fältstudie på Fårö, där vi blev tilldelade 

området Östra Lauter på öns nordvästliga del. Fältstudien ska resultera i en 

landskapsklassificering av studieområdet. 

1.1 Natur- och kulturlandskap 

I den här rapporten används uttrycken kulturlandskap och naturlandskap genomgående, detta 

kräver att man har en tydlig bild av vad ett landskap är och vad som är skillnaden mellan ett 

kultur- och ett naturlandskap.  

Ett landskap definieras av nationalencyklopedin som ‘’ vår omgivning i vid 

bemärkelse.’’ (NE, landskap). Ett landskap är alltså vår omgivning, men i den här rapporten 

använder vi ordet landskap som ett definierat område som har ett tydligt tema. Dessa 

landskap delas senare in i två kategorier kultur- och naturlandskap.  

Ett naturlandskap som har haft en naturlig utveckling utan inslag av mänsklig 

påverkan. Till skillnad från naturlandskap är kulturlandskap skapat av människan, ett 

industriområde är ett exempel på ett kulturlandskap men även en betesmark tillhör kategorin 

då den också är skapad av människan.  

Svårigheten med att bestämma vad som är kultur- eller naturlandskap är att ett 

naturlandskap i princip alltid är påverkad av människan (NE, landskap). Vi definierar därför 

naturlandskap som ett område där det främst är naturen som har påverkat hur landskapet ser 

ut. En enbuskmark är antagligen där på grund av tidigare mänsklig aktivitet men vi väljer då 

att klassa det som naturlandskap då det under lång tid har varit den naturliga utvecklingen 

som har präglat området. 
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Figur 1. Kartan visar var studieområdet är beläget på Fårö, samt är en terrängkarta över 

området. Kartan i nedre högra hörnet visar en mer detaljerad bild över området i 

rasterformat, den större kartan är i vektorformat. Kartmaterial: Terrängkarta med väglager 

från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att få en bild av Östra Lauters natur- och 

kulturlandskap, detta görs genom framställning av olika kartor samt en klassificeringskarta. 

Vi vill också undersöka hur landskapet förändrats i och med bortfallet av markanvändning. 
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För att ha möjlighet att besvara detta syfte används följande frågeställningar: 

- Hur ser den postglaciala landskapsutvecklingen av området ut från ett 

naturgeografiskt perspektiv? 

- Hur ser den nuvarande markanvändningen och naturen ut i området? Besvaras med 

hjälp av en klassificeringskarta. 

- Hur ser den historiska utvecklingen ut av människors användning och gestaltning av 

området från ett kulturgeografiskt perspektiv? 

- Hur förändras landskapet i och med bortfallet av betesmark och åkermark? 

 

1.3 Disposition 

I det första avsnittet finner du information angående bakgrunden till vår rapport. Här beskrivs 

generell information om de fenomen som påträffats på vårt område. 

 Därnäst följer metodkapitlet, detta beskriver de tillvägagångssätt vi använt oss av i de 

olika momenten som rapporten är baserad på. 

 Nästa avsnitt behandlar resultatet av fältstudien. Med information som är specifikt 

kopplad till vårt studieområde.  

 Därefter följer diskussionsavsnittet där vi för fram olika teorier baserade på vad som 

nämns i resultatet, samt diskuterar dessa. Sist i uppsatsen finns en slutsats för att ge möjlighet 

att få en snabb överblick över vad som berörs i rapporten.   

 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden tas information upp angående den vegetation vi fann i studieområdet, 

landskapets karaktär och framväxt, samt inslag av kulturlandskap gällande exempelvis 

stenrösen och Helgumannens fiskeläge. 

2.1 Naturlandskap 

2.1.1 Landhöjning 

Landhöjningen är en följd av den senaste istiden, när kilometertjock, tung is tryckte ner 

landmassan (Lantmäteriet). I takt med att isen försvann började jordskorpan sakta att resa sig 

igen, något som pågår än idag. Landhöjningen varierar, som störst är den vid Bottenviken i 

norra Sverige, där ligger den på ungefär 1 cm/år, som minst är den i Skåne, där den ligger på 

0 cm/år. 

 

2.1.2 Alvar  

Alvarsmark finns på flacka kalkhällmarker, därav hittar vi det på Öland, Gotland samt på 

kalkplatåerna i Västergötland (Naturhistoriska riksmuseet 2004). På dessa platser fattas det 

jordlager, eller finns ett tunt sådant. På många platser är det även berg i dagen. På grund av att 

alvarmarker i regel har dålig avrinning bildas här periodvis ofta vätar (se figur 30). 
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2.1.3 Klapper 

Klapper är rundade stenar, kan även vara större block, som lagras längs stränder som 

svallsediment (NE, klapper). På grund av landhöjningen kan man urskilja hur kustlinjen 

tidigare såg ut, genom svallsedimentens placering. När landhöjningen förflyttar kustlinjen ges 

möjlighet för nya områden att täckas av klappersten, stora fält av klapper kan då skapas. 

 

 

Figur 2. Bild tagen 2017-04-21. Tagen i nordostlig riktning. Visar strandvallar av klapper längs 

kusten. Strandvallarna visar vart vattennivån tidigare låg, innan landhöjningen förflyttade kustlinjen 

nedåt.  

 

2.1.4 Humus 

Humusämnen är organiska substanser i främst jord och torv (NE, humus). Humus har ingen 

bestämd ämnesgrupp, utan bildas av det organiska material som finns på det specifika stället. 

På grund av detta ingår humusen i regel i det översta skiktet i jordmånen, på alla typer av 

marker. På platser där grundvattennivån är hög är dessutom mängden humus hög, i 

exempelvis barrskog skapas humusen till största del av barr och annan förmultnad vegetation, 

här är humusen en mindre del av jordmånen. 
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2.1.5 Moränlera 

Moränlera kallas det när moränen har en lerhalt på över 15 viktprocent (NE, moränlera). 

Denna återfinns på platser med bergarter som lätt blev eroderade till fina lerpartiklar av 

inlandsisen, huvudsakligen vid områden med skiffer- och kalkstensberggrund. 

 

2.1.6 Sedimentära bergarter 

Tidigare vittrat och eroderat material från äldre bergarter skapar sediment (Naturhistoriska 

riksmuseet, 2017). Dessa sediment ansamlas sedan i hav och sjöar, med tiden begravs 

sedimenten allt djupare av yngre sedimentlager. Sedimentlagren pressas då ihop, genom högt 

tryck bildas här sedimentärt berg. I sedimenten kan även skal och andra rester från djur och 

växter lagras, dessa kan bevaras som fossil. Organiskt material kan även skapa kol, olja samt 

naturgas. En typ av sedimentära bergarter, det som finns på Gotland, är kalksten. Denna 

bildas av kalkslam och skal från havsdjur, ofta är den rik på fossil. Under silurperioden (ca. 

400 miljoner år sedan) bildades Gotlands kalksten av korallrev som begravdes i sediment, 

detta gav revkalksten och sedimentär kalksten (Forskning & framsteg 2001). Revkalkstenen 

blev väldigt stark, medan den sedimentära kalkstenen är mer lätteroderad. 

 

2.1.7 Raukar  

Raukar bildas när vågerosion nöter bort den mer lätteroderade kalkstenen, de starkare delarna 

i berggrunden - revkalksten, nöts inte ned fullt så snabbt (Forskning & Framsteg 2001). Som 

ett resultat av landhöjningen eroderar vattnet bort allt mer av kalkstenen, medan de starkare 

delarna av revkalksten står kvar som raukar, skyddade från ytterligare vågerosion när 

landhöjningen gör så att kustlinjen förflyttas allt lägre ner (se figur 11). 

 

2.1.8 Vät 

En vät, eller kalkvätar som finns på Gotland och andra kalktrakter, är grunda 

vattenansamlingar som torkar ut på sommaren (NE, vät). I kalkvätarna fälls bleke ut på 

bottnen. Bleke, en vit-vitgul jordart, består mestadels av kalciumkarbonat och bildas genom 

att kalk utsöndras i vattnet från berggrunden, men även genom att vegetationen i sin 

livsprocess utfäller kalk (NE, bleke). Bleke är inte användbar för odling. 

 

2.1.9 Tall  

Tallen är ett barrträd som kan bli över 30 meter, samt få en stamomkrets på över fyra meter 

(Naturhistoriska riksmuseet 2013). Tallen har en rak stam med en gles krona och trivs på 

torrare marker som exempelvis sandmarker och hällmarker. Den finns i hela Sverige, trädet 

var även en av de första som tog sig in i landet söderifrån efter senaste istiden. Tallen har 

länge haft en viktig roll för industri och avverkats i stor mängd, det furu som kommer från 

tallen har använts för bland annat tillverkning av papper och brädor. 



8 

 

Figur 3. Bild tagen i sydlig riktning. 2017-04-21. Visar tallskog. 

2.1.10 Enbuske  

Enbusken kan ha ett skiftande utseende, allt ifrån upprätt trädformad till mer lågväxt och 

typiskt buskformad (Naturhistoriska riksmuseet 2008). Den kan nå en höjd på 14 meter samt 

en stamomkrets på 1,5 meter. Enbusken växer på betesmarker och hedar, samt i skogar och 

backar, den finns i hela landet. Dess ved har använts till, bland annat, slöjd, men även till 

gärdsgårdsstörar, då träet är segt och tätt. Enris har använts vid rökning av kött och fisk. För 

att ett område ska klassificeras som enbuskmark krävs det att området innehåller mer än 20% 

enbuskar (Bilaga A).  
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Figur 4. Bild tagen i nordvästlig riktning. 2017-04-21. Visar enbuskar. 

2.1.11 Oxel  

Oxel är ett lövträd som kan bli 20 meter högt, med en krona som kan bli ända upp till 30 

meter vid, samt med en stam på upp till drygt fem meter, den växer dock långsamt 

(Naturhistoriska riksmuseet 2008). Oxeln växer främst i skogsbackar och på bergig mark, den 

finns huvudsakligen från Skåne till Uppland, oftast inte längre norrut. Dess trä är hårt och har 

använts till exempelvis hjulaxlar. 

 

2.1.12 Gotlandsag  

Ag är ett halvgräs, kan bli upp till två meter högt, är kraftigt byggt och lever i flera år 

(Naturhistoriska riksmuseet 1998). Den växer i kalkrika sjöar och kärr, just på Gotland är 

agen därför mycket vanlig, medan den i resten av Sverige är sällsynt. På Gotland användes 

agen i stor utsträckning vid taktäckning på grund av agens motståndskraftighet mot väder och 

vind. 

 

2.1.13 Naturen i området Östra Lauter 

Genom de kartor vi framställde innan fältarbetet kunde vi urskilja ett skiftande landskap. Från 

ett kustlandskap med raukar och stora områden med strandvallar av klapper, till än större 

skogsområden med enbuskar och tall. Vi kunde även urskilja att det på några platser fanns 

våtmarker, två sjöar, betes- eller odlingsmark, samt öppna områden som vi tolkade som 

alvarsmark. Bebyggelse och gårdar finns utspritt över området, dock till stor del samlat kring 

sjöarna. De områden vi antog var odlingsmarker är belägna i områdets sydvästra hörn, 
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gällande vad marken idag används till återkommer vi till i resultatet. Jordartskartan vi 

framställde visar fyra jordarter: klapper, moränlera eller lerig morän, svallsediment - grus, 

samt sedimentärt berg. Utöver detta var några områden på kartan markerade som 

oklassificerade jordarter, även detta återupptas i resultatet. Vårt område ingår delvis i 

naturreservatet Bjärge, här ligger dessutom Gotlands största raukområde (Enderborg, B).  

Nedan följer den jordartskarta vi framställde över studieområdet. Där går det att urskilja, 

exempelvis, sedimentärt berg, klapper, raukar, moränlera eller lerig morän, svallsediment och 

strandvallar, som även nämns tidigare i bakgrunden. 
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Figur 5. Visar studieområdets jordarter. Kartmaterial: Jordartskarta © SGU.  

Väg- och byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet. 
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2.1.14 Bondans träsk och Norrsund 

Studieområdet Östra Lauter är beläget precis vid sjöarna Bondans träsk och Norrsund. 

Tidigare var här ett öppet sund som rann genom ön, idag har det slutits och bildat de två 

sjöarna (SGU, kartgenerator). Man kan tydligt se hur sundet stängts, strandvallar visar i 

vilken riktning vattnet slagit mot stranden, alltså hur kustlinjen sett ut under tiden fram tills 

dess att sundet slöts. Detta är något som skett till största del på grund av landhöjningen, men 

även då strandvallar av klapper byggt på kustlinjen tills sundet till slut slöts från havet.   

 

Figur 6. Visar hur det var ett öppet    Figur 7. Visar hur sundet         Figur 8. Visar hur sundet                  

sund över Fårö för  3000                    börjat stänga sig för                 slutit sig någon gång mellan         

år sedan.                                             2000 år sedan.                          2000-1500 år sedan.                                                                                                                     

Källa: SGU, kartgenerator.              Källa: SGU, kartgenerator.     Källa: SGU, kartgenerator. 

 

2.2 Kulturlandskap 

2.2.1 Näringsliv  

Under lång tid har jordbruk, sten- och livsmedelsindustri med lokala råvaror haft stor roll för 

Gotlands näringsliv (Holm, U.) Det som dominerar produktionen på Gotlands gårdar är 

nötkreatur, lamm, gris, fågel och häst. Något som även starkt påverkar hur odling och 

betesmarker ser ut, det vill säga småskaliga muromgärdade åkrar och betande av djur som 

håller markerna öppna. Produktion av mjölk har ökat under de senaste femton åren, något 

som länge varit grunden i Gotlands lantbruk. Cirka 80-85% av det som produceras på ön 

fraktas till fastlandet. De småskaliga jordbruken på Gotland har på senare år minskat drastiskt 

(se figur 9). Något annat som länge gett många arbetstillfällen är en omfattande turism.  
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Figur 9. Tabell som visar hur det småskaliga jordbruket minskat, samt ökat i omgångar, på Gotland 

sedan 1981. Källa: SCB.   
 

 

2.2.2 Helgumannens fiskeläge  

Längs kusten i naturreservatet Digerhuvud hittar man Helgumannen fiskeläge, bestående av 

15 fiskebodar. Fiskeläget användes under 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet (Gotland 

Stock Media.). Idag används det mestadels för fritidsaktiviteter (Gotland.net). 

 

2.2.3 Lauters stajnkalm  

Landhöjning är något som starkt påverkat Fårös framväxt, utan den hade ön inte rest sig ur 

havet. Den högsta delen på vårt område, dessutom näst högsta platsen på hela Fårö - 

Stajnkalm, reste sig ur havet för cirka 7000-8000 år sedan. Här har vi även en av våra 

sevärdheter - en bronsåldersgrav. Något som tyder på att människan tog sig hit relativt snabbt. 

Gravrösen som Stajnkalm följer ofta kustlinjer då bosättningarna etablerade sig längs med 

kusterna (Riksantikvarieämbetet, 2003). Detta gör det enklare att datera gravarna då man kan 

räkna ut ungefär när kusten var vid gravens position. Stajnkalms höga position pekar på att 

det var en tidig grav och är enligt fornsök en bronsåldersgrav. Själva röset är cirka 35mx35m 

meter och är ungefär 3-4 meter högt. I mitten av röset finns en grop som är 5 meter i diameter 

och cirka en meter djup.  
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Figur 10. Visar strandlinjen för 3000 år sedan, kring den tid då Lauters stajnkalm tros ha uppförts. 

Källa: SGU, kartgenerator. 

3. METOD 

3.1 Förstudie  

Genom föreläsningar och seminarier har vi bekantat oss med Fårö och vårt studieområde både 

ur ett kultur- och naturgeografiskt perspektiv. Detta kom att underlätta fältstudierna, då vi 

redan fått en bred kunskap om det specifika området och fått en uppfattning om områden som 

vi måste fokusera på. Under fältarbetets gång så har självklart vår uppfattning om området 

ändrats en del, då det finns saker som inte syns från flygbilder samt fått berättat av människor 

som bor i Östra Lauter om varför området ser ut som det gör. 

 Litteratur som använts och kommit till stor hjälp har varit FårÖ av Fårö 

hembygdsförening som finns i tre band. I dessa finns det information om hur människorna i 

Östra Lauter/Sike har levt och hur man har brukat marken. 

Vi har även arbetat med GIS för att framställa kartor med olika specifika inriktningar, 

t.ex. markanvändning historiskt jämfört med idag och höjdkarta. Dessa kartor har varit till 

stor hjälp i visualisering av området samt som hjälpmedel i vårt arbete med klassificeringen 

av området. Kartorna har även varit till stor hjälp i vår orientering i området under fältarbetet, 

utöver detta så kommer kartorna vara ett bra hjälpmedel när vi ska presentera resultatet. 
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3.2 Fältstudie 

 

Vår fältstudie tog plats på Östra Lauter med oss hade vi vår förkunskap om området men 

även en del utrustning som kompass, GPS, anteckningsblock, jordborr och en kamera för att 

dokumentera området. 

I fält orienterade vi oss först efter våra avgränsningspunkter så vi skulle få en tydlig och mer 

övergripande bild över hur området såg ut. I detta ingick att ta fotografier, anteckna samt 

jämföra området med våra redan framställda kartor. Utöver detta använde vi oss även av en 

jordborr för att kunna se kvaliteten och vilken typ av jord som förekom (se figur 14). Genom 

att trycka ner jordborren så långt som möjligt ger den, förutom information kring vilken typ 

av jord det är, även en bild av hur tjockt jordtäcket är i området. I och med att jordborren ofta, 

speciellt vid alvarsmarkerna, slog i berggrunden, kunde vi här dra slutsatser om hur jorden 

bildats och hur tjockt jordtäcket var. Ett definitivt svar på jorddjupet kan dock inte denna typ 

av jordborr ge. Därefter började arbetet med att göra en noggrann landskapsklassificering. 

Landskapsklassficeringen har en viktig roll i vår rapport och själva klassificeringsschemat 

som var förutbestämt (se Bilaga A). Klassificeringens mening är att dela in olika områden i 

klassificeringar i hierarkisk ordning beroende på några kultur- och naturgeografiska 

perspektiv, t.ex. berggrund, vegetation, jorddjup eller markanvändning. Anledningen till detta 

är för att man ska snabbt och övergripligt kunna visualisera skillnader i landskapet. När vi 

gjort landskapsklassificeringen så har vi även fått jämföra informationen vi fick innan 

fältarbetet och antingen styrka informationen eller korrigera det på ett vis så den blir så 

korrekt som möjligt. Under klassificeringen har vi använt oss av vår jordartskarta, höjdkarta 

och en flygbild över området. Detta för att få en bild av hur landskapet förändras och 

underlättar vårt arbete att få fram en så detaljerad klassificeringskarta som möjligt, bland 

annat gällande gränser mellan olika områden. 

Utöver landskapsklassificeringen har vi även markerat ut speciella företeelser, det kan 

vara gamla lammgift, nya hus som inte fanns med när flygbilderna togs eller stenrösen. På 

dessa platser har vi antecknat var det är specifikt som förekommit samt tagit en kamerabild 

och sedan gjort en Waypoint på GPS:en, som vi sedan kunde importera till GIS. Med hjälp av 

anteckningar, bilder och GPS-punkterna så har vi kunnat få en bra bild över våra punkter ur 

ett geografiskt perspektiv. Med hjälp av ett flertal GPS-punkter så har vi även skapat två 

stycken tvärprofiler, två linjer som skär genom landskapet. De två linjerna är strategiskt 

utplacerade på ett sätt som gör att vi fick med stora skiftningar i landskapet men som 

samtidigt berättar om hur det typiska landskapet ser ut på Östra Lauter.  

Under fältarbetet har vi även fått muntlig information om markanvändningen i 

området och hur den har avvecklats under tid. Detta gav oss en bättre bild och förklaring till 

varför området ser ut som det gör idag, t.ex. stenrösen i skogen som lätt kan förknippas med 

gamla gravplatser inte var det utan var stenrösen från gamla åkrar. 

3.3 Intervju 

Under vår tid på Fårö blev vi rekommenderade att ta kontakt med Pia Klingsell som bor på 

Östra Lauter/Sike och Pia ställde upp i en intervju med oss. Pia jobbar i receptionen på 
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Sudersand Resort och har bott på ön sedan 2006 men har vistats mycket på ön innan det. Det 

visade sig att Pia ägde mycket mark i just vårt område och hade bra kunskaper om hur 

marken har brukats historiskt sett men även om hur framtidsplanerna ser ut för området Östra 

Lauter. 

Vi valde att göra en semi-strukturerad intervju (Se bilaga B). Detta då den utgår ifrån 

en intervjuguide, men är fortfarande flexibel och ger även rum för att ställa motfrågor till 

respondentens svar, i det här fallet Pias svar, detta för att få fram respondentens perspektiv 

och tankar på bästa sätt (Bryman 2011, 206). Intervjuguiden är ett bra hjälpmedel för att 

säkerställa att intervjun hålls inom de ramar som man faktiskt undersöker (Bryman 2011, 

203). Urvalet blev ett målinriktat urval då vi ville intervjua en person som skulle ha relevanta 

åsikter om våra forskningsfrågor (Bryman 2011, 392). Under intervjun så förklarade vi hur 

intervjumaterialet kommer att användas samt fick ett godkännande av Pia att använda hennes 

namn i rapporten (Kvale S., Brinkmann S. 2014, 109).  

Till kodningen av intervjumaterialet använde vi oss av en kodningsteknik som kallas 

“Grounded theory”. Det menas att vi bröt ner intervjun i efterhand till kategorier som inte var 

förutbestämda, utan lät intervjumaterialet forma de olika kategorierna (Bryman 2011, 513-

519). 

 

3.4 GIS 

En stor del av vårt förarbete bestod i att bearbeta kartor i ArcMap. Kartmaterialet som vi 

hämtat och som gjort det möjligt för oss att göra egna kartor med just de olika 

specialiseringarna är från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Lantmäteriet. Det 

som är gemensamt för alla kartor som vi har producerat är att de är avgränsade just över vårt 

område, vi har använt SWEREF99-systemet och fixerat kartan genom att ange koordinater för 

varje hörn. Koordinaterna är Y-minimum 743 500, Y-maximum 745 500, X-minimum 6 531 

900 och X-maximum 6 434 800. De kartor som vi arbetade fram innan själva fältarbetet var 

en berggrundskarta, höjdkarta, jordartskarta, ortofoto, rutnätskarta, terrängkarta, ålderskarta, 

profilkarta, preliminär klassificeringskarta och en markanvädningskarta som visade hur man 

nyttjat marken från 1940 till 2016. Med just markanvändningskartan var problemet att 

visualisera de tre olika polygoner som ligger ovanpå varandra på ett bra sätt. Där fick vi välja 

färger/mönster som kunde visa de tre tillsammans och göra det möjligt att utläsa eventuella 

skillnader. 

 Efter fältarbetet har inte alla dessa kartor kommit med i slutrapporten utan vi har fått 

uppdatera och ändra i vissa kartor. Profilkartan är en av de två kartor som vi fick uppdatera 

mycket på. På kartan som vi arbetat fram innan fältarbetet visade det sig sedan att våra två 

linjer inte passade sig så bra i verkligheten, utan vi fick utgå ifrån två nya vi istället valde i 

fält. Den kartan som blivit mest bearbetad är klassificeringskartan där mycket av det vi gjorde 

innan fältarbetet inte alls stämde efter vi gjort observationer på plats.  

Till klassificeringskartan så använde vi ortofotot som grund då vi tyckte det var lätt att se 

gränser mellan olika klassificeringar. Vi arbetade sedan fram de olika 

klassificeringsområdena med hjälp av polygoner. 
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4. RESULTAT 

4.1 Natur- och kulturlandskap  

Studieområdet har en vegetation som är typisk för stora delar av Fårö. Tallen är det träd som 

är dominerande och det finns stora områden med bara tallskog, men på Östra Lauter finns det 

även små inslag av oxel. Där oxel växte var den inte dominerande utan var en del av 

undervegetation som var mindre i storlek. Enbuskar är något som har ökat i vårt studieområde 

i takt med att djurhållningen har minskat på området. Nedlagda odlingsmarker och 

betesmarker möjliggör det för enbuskar att ta över, då de växer och sprider sig snabbt och 

samtidigt inte har samma krav på jorddjup som tallen och oxeln har. Något som även 

förekommit i våtmarkerna på området är Gotlandsag, all ag vi hade på området var väldigt 

karaktäriska för Gotlandsagen, styva och cirka en meter långa strån.  

I området, som till absolut största del har tunna jordlager, är det enbuskmark som tar 

upp stora delar. Där betesmarker och odlingsjord har övergivits är det enbuskmarker som 

först växer fram, ofta med tallskog bakom sig vilken inte sprider sig lika snabbt. De enbuskar 

som växer i vårt område växer på tunn jord som inte är mer än 3–5 cm och finns både där 

klapper och sedimentärt berg är under humusen.  

Alvarsmark i området beror ofta på mänsklig aktivitet. Under samtal med fåröbor fick 

vi reda på att det försiggår en viss rensning av ung en och tall som utförs av boende i vårt 

område. Detta görs för att man inte vill att vissa områden man äger ska växa igen och inte 

kunna användas i framtiden. Ett sådant exempel är en oanvänd gräsplätt på Norrsunds 

nordvästra strand. 

På studieområdet finns det ett omfattande raukområde i det nordvästra hörnet (se figur 

12). Området är ca: 500 meter långt och som mest ca: 75 meter brett. Raukarna ligger i östra 

delen av naturskyddsområdet Digerhuvud är gjorda av en hård revkalksten. De är inte lika 

stora som de raukarna på t.ex. Langhammars utan är upp till 2–3 meter höga. 

En bit bort från raukområdet på Digerhuvud ligger Helgumannens fiskeläge. 

Fiskeläget består av 15 fiskebodar och brukas inte nu längre i samma utsträckning som förr, 

utan används idag för fritidsaktiviteter. Något vi noterade var att det en bit upp på stranden 

bakom fiskebodarna växte gräs, medan det runt om denna gräsplätt endast var klappersten 

utan något jordtäcke. Detta kan grundas i att kustlinjen, när fiskeläget anlades, låg en bit 

högre upp på stranden. Därför låg inte fiskeläget på den plats det ligger idag när det byggdes, 

utan låg då istället där gräsplätten börjar. I takt med att kustlinjen rört sig nedåt har man även 

förflyttat fiskebodarna, och därmed lämnat efter sig jord för gräset att växa i. Gräsplätten 

visar på så sätt den plats där fiskeläget från början anlades. 
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Figur 11. Bild tagen i nordlig riktning. 2017-04-20.                   Figur 12.  

En del av raukområdet på Digerhuvud.                                       Den röda rektangeln visar rauk-   

                                                                                                      området. Kartmaterial: Ortofoto med                                                                                                                       
                                                                                                     väg- och byggnadslager från GSD               

                                                                                                     Fastighetskarta ©Lantmäteriet                                                                                                       

4.1.1. Tidigare oklassificerade jordarter 

På jordartskartan över område finns det ett antal områden som är klassificerade som oklassad 

jordart. Det handlar om fyra platser på kartan, tre öster om sjöarna Bondans träsk och 

Norrsund samt en som ligger lite till väster om kartans mitt. 

De oklassade jordarterna vid sjöarna visade sig vara sedimentärt berg med ytterst tunna 

jordlager, enligt de instrument vi hade tillgång till. En del berg i dagen finns också fläckvis på 

dessa områden. Eventuella anledningar till att vissa av dessa områden inte var klassificerade 

innan kan vara att de områden som ligger nära sjöarna var låga och kan ha varit 

översvämmade vid det tillfälle då jordarterna klassificerades. En annan teori är att det kanske 

inte gick att klassificera tidigare på grund av att sjöarna har ett rikt fågelliv och 

häckningsplatser kan ha hindrat åtkomst. 

Det sista oklassade området var en vät med öppet vatten som var ungefär 10 

kvadratmeter. Här var det relativt djupt med jord och lera då jordborren, som är ungefär en 

meter, inte räckte till för att nå ned till berg eller klapper. Detta är säreget för vårt område, det 

djupaste vi har fått ned jordborren innan detta var runt tio centimeter. Träsket har lager med 

olika jordmån. De olika jordlagren skiljer sig från varandra i både färg och konsistens (Figur 

12). Det översta lagret är humus, alltså organiskt material som har förmultnat. Mittenlagret är 

vitt och mycket finkornigt, kallat bleke, detta är en jordart som består mestadels av 

kalciumkarbonat. Det lagret som ligger djupast i vår testtagning är en finkornig, mörkare 

äldre humus. Vi får dock ha i åtanke att denna typ av jordborr inte är ett tillförlitligt verktyg 

när det kommer till att ge ett definitivt jorddjup, det vi får ut av denna typ av testtagning är 

först och främst information angående jordtyper och dess sammansättning. 
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Figur 13.                                                                             Figur 14. Bild tagen 2017-04-22. Jordborr 

De röda cirklarna är sedimentärt berg medan den            visar de olika jordlagren i väten. Måtten 

gröna cirkeln visar vätens position.                                   visar var de olika lagren ligger i  

Kartmaterial: Jordartskarta ©SGU. Väg- och                  förhållande till jorddjupet. 

byggnadslager från GSD Fastighetskarta  

©Lantmäteriet. 
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4.1.2 Stenrösen 

I vårt studieområde finns det ett flertal stenrösen både i öppen mark och inne i skogsområden. 

Flera av dessa är gamla åkerrösen som skapades då man rensade åkermark från stenar. 

Åkerröserna är oftast runt 2-3 meter långa och 1,5 meter breda (se figur 15). Det finns dock 

ett antal rösen som Fornsök klassar som gravar. Majoriteten av dessa dateras till bronsålder 

och man kan se i ålderskartan (se figur 16) att många av dessa ligger vid samma kustålder, 

runt 1000 år f.Kr. Många av gravarna är nu övertorvade, men den största graven, Lauters 

stajnkalm, som ligger på vårt områdes högsta punkt är inte överväxt och syns tydligt. Den 

stora sänkan i mitten av stajnkalm kan bero på att man använde träkistor när man begravde 

under stenröset och när dessa kistor ruttnade kollapsade mittenstenarna och bildade det hål 

som finns där idag. De markeringar på kartan som ligger utanför raukområdet ute i havet är 

fartygs- och båtlämningar. 
  

 
Figur 15. Åkerröse. Bild tagen i nordlig riktning. 2017-04-24.  
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Figur 16. Röda punkterna visar fornlämningarnas position. Kartmaterial: Ålderskartan med väg- och 

byggnadslager från GDS Fastighetskarta ©Lantmäteriet.  Fornlämningar från Riksantikvarieämbetet.  

 

4.1.3 Jordbruk- och betesmark 

Brukandet av åkrar på hela Fårö har minskat i takt med befolkningsminskning och olika 

omständigheter som har gjort att det småskaliga lantbruket inte längre lönar sig på samma sätt 

som innan. Det här fenomenet har även skett i vårt studieområde då vi kan se på kartor från 

1940 och 1977 (se figur 19). Det finns dock ett antal åkrar som fortfarande brukas i 

studieområdets sydvästra del. Här odlas främst olika klöverväxter som man senare använder 

till djurutfodring. Jordbruksområdena har ett mycket tunt humustäcke på ca: 3-5 cm det gör 

att storskalig spannmålsproduktion inte kommer att kunna ge en bra avkastning på området. 

 Fårös tunna jordtäcke har länge varit ett problem för fåröbönder som förr i tiden 
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använde sig av tång (kallad släke av gotlänningar och fåröbor) som man fraktade till 

jordbruksmarker för att det senare skulle bli näringstillförsel, vattenabsorbering och jord att 

växa i. 

Även betesmarkerna har minskat på Fårö i takt med att det småskaliga lantbruket har minskat. 

Fåröborna förklarar att om man ska leva av fårskötning (det vanligaste boskapsdjuret på ön) 

måste man ha väldigt många djur för att det ska kunna gå runt rent ekonomiskt. Minskande 

djurhållning och betesmarker gör att områden som tidigare var öppnare landskap nu har växt 

igen och undervegetationen har blivit väldigt tät på vissa ställen, undervegetationen är främst 

enbuskar men även en del småoxel.  

En bit in i skogen under den nordvästra kusten i vårt område finns det ett område 

öppen alvarsmark med en ring av enbuskmark och tallskog kring sig (se figur 17). Det finns 

många äldre stängsel på platsen, både på alvarsmarken och enbuskmarken. I östra delen av 

alvarsmarken står ett tidigare använt lammgift. Lammgiftet är ungefär 8X8 meter och har ett 

omkullkastat tak som ligger snett över hela giftet (se figur 18). Profil 2 (se figur 29) går rakt 

igenom området och huset som är utsatt på den illustration som representerar sträckan, är 

lammgiftet.  

 

 
Figur 17. Kartmaterial: Ortofoto med              Figur 18. Bild tagen i sydostlig riktning. 2017- 04-24.                                                                                  

väg- och byggnadslager från                        Lammgift.                             

GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet.                
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.  

Figur 19. Markanvändningskartan. Kartan visar hur åkermark har förändrats sedan 1940. 

Kartmaterial: Lantmäteriet historiska kartor, Ekonomiska kartan1940. Lantmäteriet historiska kartor, 

Ekonomiska kartan 1977, Terrängkartan ©Lantmäteriet. Bakgrundsbild: Ortofoto ©Lantmäteriet. 
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4.2 Intervju 

4.2.1 Intervju med Pia Klingsell 

Intervjun tog plats den 24 april 2017 i fikarummet på Sudersand resort där Pia Klingsell 

arbetar. Pia är född och uppvuxen på Gotland men har bott på Fårö sedan 2006. Under sitt liv 

så har Pia även bott 6 år i Stockholm där hon träffade sin man som hon nu lever tillsammans 

med på Östra Lauter, i huset som Pia ärvde av sin farmor.  

 Inledningsvis när vi frågade Pia om hur hon använder marken i området Östra Lauter 

idag så nämner hon att det inte i samma utsträckning som förut, utan idag är det mer 

skogspromenader längs alla stigar i skogen. Pia nämner dock att nedanför sitt hus mot 

Norrsund har de en bit mark där de försöker hålla borta enbuskar för att i framtiden ha 

möjlighet att nyttja den som betesmark för t.ex. får. Här nämner Pia att hon indirekt använder 

marken då hon arrenderar ut åkrar åt sin kusin som har brukat dem tidigare år. Dock har Pia 

kvar en åker som ingen använder, enbuskarna håller sakta på att ta över den gamla 

åkermarken vilket hon tycker är trist. Pia pekar även ut på kartan vilken annan mark hon äger, 

väster om husområdet vid Sike äger hon ett stort skogsområde men även en bit av 

raukområdet på nordvästra sidan av vårt område i sydostlig riktning.  

 Vidare följer frågor om hur hennes familj historiskt sett har brukat marken. Där menar 

hon att man nyttjat marken i en större utsträckning förut, ett flertal åkrar har försvunnit och de 

som finns kvar idag har drastiskt minskat i storlek. De åkrar som ligger på sydvästra sidan av 

vårt område har förut varit mycket större enligt Pia, idag är det igenvuxet med tall och 

enbuskar och enda spåret av åkrarna är stenrösen. Hon nämner även att hennes farfar 

berättade att i hans unga dagar så var det en familjeaktivitet att gå upp till åkrarna och röja 

bort all sten så odlingsförhållanden blev bättre.  

 Till frågan om Pia äger några byggnader utöver hennes boende som hon äger eller 

nyttjar idag så nämner hon att det har funnits ett lammgift som familjen haft men under tid så 

har det förfallit då ingen har nyttjat eller gjort förebyggande arbete på lammgiftet. Vi kommer 

in på vilka byggnader familjen ägt historiskt sett, Pia säger att hennes farfar delade en 

fiskebod vid Helgumannens fiskeläge med en annan familj men efter Pias farfars bortgång så 

fick den andra familjen fulla rättigheter till fiskeboden under inofficiella former. Förut var 

ägande av fiskebodar tilldelade till markägare i området och idag är det fortfarande så till en 

viss del, men vissa fiskebodar har sålts och byggts om till fritidshus.  

 Mot slutet av intervjun ställs frågan hur Pia tycker landskapet på Fårö har förändrats 

under hennes livstid. Den största skillnaden enligt Pia är att Östra Lauter håller på att växa 

igen. Enbuskar tar över all mark som inte brukas och enligt Pia så är även de torra somrarna 

en stor anledning till varför enbuskarna tar över, under dessa torrperioder så dör tallarna 

medan enbuskar överlever. Pia pratar om att på norra sidan av vårt område har det funnits ett 

stort öppet område men eftersom bonden från Langhammars har slutat ha djurhållning på 

området så har enbuskar tagit över totalt och sakta så växer det igen. Pia tycker att 

anledningen till att det växer igen är på grund av det hårdare regelverk för ägandet av får. 

Hon tycker att det är för hårda regelverk och det hindrar folk från att äga några få får utan 

ägandet av får sker nu i större skala. Pia säger att för några år sedan har länsstyrelsen haft ett 

projekt att röja bort mindre buskar vid raukområdet Digerhuvud, dock tycker hon att det var 

ett misslyckande då man inte gjorde det fler gånger utan bara en gång, och buskarna kom 
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tillbaka igen nästa sommar, än fler. Pia förklarar att längs ned i söder på vårt område finns det 

alvarsmark som är öppet just för att det är får som går där på somrarna och betar, just därför 

växer området inte igen.  

 Som ett avslut på intervju så började vi diskutera Fårös framtid och hur Fårö ska ha en 

positiv utveckling. Pia säger att om man ska ha en positiv ökning av befolkningen måste man 

få en bro mellan Fårösund och Fårö. Pia förklarar att det inte är attraktivt för barnfamiljer för 

de måste pendla till jobb och skola för barnen. Samtidigt tycker Pia att det hade varit positivt 

för turismen om det byggdes en bro, då hade man sluppit färjeköer på somrarna. Pia påpekar 

även att det byggts fler hus på Fårö, även på området Östra Lauter. Hon tycker att detta är 

positivt, men placeringen av husen måste hållas borta från naturreservat och dylikt. Hon 

tycker att kommunen har gjort bra satsningar för turismen, t.ex. med sopstationer dock så 

måste kommunen vara medvetna om utplaceringen av dessa. Enligt Pia har det varit aktuellt 

med en sopstation vid naturreservatet Digerhuvud, angående detta tycker hon, “Det är inte 

bra, skräp kommer spridas ut och det kommer locka till sig fåglar”. Pia tycker att dessa ska 

placeras ut närmare där befolkningskoncentrationen är högre.  

  

4.2.2 Samtal med fåröbor 

Under arbetet fick vi möjligheten att prata med fåröbor i ostrukturerade samtal där vi ledde in 

samtalen på våra undersökningsområden. Den ena var boende på Östra Lauter som vi stötte ihop med 

under fältarbetet, den andre mötte vi när klassen deltog i fagning vid bygdegården, något som varje år 

genomförs av Fårös hembygdsförening. Här följer redogörelser av våra samtal. 

 

Mannen vid Norrsund 

Första kontakten med fåröborna var en man som vi pratade med vid Norrsunds norra strand. 

Han visade en kanal som gick mellan Norrsund och Bondans träsk. Han berättade att kanalen 

sprängdes ut för att försöka jämna ut vattennivåerna i sjöarna och att det tidigare gick att åka 

båt mellan sjöarna men att det idag skulle vara omöjligt då vattenståndet är så lågt.  

 Han bekräftade även att den åker som våra historiska kartor visar i nordöstra Norrsund 

fanns där och brukades när han var liten under 60-talet. Han pratade också om att det har växt 

igen på Fårö, att när han var på Fårö som barn fanns det mer mark där det inte fanns varken 

tallar eller enbuskar. ‘’Det är avsaknaden på bönder idag.’’ säger mannen.  

 

Mannen vid bygdegården 

På hembygdsföreningens fagning vid hembygdsgården samtalade vi med en ortsbo. Här 

inleddes samtalet med prat om släke och hur han kom ihåg att viss släkesgödsling som skedde 

när han var yngre. Den släkesgödsling som sker idag tror han endast sker i samband med 

kulturbidrag. Han pratar också om den skogs- och enbusksförtätning som skett på Fårö och 

säger att det är lite tråkigt att de öppna ytorna försvinner då det gör t.ex., skogspromenader 

svårare. Vi fortsatte med att prata om turism och han förklarade att Fårö måste ha en 

omfattande turism för att överleva som det ser ut i dagsläget. 
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4.3 Profil och klassificering 

Här följer en presentation av de två tvärprofillinjer vi valde att klassificera. Sist i avsnittet 

finner man vår höjdkarta med profillinjerna, här kan man se hur linjerna skär genom 

landskapet (Se figur 34). Under klassificeringen av tvärprofilerna har vi använt oss av en 

klassificeringsguide för att kunna avgöra vilken typ av mark och vegetation det är (se bilaga 

A).  

4.3.1 Tvärprofilerna 

 

 

Figur 20. Visar profil 1, som börjar vid Lauters Stajnkalm och slutar på  en hustomt intill Norrsund. 

 

Profil 1: 

1. Fornminne med bronsåldersgrav. Dessutom högsta punkten på vårt studieområde, 22 

meter. Här finns spår av gammal djurhållning med igenvuxna eventuella betesmarker 

eller åkrar med gammalt stängsel, dessa är rensade på sten. Finns även ointakta 

stenmurar. Enbuskar finns på platsen, på vissa ställen hålls dock dessa bort av 

människan. Klapper med tunt jordtäcke, där vi mätte låg jorddjupet på högst fem 

centimeter. (Se figur 21). 
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Figur 21. Lauters stajnkalm  Punkt 1: Fornminne Bild tagen i sydlig riktning. 2017-04-21.  

 

2. Enbuskar och mossa täcker klappersten, jordtäcket låg här på ungefär åtta centimeter. 

Mycket rötter och mer organiska material på marken än tidigare. Här finns ett 

gammalt stängsel, något som tyder på mänsklig aktivitet för uppskattningsvis 50 år 

sedan. (Se figur 22). 
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Figur 22. Punkt 2: Enbuskmark. Bild tagen i sydlig riktning. 2017-04-21.  

 

3. Vid punkt tre kommer vi in i en skog av enbuskar och gammal tall. Något som tyder 

på mer näringsrik jord, på grund av mer organiskt material från buskar och träd. 

Mindre mossa, istället växer här gräs. Jordtäcket mätte vi till en tjocklek av sex 

centimeter. 

4. Vid punkt fyra fann vi stenrösen. Förmodligen är detta sten som rensats bort från 

tidigare åkrar. Samma vegetation som föregående punkt, dock med inslag av oxelträd. 

(Se figur 23). 
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Figur 23. Punkt 4: Stenröse omgiven av oxel. Bild tagen i sydostlig riktning. 2017-04-21.  

5.  Ett område på ungefär 25x25 meter täcks av oxelträd, dessa är här mindre än 

omkringliggande tallar. På marken växer mer gräs än mossa. 

6.      På marken växer till större del mossa, lite gräs. Det är tunn barrskog. Jordtäcket mätte 

vi till cirka fem centimeter, förmodligen är jorden här mer näringsfattig då skogen här 

är betydligt tunnare. 

7.   Enbuskmark med gräs och ett tunt jordtäcke på sex centimeter. Djurhållning har 

tidigare förekommit på platsen, något som syns på enbuskarna – nedre delarna av 

buskarna är bortbetade. 

8.      Fåtal enbuskar. Det finns berg i dagen samt strandvallar i området. Över detta växer 

mossa och lite gräs. (Se figur 24). 
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Figur 24. Punkt 8: Berg i dagen med enbuskar. Bild tagen i sydostlig riktning. 2017- 04-21.  

9.      Strandvallar syns tydligt i landskapet. Vid denna punkt har vi ett stort grästäckt 

område. Vi tolkar det som ett äldre agrarlanskap med betesmark och lammgift, 

alternativt ladugård, från uppskattningsvis 70–80 talet. (Se figur 25 & 26). 

 
Figur 25. Punkt 9: Stort grästäckt område.Bild tagen i östlig riktning. 2017-04-21.  
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Figur 26. Punkt 9: Äldre betesmark med ett lammgift/ladugård. Bild tagen i sydlig riktning.  

2017-04-21.  

10.  Vid punkt tio har vi skog av både ung och gammal tall. Det är en gles undervegetation 

av mossa och gräs. Tunt jordtäcke som vi mätte till endast tre centimeter. (Se figur 

27). 

 
Figur 27. Punkt 10: Tallskog med mossa och gräs. Bild tagen i östlig riktning. 2017-04-21.  



32 

11.  Vid punkt elva har vi likadan vegetation som vid punkt tio, dock lite mer 

undervegetation. Jordtäcket mätte vi till sex centimeter. 

12.  Punkt tolv avslutar profilen vid en hustomt. Nedanför hustomten finns betesmark för 

kor, denna angränsar till Norrsund (Se figur 28). 

  

  

 
Figur 28. Punkt 12: Hustomt vid Norrsund. Bild tagen i östlig riktning. 2017-04-21.  
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Figur 29. Profil 2, sträcker sig över en större alvarsmark som sakta håller på att växa igen. Profilen 

börjar där tallskog börjat vandrar in, och avslutas där tallskog börjar vandra in över alvarsmarken 

från motsatt håll. 

Profil 2: 

1. Vid första punkten har vi våtmark med ag, i våtmarken ligger jorddjupet på 20 

centimeter. Omgivande mark är täckt av mossa, gräs samt både unga och gamla tallar, 

marken har här ett jorddjup på sju centimeter. (Se figur 30). 

 

Figur 30. Bild tagen i nordvästlig riktning. 2017-04-22. Punkt 1: Våtmark med ag. 
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2. Alvarsmark med stenar, gräs, mossa och tuvor täcker området kring punkt två. 

Gammalt stängsel samt ett förfallet lammgift finns på platsen, mycket gräs kring 

lammgiftet. Jordtäcket uppmätte vi till fyra centimeter. (Se figur 31). 

 

Figur 31. Punkt 2: Alvar med ett äldre lammgift. Bild tagen i sydlig riktning. 2017-04-22.  

 

3. Berg i dagen samt strandvallar finns på platsen. Över detta växer gräs, mossa, samt 

enbuskar och ung tall. (Se figur 32). 
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Figur 32. Punkt 3: Berg i dagen samt strandvallar.Bild tagen i nordostlig riktning. 2017-04-22.  

4.      Vegetation och mark som föregående punkt.  

5.      Vid punkt fem kommer vi återigen in i skog av tall och enbuskar. Mossa och gräs 

täcker marken, jordtäcket mätte vi här till tre centimeter. (Se figur 33). 

 

Figur 33. Punkt 5: Skog av tall och enbuskar.Bild tagen i västlig riktning. 2017-04-22.  
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Figur 34. Höjdkarta med profillinjer. Kartmaterial: Höjddata med väg- och byggnadslager från GSD 

Fastighetskarta ©Lantmäteriet. 
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4.3.2 Landskapsklassificering 

Under fältarbetet skulle vi landskapsklassificera området Östra Lauter utifrån en förutbestämt 

klassificeringsguide (se Bilaga A). Klassificeringen sker i en hierarkisk ordning med 

berggrundsmaterial överst i schemat följt av topografi, jordartstjocklek, vegetation och 

vatten/kust. Det finns kartor som vi har använt oss av under klassificeringen, det är 

jordartskarta, höjdkarta och ett ortofoto. Höjdkartan har underlättat arbetet för oss i 

förståelsen om vad som har varit en topografiskt högt och topografiskt skyddat, på kartan kan 

man se hur höjdkurvorna stigit ur havet med hjälp av landhöjningen. Jordartskartan och 

flygbilden har hjälpt till med att bestämma gränser mellan olika klassificeringar. Hur vi 

startade klassificeringen var att först när vi var ute så observerade vad för slags omgivning vi 

hade omkring oss, för att sedan försöka tolka omgivningen och placera den i specifik 

landskapsklassificering.  

 En bit väster om Bondans träsk och Norrsund klassificerade vi en stor bit av vårt 

studieområde som Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden. Stora delar av det här 

området steg ur havet på grund av landhöjningen mellan 5000-8000 år sedan (se figur 16). 

Även idag finns det spår av strandvallar på hela detta område och det bevisar att det har varit 

topografiskt exponerat under en längre tid. Hela området har en berggrund som består av 

revkalksten och stromatoporoidékalksten. Det finns två huvudsakliga jordarter på området, 

klapper och lerig morän, även om det finns odlingsmark på området så är det genomsnittliga 

jorddjupet lågt.  

Runt Bondans träsk, Norrsund och österut från dessa så har vi klassificerat ett stort 

område som Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden (sänkor). Hela detta område har 

en gång varit ett sund (se figur 6, 7, 8), på ålderskartan kan man även se att hela detta område 

har stigit ur havet relativt sent (se figur 16). Detta har då bidragit till att det har varit ett 

skyddat område som inte blivit utsatta av vågerosion. Berggrunden på detta område består till 

stor del av medelkristallin kalksten med inslag av stromatoporidékalksten men även en 

mindre del av revkalksten. Det finns ett flertal jordarter i detta klassificeringsområde, runt 

Bondans träsk och Norrsund har vi en svallad morän. Sedan är en stor del av området 

sedimentär berg norrut vid stränderna finner vi svallsediment men även lite klapper.  

Den nordvästliga delen av studieområdet har klassificerats som berggrund (med 

svallsediment, uddemiljö) och är lokaliserad efter kusten. Berggrunden består av två typer av 

bergarter; Första av revkalksten och stromatoporidékalksten. Den andra av medelkristallin 

kalksten, stromatoporoidékalksten, krinoidékalksten samt revkalksten. Vid detta område finns 

även studieområdets raukar, där berg i dagen är framträdande men finns även till en viss del 

klapper.  

De mer centrala och östliga delar av kusten har vi klassificerat som öppet 

kustlandskap med strandvallar. Berggrunden består av två bergarter, en med medelkristallin 

kalksten med inslag av stromatoporidékalksten. Den andra av revkalksten och 

stromatoporidékalksten. På detta kustområde finns det mycket klapper som har format 

strandvallar som är väldigt framträdande i landskapet. 

Vidare så har vi även klassificerat studieområdet efter vad området innehåller eller 

eventuell markanvändning. I sydväst har vi ett stort område som har blivit klassificerad som 

odlingsmark och betesmark. Den nuvarande betesmarken har tidigare använts som 
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odlingsmarker men har avvecklats och blivit betesmark istället. Detta är de enda 

odlingsmarker vi har på studieområdet. Andra betesmarker finns på några få platser men i en 

väldigt liten skala. Söder om dessa marker har vi områdets största alvarsmark, på grund av 

djurbete så växer inte detta område igen. Typiskt för alvarsmarken på området är tunna 

jordarter med inslag av berg i dagen men även att det är en väldigt begränsad växtlighet. 

Ytterligare finns en klassificering, enbuskmark som även den var på väldigt tunna jordarter. 

På vårt studieområde så växlade enbuskarna väldigt i storlek, det fanns en stor blandning 

mellan äldre och yngre enbuskar. Något som Pia påpekade var att enbuskarna överlever bättre 

än andra växter under de torra somrarna, detta kan vara en bidragande faktor till att dessa såg 

ut att öka i mängd, samt att vi tydligt kunde se hur större områden höll på att bli allt mer 

täckta av enbuskar.  

Den klassificeringen som är oftast förekommande på vårt studieområde är skog, där 

det även här fanns stora skillnader i äldre och yngre skog. I skogen var tallen den mest 

dominerande men även små inslag av oxel fanns i dungar. Det som var anmärkningsvärt på 

tallarna var att även de äldre tallarna hade stammar med liten omkrets, detta kan bero på att 

skogen överlag hade tunna jordarter.  

Två stycken våtmarker har vi även klassificerat ut, en är placerad väldigt nära 

mittpunkten av vårt studieområde och den andra är i de sydvästliga delarna. I dessa två 

hittade vi de djupaste jordarterna, cirka en meter. De två våtmarkerna hade hög fuktighet med 

mycket vatten underliggande jordytan. Vegetation i våtmarken hade vi en Gotlandsag, som 

hade en höjd på cirka en meter.  

Vi har även fått använda oss av klassificeringen öppet vatten/sjö, till norr om vårt 

studieområde har vi Östersjön. Men i de centrala delarna av området hade vi två sjöar som 

skiljs åt med 150 meter. Till norr ligger Bondans träsk och till söder ligger Norrsund. 
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Figur 35. Klassificeringskarta. Kartmaterial: väg- och byggnadslager från GSD Fastighetskarta © 

Lantmäteriet.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Postglacial landskapsutveckling 

Någon gång mellan 8000-7000 år sedan steg den första delen av vårt område över havet. 

Genom landhöjningen och det faktum att Fårö en gång var helt täckt av vatten, har hela ön 

vid något tillfälle varit kustlinje. Spår av detta fann vi därför i hela vårt studieområde, 

exempelvis genom raukar vid kusten, samt att strandvallar återfanns över alla de platser som 

någon gång varit topografiskt exponerade (se klassificeringskartan, figur 35). De topografiskt 

skyddade områdena var länge ett sund som gick tvärs över ön, detta sund slöts någon gång 

mellan 2000-1500 år sedan (se figur 8). Det är även på de topografiskt skyddade områdena vi 

finner svallad morän (se klassificeringskartan), förmodligen transporterad dit av havet. När 

vattnet fördes in i den allt mer avsmalnande kanalen, tappade det fart och det material som 

fanns i vattnet ackumulerade längs stränderna. Den svallade moränen finns inte särskilt högt 

upp längs dagens stränder, något som skulle kunna bero på att sundet tidigare var så brett att 

vattnet inte tappade i fart tillräckligt mycket för att materialet skulle ansamlas. En annan teori 

är att det tidigare funnits svallad morän på större områden, men att detta sedan regnat bort 

eller förts bort på annat sätt. 

 Vår äldsta fornlämning är stenröset Stajnkalm från bronsåldern. Många mindre 

stenrösen på områden idag täckt av skog, tyder på att flera av dessa platser tidigare varit 

brukade av människan innan skogen trädde in. Vissa av dessa skulle kunna vara gravar, ett 

annat alternativ är att det är rösen från när man rensade åkrar från sten. Ända sedan dess har 

människan och djur till stor del påverkat landskapets utveckling och utseende. 

Sedan senaste istiden har vårt område gått från att vara helt vattentäckt, till att sakta ha 

stigit upp ur vattnet. Strandvallar av klappersten skapades längs de kuster som var 

topografiskt exponerade, medan de topografiskt skyddade sänkorna länge var en del av 

sundet. Till största del täcks vårt område av humus, förutom där svallad morän ansamlats. 

Alvarsmarker och berg i dagen finns vid de topografiskt exponerade områdena, här har sten 

och jord förts bort.  

Idag har skog vandrat in till övervägande del av området, något som förmodligen skett 

sakta i takt med att humus bildades. Först kom förmodligen gräs och mossor, efter detta 

buskar. När organiskt material från dessa växter bildat nog med humus för träd att växa i kom 

tallskogen. Denna förvandling kan vi betrakta än idag vid alvarsmarken under raukområdet. 

Då denna plats tidigare varit betesmark finns få träd på området, nu när djurhållning inte 

längre sker på området börjar naturen sakta ta sig in - först gräs och mossor, sedan buskar och 

till slut kommer även detta vara täckt av tallskog.  

Om inte människan påverkar naturen kommer allt mer växter att ta över, något som i 

sin tur bildar humus, vilket möjliggör för än mer växter. Även om vårt studieområde till 

mesta del har relativt ont om jordlager, kommer dessa med tiden förmodligen byggas på om 

ingen yttre påverkan för bort eller hindrar växtligheten.   

Vittring och erosion har även gjort sitt för att påverka områdets utveckling. 

Exempelvis har raukar bildats längs kusten med hjälp av erosion, medan de så fort de steg ur 



41 

havet utsätts för vittring. Detta är något som påverkat Fårös landskap, även utöver vårt 

studieområde.  

5.2 Tidigare brukad mark 

Under vår vistelse på Fårö fick vi höra från i princip alla som vi pratade med att vegetation 

såsom enbuskar sakta tar över ön då marker utnyttjas mindre och mindre. Det var en 

utveckling som många såg som negativ då det blir mindre mark som man kan vistas på och 

det blir påtagligt att öns tidigare boendeverksamhet krymper. Ett exempel på detta är den 

alvarsmark som beskrivs på sida 24. Lammgiftet som är raserat och de gamla rostiga 

stängslen som finns på området visar att detta tidigare har varit betesmark. Alvarsmarken 

omges av enbuskmark som blir glesare och glesare ju närmare alvarsmarken det ligger. 

Området håller alltså på att växa igen. Man har slutat använda marken och då hålls den inte 

efter. Detta är något som sker över hela Fårö i och med det minskande antalet lantbrukare och 

avbefolkningen. Pia berättar i vår intervju med henne att länsstyrelsen, på vissa ställen, 

försöker hålla efter den spridning av vegetation som sker men att detta inte har någon större 

effekt. Det verkar som att det behövs en kontinuerlig markanvändning för att hålla områden 

öppna från enbuskar och tall. Det betyder att så länge som antalet åkermarker och 

betesmarker krymper på Östra Lauter kommer den ökning av vegetation som människor har 

märkt av att fortsätta. 

6. SLUTSATS 

Rapportens syfte är att visa det resultat som vi fick fram i och med fältstudier samt 

efterforskningar, här redovisas även intervjuer som vi genomförde på Fårö.  

 Projektets syfte är att ta reda på hur vårt studieområde, Östra Lauter, är utformat ur ett 

kultur- och naturgeografiskt perspektiv samt hur området har förändrats historiskt sett.  
 Då vårt studieområde innefattar en av Fårös högsta punkter har landhöjningen haft 

stor påverkan på stora delar av området. Spåren av detta kan ses även idag i och med 

strandvallar som sträcker sig från nuvarande stränder upp till högsta punkten. Denna punkt 

har varit ett hårt exponerat område, då den steg ur havet och var isolerad utan skyddande 

landmassor i närheten. Denna exponering har lett till att området präglas av väldigt tunna 

jordarter med ett djup på runt fem centimeter. Detta har lett till att åkrarna på studieområdets 

sydvästra del är relativt obördiga och används främst för djurfoder då spannmålsodlingar 

skulle ge låg avkastning. Historiskt sett så har man länge fått arbeta med de obördiga 

jordarna. Det finns ett stort antal åkerrösen som ligger i skogsområdet i de västliga delarna av 

området. Det betyder att skogarna historiskt sett varit odlingsmark.  

 På studieområdet finns det ett antal fornlämningar i form av gravar. Detta tyder på att 

området har haft en kulturgeografisk utveckling under lång tid.  

 Genom våra samtal med människor som har anknytning till Östra Lauter, samt våra 

egna iakttagelser, har vi uppmärksammat stora förändringar gällande naturen och dess 

utveckling. Oron kring att skog och undervegetation tar över tidigare brukade områden, ger 

en bild av hur en tidigare mer aktiv glesbygd blir allt mer avbefolkad och overksam.  
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BILAGA A - Klassificeringsguide 
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BILAGA B - Intervjuguide 
  

·         Var på Östra Lauter bor du, och hur länge har du bott där? 

·         Hur kommer det sig att du stannade kvar/flyttade hit? 

·         Har ditt arbete någon indirekt anknytning till landskapet? 

·         På vilket sätt nyttjar du marken idag? 

·         Hur har du/din familj nyttjat marken historiskt sett? 

·         Äger du mark i området Östra Lauter idag? Har man ägt mer förut? 

·         Finns det några byggnader utöver ditt boende som du äger/nyttjar idag? 

·         Hur tycker du landskapet har förändrats under den tid som du vistats på Fårö? 

·         Vad tror du om turismutvecklingen på Fårö? 

·         Hur skulle du beskriva området Östra Lauter för någon som är här för första gången? 


