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ABSTRACT 

Vainionpää Lindgren, E. 2017. Klassificering av Avanäset, Fårö, Gotland. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

På Avanäset, Fårö, har naturliga processer skapat ett unikt landskap som domineras av flygsand och långa 

sandstränder. Denna studie har syftet att klassificera och kartera Avanäsets flygsandsområde och genom detta 

skapa en landskapsklassificeringskarta på Avanäset. Landskapsklassificeringen utgår från ett integrerat 

kulturgeografiskt och naturgeografiskt perspektiv för att göra en helhetsklassificering över området. Den 

överliggande metoden till klassificeringen är en hierarkisk metod, genom att skapa en klassificering med flera 

lager, från topografi och flygsanden/berggrunden som baslager och arbeta sig upp genom geomorfologiska 

formerna till mänsklig aktivitet på översta lagret. Arbetet med klassificeringen har gjorts genom användandet av 

ett GIS-system som tillåter skapande av avancerade kartproduktioner med flera lager. Flygsanden delas in i tre 

landskapsenheter där det största området på Avanäset upptas av sekundära flygsandslandskap. På det sekundära 

flygsandslandskapet hittas de dynformationer såsom parabeldyner som är typiska för landskapsenheten. Det 

primära flygsandslandskapet är skapat vid kustlinjen där den befinner sig idag eller har befunnit sig under 

Avanäsets utveckling. Det primära flygsandslandskapet domineras av linjära dynformationer, så kallade 

’foredunes’. Det minsta området är agrarlandskap på flygsand som är präglat av människornas användning av 

flygsandsladskapet. Här syns spåren genom utplanade dynformationer där marken använts till lantbruket. Förutom 

flygsanden återfinns även mindre områden av kalkstensuddar och strandvallsavlagringar på Avanäset. 
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1. INLEDNING 

Fårö är ön i Östersjön belägen nordost om Gotland med en storlek av 114 km2 och den 

fastboende befolkningen uppgår till runt 500 personer (2016) (Gotland i siffror 2016, s. 4, 66). 

När man kommit i land på Fårö från den lilla bilfärjan som är den enda länken till Gotland och 

åker vidare in på de vägar som sträcker sig över ön, slås man av det ofta karga landskapet med 

enbuskar, vindpinade tallar och gamla kalkstenshus man ser från bilen. 

 Fårö är berömt för de stora raukområden som finns vid Bjärge, Langhammars och 

Gamlahamn. Raukarna har bildats genom att vattnet eroderat bort mindre hårda delar av 

berggrunden och lämnat kvar ståtliga statyer av kalksten som naturen själv har skapat 

(Martinsson 2001, s. 22–24). Raukområdena på ön lockar många turister och under 

sommarmånaderna ökar tillfälligt befolkningen drastiskt och många turister besöker även Fårö 

över dagen. 

 Det karaktäristiska karga kalkstenslandskapet har inte varit så vänligt mot människorna 

som bebor ön, de tunna jordarter som ön till största del består av är magra jordar att bruka och 

på många ställen har släken1 och gödsel från djuren möjliggjort att åkrarna kunnat odlas. 

Människorna på ön har fått kämpa för sin överlevnad under tidens gång och det hårda livet har 

säkerligen tagit ut sin rätt (Martinsson 2001, s. 19, 28, 36; Ohlsson, 2001, s. 82–86). 

 En del av ön skiljer sig dock markant från resten av Fårö, Avanäset med ett lager av 

flygsand som dominerar hela området. Avanäset är beläget på den östra delen av Fårö. Avanäset 

är till stor del skogbeväxt och sanden har skapat helt andra förutsättningar för miljön i området 

(Martinsson 2001 s. 22). Sanden som dominerar området skapar för Fårö unika långa 

sandstränder, där flygsanden skapat långa parallella dyner in mot land. På Avanäset finns två 

naturreservat (Ulla Hau och Skalahaur) för skydd till den speciella fauna som hittas vid 

strandvallsmiljöer som flygsanden skapat (Eliason, 2010, s. 60). 

 För ungefär 20 000 år sedan började en varmare period på jorden när den senaste 

inlandsisen som täckte Sverige hade nått sin största utbredning. Avsmältningen av isen lämnade 

kvar isälvssediment som täckte Avanäset och skapade en ås som kopplar Avanäset samman 

med Gotska sandön (Wastenson, 2009, s. 120). Avanäsets naturlandskap har påverkats av vind 

och vågor från tiden då högsta delen av området steg upp ur havet. Vinden och vågorna som 

ansatt ön har skapat spektakulära formationer av sanddyner och strandvallar som till stor del 

täcker hela Avanäset (Svantesson, 2008, s. 37). 

 Under 1700-talet avverkades skogen på Avanäset ohållbart vilket ledde till att vinden 

började förflytta flygsanden på området. Det var troligtvis detta som skapade den stora 

parabeldynen i Ulla Hau under det århundradet. För att förhindra vidare spridning av flygsanden 

och utbredning av dynen i Ulla Hau planterades det under början av 1900-talet stora mängder 

skog på Avanäset som framgångsrikt begränsade vandringen av flygsanden på området 

(Hesselman, 1909, s. 25, 27, 38, 42–44; Svantesson, 2008, s. 39). 

 Den integrerade geografiska landskapsklassificeringen och karteringen av Avanäset 

startade under 2011 i delkursen Miljö och landskap 15hp i Geografi B. Kursen gick ut på att 

                                                 
1 Släke är tång som sköljts upp på stränderna (Martinsson 2001 s. 28). 
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eleverna skulle få öva sig på att i ett verkligt sammanhang få observera, tolka och klassificera 

ett landskap med både kulturgeografiska och naturgeografiska perspektiv i åtanke. Under vår 

och höstterminen 2015 karterades och klassificerades hela området Avanäset av eleverna på 

kursen. Åtta klassificeringar utgör området, där gränsdragning mellan landskapsenheterna 

ibland avviker, samt viss tolkning av klassificering av landskapsenheterna skiljer mellan de 

olika klassificeringarna av området. Dessa förutsättningar gör att en enhetlig översiktskarta över 

den integrerade landskapsklassificeringen behövs för att ge en utgångspunkt till vidare studier 

i området. Klimatförändringar, den naturgeografiska utvecklingen och människors påverkan av 

Avanäset har skapat ett område som är intressant att studera, eftersom man genom att studera 

historien om ett områdes utveckling kan se kopplingar till dagens och framtidens 

landskapsutveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en klassificering, en kartering, och en beskrivning av Avanäsets 

landskap och dess utveckling från ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv. Klassificeringen 

görs genom en analys av höjdmodeller, jordartskartan och ortofoto samt genom att analysera 

åtta stycken klassificeringsarbeten som genomförts under geografi B-kursens delkurs Miljö och 

landskap. 

 

 Hur karterar man landskapet med aspekterna: höjd på landskapet, landformationer, 

jordarter, berggrund samt den naturgeografiska utvecklingen? 

 Hur skapar man en karta med landskapsbeskrivning genom de klassificeringsgrunder 

som tillämpas för karteringen av Avanäset? 

 

1.2 Centrala begrepp 

 Landskap 

Begreppet landskap är brett och kan betyda många olika saker för olika människor. 

Användningen av landskap i den här uppsatsen utgår från definitionen att landskap är den 

övergripande helheten i ett område som vi kan dela in i kulturlandskap, naturlandskap och 

sambandet mellan människor och naturliga processer. Naturlandskapet är ett landskap som inte 

människor påverkat på något sätt, något som inte återfinns idag. Inom naturlandskapet ingår 

naturliga processer som skapat landskapet (Nationalencyklopedin, 2017). Processerna som har 

format landskapet har pågått i området sedan inlandsisen försvann. Genom människornas 

användning av landskapet skapas ett kulturlandskap som Nationalencyklopedin (2017) 

definierar som ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet. 

På Fårö har människor påverkat landskapet sedan de första öarna steg upp ur havet. 

 Klassificering 

Den här uppsatsen använder en definition av begreppet klassificering som utgår från att 

markområden delas in i klasser med liknande naturgeografiska och kulturgeografiska 

egenskaper. Egenskaperna för klassificeringsgrunderna utgår från landformer och dess 
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utseende (höjd, regelbundenhet samt placering), jordarterna som utgör området, 

markanvändningen på området samt hur denna ser ur (Boelhouwers 2017 s. 20–29) 

 Integrerad geografisk landskapsklassificering 

Den här uppsatsen använder en definition av begreppet integrerad geografisk 

landskapsklassificering från geografi B-kursens delkurs Miljö och landskap. En integrerad 

geografisk landskapsklassificering är en klassificering av landskapet som kombinerar den 

naturgeografiska och den kulturgeografiska utvecklingen av landskapet (Boelhouwers 2017 s. 

19). 

 

1.2 Avgränsningar 

Karteringen avgränsas till flygsandsområdet på Avanäset på Fårö och görs genom användandet 

av redan befintliga klassificeringskartor över Avanäset gjorda under 2015. Kartor och 

kartmaterial som användes till underlag för klassificeringskartan har hämtats från Lantmäteriet 

och SGU. 
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2. LANDSKAPSUTVECKLINGEN AV AVANÄSET 

Under detta avsnitt kommer den naturgeografiska och kulturgeografiska 

landskapsutvecklingens teori att presenteras. En genomgång av de tidigare klassificeringarna 

kommer även att presenteras för att ge en djupare förståelse för uppsatsens resultat. 

  

2.1 Naturlandskapet 
Berggrund 

Fårös historia börjar med urberget som skapades på den baltiska plattan, som nu ligger djupt 

under havsytan, runt 300 till 400 meters djup under Fårö (Erlström, 2009 s. 24). Urberget består 

enligt borrprover gjorda runt om Gotland och Fårö av granit och gnejs, men enligt 

flygmagnetiska mätningar och tyngdkraftsmätningar är det troligen flera olika bergarter som 

bygger upp urberget (Erlström, 2009, s. 24–25). Urberget under Fårö är begravt under tre olika 

sedimentära lager som härrör från tidsperioderna kambrium, ordovicium och silur (Wastenson, 

2009, s. 39–41; Eliason, 2010, s. 6–10).  

 Fårö består av en sedimentär berggrund bestående av olika sorters kalksten. (Eliason, 2010) 

För över 400 miljoner år sedan så befann sig den baltiska plattan vid ekvatorn där klimatet var 

liknande som det nuvarande klimatet runt ekvatorn (Eliason, 2010, s. 10). Ett grunt hav utgjorde 

området där Gotland och Fårö senare kom att vara (Eliason, 2010, s. 10). Det varmare klimatet 

med ett grunt hav som var rikt på syre gav förutsättningar för att mängder av djur skulle trivas 

och att rev av stromatoporoidéer kunde bildas i området (Eliason, 2010, s. 10,12; Erlström, 

2009, s. 34, 37–38). Avlagringarna av dessa djur som ansamlades på botten av havet och 

stromatoporoidéereven litifierades vilket bildade de två kalkstensberggrunder som Fårö till stor 

del består av (Erlström, 2009, s. 34, 37–38; Eliason, 2010, s. 12; Martinsson 2001, s. 17). 

 

Istiden Avanäset- utveckling under och efter istiden  

Den största påverkan på den naturgeografiska utvecklingen på Avanäset som vi kan se på ytan 

idag, kommer från inlandsisens framfart och avsmältning. Vi har på jorden haft ett upprepat 

mönster av perioder med varmare och sedan kallare temperaturer som startade för 2,5 miljoner 

år sedan (Wastenson, 2009 s. 120). Under de kallare perioderna växte ett tjockt istäcke med 

ackumulerad snö fram som utgick från glaciärerna (Wastenson, 2009 s. 120). 

 Den senaste kalla perioden, Weichselistiden, startade för ungefär 115 000 år sedan och 

isens största utbredning skedde för ungefär 20 000 år sedan då hela Skandinavien, Finland, 

Baltikum och ett område ner till Berlin täcktes av is (Wastenson, 2009 s. 120–125). 

 En inlandsis är aldrig stilla utan rör sig mot de yttre kanterna av isens utbredning. Med sin 

framfart eroderar isen bort sediment från jordytan, fast det är ett tjockt istäcke och minusgrader 

ovanför så är det vid markytan smältvatten som för med sig dessa sediment in i isen då den 

beter sig som en trögflytande vätska. Isen för med sig sedimenten uppåt i istäcket där de sedan 

fryser in (Wastenson, 2009, s. 120; Ericsson 1996 s. 4). 

 Ismassan som täckte Skandinavien, Finland och Baltikum var upp mot flera kilometer tjock 

och den enorma massan tryckte ned jordytan 800 meter med sin tyngd (Haroff, 2011; 

Wastenson, 2009, s. 125; Eliason, 2010 s. 25). Men när isen var vid sin maximala utbredning 
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började en varmare period och isen började dra sig tillbaka. Smältvattnet skapade tunnlar med 

isälvar under isen. Med dessa isälvar följde det förr infrysta sediment som byggde upp en 120 

km lång ås med isälvssediment som avsattes under havsytan. Åsen av isälvssediment kopplar 

samman Avanäset med Salorev och Gotska Sandön (fig. 1) och gav Avanäset ursprunget till 

det underliggande lagret av primära isälvssediment som är del av det mäktiga sandlager som nu 

finns i området (Wastenson, 2009, s. 106–107; Eliason, 2010 s. 25, 61; Svantesson, 2008 s. 22). 

  

 

Den stora mängden vatten som bands upp i isen skapade en 120 meter lägre havsyta än dagens 

havsytehöjd, men för 15 000 år sedan ändrades detta när avsmältningen av isen accelererade på 

grund av det varmare klimatet, Havsytan steg då med 15 - 20 m per 1000 år (Wastenson, 2009, 

s. 138). 

 Den avsmältande isen skapade ett periodvis tilltäppt hav/sjö i östersjöregionen. Havet som 

skulle bli Östersjön har benämnts med fyra olika namn under utvecklingen av havet, Baltiska 

issjön (ca 15 000 – 11 500 år sedan), Yoldiahavet (11 550 – 10 800 år sedan), Ancylussjön 

(10 800 – 9 500 år sedan), Littorinahavet (9 500 år sedan – nutid) (Wastenson, 2009 s. 138–

142; Björck, 1995, s. 21–35). 

 Utvecklingen av Östersjön har haft perioder med ett slutet inlandshav med högre havsyta 

än världshaven och perioder då havet haft kontakt med världshaven och dränerats på mängder 

Figur 1 Maringeologisk karta över Salorev som binder samman Avanäset och Gotska sandön. Källa: © 

Sveriges geologiska undersökning, Kartgeneratorn (2017) 
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av vatten. De olika perioderna med kontakt med världshaven gav perioder med saltvatten, 

bräckt vatten och vid perioderna med tilltäppt hav, sötvatten (Wastenson, 2009 s. 138–142). 

 När isen dragit sig tillbaka från Fårö började jordskorpan långsamt höja sig med en så 

kallad isostatisk landhöjning (Eliason, 2010 s. 18; Wastenson, 2009 s. 142). Landhöjningen 

som fortfarande pågår på Fårö har en årlig höjningstakt på runt 2 mm (tabell 1) (Boelhouwers, 

2017, s. 36). 

 

 

 Enligt en modifierad Digital Terrain Model (DTM) karta som visar Avanäsets isostatiska 

landhöjning av Bresjer (2016) startade utvecklingen av naturlandskapet på Avanäset för 7ka 

BP sedan (fig. 2), då den högsta delen av Avanäset steg upp ur havet. Den lilla uppstickande ön 

fortsatte växa i storlek under de följande 3000 åren med en utbredning mot nord, nordost. För 

4-3ka BP sedan hade landhöjningen i Avanäset gjort att ön växte ihop med Fårö genom en liten 

remsa av land, en så kallad tombolo (Bresjer, 2016 s. 42). Masselink (2011, s. 246) beskriver 

en tombolo som en relativt smal strandremsa som binder samman öar med fastlandet (min 

översättning).  

 

Tabell 1 Landhöjningstakt de senaste 9000 åren i (mm/år) på Fårö Källa: Boelhouwers (2017 s. 36) 

baserad på © Sveriges geologiska undersöknings kartgenerator. 

 (http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html) 
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Figur 2 Utvecklingen av Avanäset under isostatisk landhöjning från 7ka BP till i dag. Kartan är en modifierad DTM 

modell baserad på LiDAR data som bortser från landformer (sanddyner och strandvallar) som ligger ovanpå primära 

sedimentära avlagringar. Källa: Bresjer (2016, s. 42–43) 

Strandvallar 

För 7ka BP när den första ön som med landhöjningen skulle bli Avanäset steg upp ur havet 

avlagrade vågor och stormar sediment som byggde upp strandvallar runt om ön. Vallarna höjdes 

över havsytan när landet steg vilket resulterade i att det finns strandvallar bevarade långt upp 

på land. Denna process skedde på alla öar som till slut bildade Fårö (Martinsson 2001, s. 18, 

24). 



 

11 

 

 Den allmänna definitionen i artiklar och litteratur av 

strandvallar eller ’beach ridge’ som det benämns i de flesta 

vetenskapliga sammanhang är parallella vallar på stränderna 

(fig. 3) av sediment avsatta av vågornas energi (Taylor & 

Stone, 1996; Goy et al, 2002; Masselink, 2011, s. 254). Men 

Otvos (2000) anser att den traditionella förklaringen till vad en 

beach ridge är (en strandvall skapat av vågenergi) inte är den 

korrekta förklaringen av ordet. Otvos anser även att vallar 

skapat av vinden kan kallas för beach ridge bara de är ’relict’. 

Otvos skriver att den korrekta förklaringen för beach ridge är 

att strandvallarna måste vara stabila och inte längre vara 

påverkade av vatten eller vind.  

 Hesp (2005) anser att Otovos förklaring av vad en 

strandvall är inte stämmer utan det är hur vallen/dynen 

skapades ursprungligen som bestämmer benämningen 

strandvall eller en sanddyn. Hesp (2005) beskriver strandvallar 

som vallar som vågsvallet byggt upp och som ligger parallellt 

med vågsvallet. Hesp (2005) skriver att det är dags att definiera 

förklaringen till vad en beach ridge är då det finns flertalet 

beskrivningar i litteraturen. 

 För den här landskapsklassificeringen används den 

traditionella definitionen av vad en strandvall är, parallella 

vallar avsatta vid strandkanten och skapade av vågornas energi. 

En strandvall är uppbyggd av fint till grovt material (stenar, 

grus eller sand) vilket utgör sedimentinnehållet av en vall och 

diverse organiskt material som vågorna sköljer upp. En 

särskiljning mellan strandvallar och sanddyner görs 

exempelvis genom att kontrollera sedimentinnehållet i vallen 

(fig. 3) (Masselink, 2011, s. 254–256).  

 

Flygsand/Sanddyner 

Sanden som ger Avanäset den natur som särskiljer området från resten av Fårö är av jordarten 

flygsand som bildats på Avanäset. När flygsanden i området började bildas är inte fastställt, 

men det finns hypoteser om när bildningen kan ha börjat i området. En av hypoteserna om när 

flygsandens bildning tog sin början är utvecklad av landhöjningsdata av området. Denna data 

ger en uppskattad ålder på början för 4–3 ka BP sedan. En annan möjlig hypotes är att mänsklig 

påverkan av området genom diverse markanvändning skapade förutsättningarna för att flygsand 

bildas i området (Bresjer, 2016 s. 42; Svantesson, 2008, s. 37–39). 

 För att flygsand och landformer skapade av flygsand ska kunna bildas krävs det två 

huvudförutsättningar, tillgång till rätt sorts sand och ett landskap som påverkas av vind 

(Masselink, 2011, s. 267; Svantesson, 2008, s. 38). Enligt Masselink (2011) finns det två olika 

Figur 3 Uppbyggnaden av fem olika 

sorters vallar Källa: Masselink, (2011, s. 

255) 
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sorters kustnära sanddyner, hur de klassificeras hänger ihop med var de bildas, hur mycket och 

vilken växtlighet som finns i området. Primära sanddyner/dynområden är dyner/vallar linjära 

med strandkanten och bildas av vinden mellan befintliga dyner och strandkanten, där vågornas 

räckvidd påverkar dynområdet. Det finns olika sorters primära dyner, de små embryodynerna 

som är förstadiet till foredunes (fig. 3), vilka är dyner som kan nå höjder på tiotals meter på ett 

tidsspann av 5 till 10 år (Masselink, 2011, s. 283–286). 

 Sekundära sanddyner/dynområden bildas bakom de primära sanddynerna in mot land, där 

vågorna inte kan påverka dynerna. De sekundära dynområdena kan ha ett varierande utseende 

då de kan bestå av flera olika dynformationer såsom relikta foredunes, transgressiva dyner samt 

parabeldyner (fig. 4) (Masselink, 2011, s. 283, 286–288). Parabeldynerna har formen av ett U 

eller V och materialet som skapade dynen är taget från deflationsytan som skapas i mitten av 

dynen. För att skapa en parabeldyn behövs en god tillgång av sand och en parabeldyn tar sanden 

från exempelvis de relikta foredunes eller transgressiva dyner som finns i området (Masselink, 

2011, s. 286–288; Yan & Baas, 2015, s. 124, 135).  

Att visuellt särskilja strandvallar och sanddyner kan vara problematiskt men det finns vissa 

visuella skillnader i utseendet som hjälper till med klassificeringen (fig. 4), strandvallarna har 

rakare mjuka vallar mot sanddynernas mer grova osammanhängande vallar. 

Figur 4 Bildexempel på strandvallar samt primära/sekundära dynområden på Avanäset Kartunderlag: 

GDS-höjddata 2m © Lantmäteriet I2017/00458 
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2.2 Kulturlandskapet 
Mänsklig påverkan 

Människor kom till Fårö när bara små öar stigit upp ur havet. Spåren från de tidiga 

bosättningarna syns fortfarande på de högsta delarna av Fårö i form av hällristningar och 

gravsättningar som till exempel rösen, stensättningar och skeppssättningar, de tidigaste från 

stenåldern (Riksantikvarieämbetet, 2017). Då Fårö i stort sett varit bebott sedan de små öarna 

höjdes över havet, har landskapet påverkats under hela landskapsutvecklingen, de vindpinade 

magra markerna som Fårö till stor del består av passade inte för någon produktiv odling utan 

man odlade för självhushållet. Markerna passande bättre för betesdrift till boskapsdjuren än till 

att odla grödor på (Martinsson 2001, s. 36). 

 Under 1700- och 1800-talet ökade befolkningen på ön och den mänskliga påverkan på 

landskapet ökade markant med ökad djurhållning med större behov av betesmarker, ökade 

arealer med åkermarker och en större användning av skogen som fanns på ön (Svantesson, 

2008, s. 38). Under 1800-talet anlades flera nya åkrar på Avanäset och arbetet för att skaffa ny 

åkermark var omfattande. De passande platserna för nya åkrar var alkärren som fanns bland 

dynerna. För att dränera kärren dikades de ur och gyttjan blandades med sand från dynerna 

(Ohlsson, 2001 s. 91). 

 

Skogen på Avanäset 

Tallskogen täcker nästan hela Avanäset idag och sprider sig till de dyner som fortfarande 

vandrar, men under 1700-talet var det helt andra förutsättningar för skogen i området. När 

befolkningen ökade på ön under 1700–1800-talen gav det upphov till en ökad markanvändning 

och en skogsavverkning som beskrivs som oförsiktig (Svantesson, 2008, s. 38). 

 Troligtvis var det denna oförsiktiga avverkning av skogen som möjliggjorde bildandet av 

den stora parabeldynen Ulla Hau. Studerande av historiska kartor visar att 1692 fanns ingen 

indikation om någon parabelformation i området, utan där indikerar kartan på barrskog över 

området. Detta bekräftas av en karta över området från 1703. Studerande av historiska kartor i 

samband med undersökning av skogens ålder över Ulla Hau ger en trolig början på 

sandvandringen till mitten av 1700-talet (Hesselman, 1909, s. 25, 27). För att förhindra vidare 

vandring av sanden startades det i början av 1900-talet ett omfattande projekt med plantering 

av skog i området, vilket har framgångsrikt förhindrat storskalig sandvandring i området 

(Hesselman, 1909, s. 42–44; Svantesson, 2008, s. 39). 
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2.3. Tidigare klassificeringar av Avanäset  

De tidigare klassificeringarna består av åtta arbeten gjorda under Geografi B-kursens delkurs 

Miljö och landskap under vår- och höstterminen 2015 (fig. 5). 

 

 

 

Figur 5 Översiktskarta över placeringen av de åtta tidigare klassificeringarna av Avanäset från Miljö 

och landskap, Geografi B Kartunderlag: GDS-terrängkartan © Lantmäteriet, 
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Holmudden och Norsta Auren 

Klassificeringen av Holmudden och Norsta Auren som tidigare gjorts anger att primärt 

sanddynsområde utgör stor del av kustremsan som sträcker sig från de norra delarna ned mot 

de södra delarna av kusten vid Holmudden. Området beskrivs som ett band av sanddyner som 

ligger parallellt med varandra (fig. 6) (Malik et al, 2015, s. 12). Auraudden där det breda 

primära sanddynsområdet ligger har byggts på genom sedimenttransport från vågorna och 

beskrivs som områdets huvudsakliga ackumulationspunkt och på strandsträckan syns vågornas 

påverkan på dynerna tydligt (Malik et al, 2015, s. 12). Bakom det primära dynområdet anger 

klassificeringen att ett område av sekundära dyner är beläget sekundära sanddyner som svept 

över de primära dynerna i en riktning från norr (fig. 6) (Malik et al, 2015, s. 12). Vilket gör att 

det sekundära sanddynsområdet är den dominerande klassificeringen i Holmudden och Norsta 

Auren området. Det beskrivs även att i det sekundära dynområdet Skalahauar, vilket är ett 

naturskyddsområde, finns 

dynformationer som påverkats av 

vinden i alla riktningar vilket gör det 

svårt att bestämma en dominant 

vindriktning. (Malik et al, 2015, s. 12) 

Uddeområdet med svallsedimenttäcke 

(fig. 6) beskrivs inte så ingående i 

arbetet, men i ett tvärsnitt gjort över 

området beskrivs kusten med en synlig 

berggrund med raukar och 

kalkstensstrandvallar. Längre upp på 

land övergår de opåverkade vallarna till 

relikta stabila vallar som inte längre 

påverkas av vågorna. Det finns även 

begynnande växtlighet på vallarna. På 

den högsta punkten av udden återfinns 

en åker på som beskrivs som en typ av 

åkermark som använts till vallodling 

och grävprover visar att åkern ligger på 

klappersten. (Malik et al, 2015, s. 17) 

Efter detta område börjar klapperstenen 

att övergå till sand, desto finare ju 

längre in från udden man kommer. Här 

börjar även den tätare tallskogen att 

komma. (Malik et al, 2015, s. 15–17) 

 

  

Figur 6 Landskapsklassificering över Holmudden och 

Norsta Auren skapad under kursen Miljö och landskap 

vt15. Källa: Malik et al, (2015, s. 11) 
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Skärs ände 

Klassificeringen av Skärs ände som gjordes 2015 anger att det fanns två stora områden med 

primära sanddyner och mellan dessa en remsa av sekundära sanddyner (fig. 7). Men det anges 

även att söder om de kustnära primära sanddynerna, har alla dyner påverkats av vinden alla 

sanddynerna deformerats av vinderosion. (Jonsson, et al, 2015, s. 14). Vid stranden beskrivs 

det att där återfinns de enda sanddynerna där den ursprungliga foredune-strukturen fortfarande 

finns kvar (Jonsson, et al, 2015, s. 16).  

 På det östra området med sekundära sanddyner beskriver de landskapet med sanddynerna 

som sekundärdyner som följde kaotiska mönster (Jonsson, et al, 2015, s. 15). Vilket även är hur 

det västra området med sekundära sanddyner beskrivs.  

 Udden på Skärs ände är klassificerad som berggrund med svallsedimenttäcke (fig. 7), och 

strandvallarna av klapper och grus går att urskilja hela vägen från strandkanten in i skogen mot 

öster Vidare in i skogen kunde vi fortsättningsvis urskilja strandvallar som låg mer eller mindre 

parallellt med den nuvarande kustlinjen (Jonsson, et al, 2015, s. 21). Berggrunden är synlig vid 

kusten och består av hård revkalksten som bekräftas av fynden av miniraukar som återfinns vid 

kustlinjen (Jonsson, et al, 2015, s. 21). Skogen som återfinns på området är främst tallskog, men 

det förekommer även blandskog i området, denna blandskog är belägen runt våtmarkerna 

mellan dynerna (Jonsson, et al, 2015, s. 21, 23–27). 

 

 

Figur 7 Landskapsklassificering över Skärs ände skapad under kursen Miljö och  

landskap vt15. Källa: Jonsson, et al, (2015, s. 14) 
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Vessa-Pers 

Vessa-Pers är till stor del täckt av flygsand och enligt klassificeringen från 2015 täcks den 

största delen av området av sekundära dynområden (fig. 8) de sekundära sanddynerna 

dominerar i syd, sydöst, och centrala delarna av området (Bertelin, et al, 2015, s. 18). Den 

visuella beskrivningen av områdena med sekundära sanddyner är karaktäristiska kaoset med 

oregelbundna dyner, blowouts och de plana deflationszonerna (Bertelin, et al, 2015, s. 18).  

 Det finns även stora områden med primära sanddyner delar med övervägande primära 

sanddyner kan ses främst i nordöst, nordväst, väst, en liten del i södra delen samt längs kusten 

i sydost (Bertelin, et al, 2015, s. 18). De dyner som ramar in kärrmarkerna i området är av typen 

primära sanddyner (fig. 8) (Bertelin, et al, 2015, s. 18). De två dynområdena har inte en klar 

gräns utan både de primära samt sekundära dynområdena har dyner som karaktäriserande inte 

hör hemma inom klassificeringen (Bertelin, et al, 2015, s. 23–24). 

 Tallskogen dominerar området som enligt Bertelin, et al, (2015, s. 13–15) är täckt av skog. 

Det finns ett fåtal platser där skogen inte växer, som exempelvis åkrarna på området. Åkrarna 

på området är belägna på sand, klassificeringsgrupperna är agrarlandskap på flygsand, samt 

agrarlandskap på kustsand (Bertelin, et al, 2015, s. 16–17).  

 

 

Figur 8 Landskapsklassificering över Vessa-Pers skapad under kursen Miljö och  

landskap vt15. Källa: Bertelin, et al, (2015, s. 23) 
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Orguhauen 

Under karteringen 2015 klassificerades Orguhauens naturlandskap att till störst del bestå av 

sekundära dynområden skapade av flygsanden (fig. 9). De avvikande delarna i västra delen av 

området där ett område med primära dyner fanns samt mot kustlinjen där området med 

kustplattform klassificerats som berggrund med svallsedimenttäcke (fig. 9). (Ekelund Carlsson, 

et al, 2015, s. 11).  

 De primära sanddynerna i området var svåra att klassificera och beskrivs som väldigt låga 

(under två meter i höjd), när de jämförs med de sekundära sanddynerna på området (Ekelund 

Carlsson, et al, 2015, s. 22), de karterades genom att beakta vegetationen runt omkring dynerna 

samt hur de var belägna i området parallella med tidigare kustlinjen (Ekelund Carlsson, et al, 

2015, s. 22).  

 Beskrivningen av sekundära dynområden beskrivs på liknande sätt som tidigare 

klassificeringar av Avanäsets områden, dynerna och blowoutzonerna ger ett landskap som 

betraktas som kaotiskt. Det sekundära dynområde som klassificeringsområdet fått sitt namn av, 

Orguhauen, är ett dynområde med tydliga ackumuluationszoner, blowoutzon och deflationszon 

(Ekelund Carlsson, et al, 2015, s. 24–25) med tät skog som täcker stora delar av området. Det 

avvikande området mot kustlinjen som täcks av svallsediment såsom klapper och grus, visar 

även upp delar av berggrunden som syns som klintar vid strandzonen. Det är i området med 

svallsediment som större delen av åkermarken återfinns (Ekelund Carlsson, et al, 2015, s.13, 

16, 23). 

 

 

Figur 9 Landskapsklassificering över Orguhauen skapad under kursen Miljö och  

landskap vt15. Källa: Ekelund Carlsson, et al, (2015, s. 11) 
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Skär 

Jansson, et al (2015) har klassificerat norra udden på Skär annorlunda än Jonsson, et al, (2015, 

s. 21) som klassificerade udden som berggrund med svallsedimenttäcke. Här har Jansson, et al 

(2015) tolkat karteringen av området som ett primärt svallsands/strandvalls landskap (fig. 10), 

även området i sydöstra delen har denna klassificering. Det finns totalt tre uddar vid kustlinjen 

som består av vittrad berggrund som skapat strandvallar vid uddarna (Jansson, et al 2015, s. 

13, 23) 

 Viken i anslutning till udden på Skär och ett stort område i södra delen av Skärområdet 

består av primära flygsandslandskap (fig. 10) med de utmärkande linjära sanddyner som visar 

var den historiska kustlinjen befann sig under landhöjningens utveckling. Skogen som i stort 

sett dominerar hela Avanäset gör det även här. Tallskogen med områden av lövskog vid 

torvområdena är de huvudsakliga skogsslagen 

som påträffas på området. (Jansson, et al, 2015, 

s. 13–15, 22) 

  Inåt land från det primära dynområdet vid 

kusten och resterande kustlinje klassificeras av 

Jansson, et al (2015) som agrarlandskap på 

flygsand, och marken används till både odling 

och betesmark men här finns även 

fastighetstomter som är bebyggda. Även inom 

detta område finns skogsmarker sträcker sig 

från strandkanten ner till den asfalterade 

vägen som nedre gräns (Jansson, et al, 2015, s. 

13–15, 22). 

  Området mellan primära dynområdet och 

agrarlandskap på flygsand klassificeras som 

sekundära flygsandslandskap, med typiska 

sekundära dynformer som parabeldyner med 

blowoutzoner. Även i området med sekundära 

flygsandsområden är tallskogen utspridd över 

hela området (Jansson, et al, 2015, s. 13–15, 

22) 

 

  

Figur 10 Landskapsklassificering över Skär 

skapad under kursen Miljö och landskap ht15. 

Källa: Jansson, et al (2015, s. 12) 
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Ava 

Enligt Jansson, et al, (2015, s. 18) finns det två områden med primära flygsandlandskap (fig. 

11), vid kustlinjen i Sudersandsviken samt i norra området av Ava. Dessa områden klassificeras 

genom de raka, parallella former som de primära sanddynsområdena har (Jansson, et al, 2015, 

s. 16). 

Stora delar av området täcks enligt Jansson, et al, (2015, s. 16, 23) av sekundär flygsands 

landskap (fig. 11), med tydliga sekundära strandvallar med blowouts, deflationsytor och 

oregelbundna dynformer. Området börjar med en smal remsa runt kusten av Ava udde in mot 

Sudersandsviken och fortsätter norrut över området med konstant stigande sekundära 

sanddyner (Jansson, et al, 2015, s. 21). Det sekundära dynområdet ute på Ava udde är bevuxet 

av gles tallskog samt gräs, tallskogen är utspridd över sekundära flygsandsområdet med några 

undantag (Jansson, et al, 2015, s. 16, 19–23, 33) På området av sekundära flygsandlandskap 

finns det små områden med agrarlandskap på flygsand, åkrarna kan ligga mitt i en sanddyn 

som fortsätter på sidorna om åkrarna 

(Jansson, et al, 2015, s. 17). 

 Innanför området med sekundära 

flygsandslandskap på Ava udde finns ett 

område som Jansson, et al, (2015) 

klassificerat som berggrund med ett täcke 

av svallsediment (fig. 11). I detta bälte 

mellan sekundära dynområden är även 

klassificeringen agrarlandskap i 

topografiskt exponerade områden beläget 

(Jansson, et al, 2015, s. 16). 

 Det äldsta området på Ava klassificeras 

som primära svallsand/strandvalls landskap 

enligt Jansson, et al, (2015), strandvallarna 

byggdes upp och svallades när området steg 

upp ur havet. I norra hörnet av Ava finns ett 

till litet område med primära 

svallsand/strandvalls landskap, båda 

områdena är bevuxna av tallskog (Jansson, 

et al, 2015, s. 21). 

 

 

  Figur 11 Landskapsklassificering över Ava skapad under 

kursen Miljö och landskap ht15. Källa: Jansson, et al, 

(2015, s.18) 
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Ullahau-Sudersand 

Enligt Carlsson, et al, (2015) är sekundära flygsandlandskap (fig. 12) det dominerande på 

området. Den tydligaste sekundära flygsandslandformen på området är parabeldynen Ullahau, 

formad som en hästsko med öppningen av skon mot norr. I parabeldynen är en plan 

deflationsyta med ett fåtal dynformationer (Carlsson, et al, 2015, s. 23–27). Enligt Carlsson, et 

al, (2015) är den högsta delen av dynen belägen på den sydöstra delen och är runt 15 meter hög. 

Ullahau är ett naturreservat med tallskog som växer på området (Carlsson, et al, 2015, s. 23–

27). 

 På Ullahau-Sudersand finns ett område med rester av primära flygsandlandskap i nordöstra 

delen (fig. 12). Dynerna med dess typiska parallella dynformer är enkla att se på topografiska 

kartan och visar enligt Carlsson, et al, (2015) var kustlinjen har varit belägen. Även på detta 

område är tallskog med dess typiska natur den dominerande (Carlsson, et al, 2015 s. 23–27). 

  Längs båda 

kustremsorna är de två 

områdena klassificerade som 

agrarlandskap på flygsand 

(fig. 12), där marken används 

till boende, åkermark samt till 

en camping med stugby. På 

områdena syns fortfarande 

sekundära dynformationer. I 

anslutning till 

agrarlandskapet på flygsand i 

det södra området av 

Ullahau-Sudersand är ett 

område klassificerat som 

agrarlandskap på topografiskt 

skyddade områden (Carlsson, 

et al, 2015 s. 23–27). 

 

 

 

  

Figur 12 Landskapsklassificering över Ullahau-Sudersand skapad 

under kursen Miljö och landskap ht15. Källa: Carlsson, et al, (2015, 

s. 24) 
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Ajke 

Enligt Ahltorp, et al, (2015, s. 17, 20) är det vid Ajkeområdet gränsen för flygsandslandskapet 

går. Huvudklassificeringen av området är agrarlandskap i topografiskt skyddade områden (fig. 

13), detta överensstämmer med att Ajke domineras av svallsediment, en lämning från då ett 

sund gick tvärs igenom området som lämnade sjön Ajketräsk när sundet stängdes av (Ahltorp, 

et al, 2015, s. 8, 20). Öster om svallsedimentstäcket är flygsanden belägen och klassificeras 

enligt Ahltorp, et al, (2015, s. 20) som agrarlandskap på flygsand och som sekundära 

flygsandlandskap (fig. 13). 

 Agrarlandskapet på flygsand har klassificerats genom de tydliga utplanade områden som 

människorna i området skapat, de utplanade flygsandsområdena har använts till odlingsmark 

samt tomtmarker (Ahltorp, et al, 2015, s. 17, 20–22). Det resterande området med flygsand 

klassificerar Ahltorp, et al, (2015, s. 17, 20) som sekundära flygsandlandskap, då de är relativt 

orört av människa (Ahltorp, et al, 2015, s. 32). Området med sekundära flygsandlandskap 

domineras av skog med en del tomtmarker utspridda över området (Ahltorp, et al, 2015, s. 32). 

 

 

Figur 13 Landskapsklassificering över Ajke skapad under kursen  

Miljö och landskap ht15 Källa: Ahltorp, et al, (2015, s. 33) 
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3. METOD 

Under detta avsnitt kommer det beskrivas hur karteringen och klassificeringen av Avanäset 

gjordes. Det kommer även att beskrivas hur GIS användes och vilka åtgärder som gjordes för 

att kontrollera kvaliteten på arbetet. En redogörelse om hur och varför det användes redan 

färdiga kartmaterial med landskapsklassificeringar i studien presenteras även i detta kapitel. 

 

3.1 Landskapsklassificering 

En landskapsklassificering kan göras från flera olika perspektiv. I denna uppsats används två 

perspektiv för att göra en övergripande integrerad landskapsklassificering som inkluderar både 

naturgeografiska och kulturgeografiska landskapskaraktärer. De två perspektiven som används 

är ett holistiskt/hierarkiskt och ett parametriskt som ofta kombineras vid 

landskapsklassificeringar, så även i denna uppsats. Det holistiska perspektivet bygger på ett 

hierarkiskt system där man börjar med att studera hela området för att sedan zooma in på 

detaljer och kartera lager för lager (Fagerholm 2013, s. 662–663). Den hierarkiska strukturen i 

den integrerade landskapsklassificeringen (bilaga) går från det första klassificerade lagret med 

landskapsenheterna till andra lagret med markanvändning och det tredje lagret med 

landskapselement. 

I det parametriska perspektivet inom landskapsklassificering beskriver Fagerholm (2013, s. 

662–663) The parametric method in landscape classification is based on overlaying thematic 

maps to create a composite map, where patches of similar characteristics can be distinguished. 

De tematiska kartorna som använts till kartering/klassificering, såsom jordartskartan används 

för att se var olika områden med samma egenskaper befinner sig på Avanäset (Fagerholm 2013, 

s. 662–663). 

 För landskapskarteringen/klassificeringen utgår delar av metoden från Landscape 

Character Assessment - Guidance for England and Scotland. I guiden beskrivs fyra 

huvudprinciper för användandet av guiden, i denna uppsats utgår arbetet från den första och 

den tredje principen i guiden (Swanwick, 2002 s. 8–9). 

 Första principen har ett fokus på landskapets karaktär och förståelsen för denna. 

Landskapets karaktär beskrivs av mönstren som hittas i området och vad som skapat dessa 

mönster, naturliga eller mänskliga processer. Mönstren i landskapet är det som särskiljer 

karaktären på landskapet (Swanwick, 2002 s. 8–9). 

 Tredje principen fokuserar på objektiviteten och subjektiviteten i processen. I 

vetenskapliga sammanhang är objektivitet något som efterfrågas för att utesluta påverkan av 

subjektiv inblandning, men när man gör en landskapskaraktärsanalys kan en subjektiv 

bedömning vara en del av analysen bara den har ett systematiskt och transparent 

tillvägagångssätt (Swanwick, 2002 s. 8–9). 

 För att göra en landskapskaraktärsanalys enligt Landscape Character Assessment – 

Guidance finns det fyra steg där vi använder oss av de två tidigare beskrivna principerna. 

 Första steget för att göra karaktäriseringen är att definiera syftet, vad som ska karteras, vad 

som ska ingå och i vilken skala som arbetet ska göras i (Swanwick, 2002 s. 14). 
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 Andra steget med förstudien och tredje steget med fältstudien är i denna uppsats hopslagen 

till ett steg då arbetet är baserat på tidigare studier och inga nya fältstudier. I fältstudien är det 

informationsinsamling av bakgrund, kartmaterial samt skapa en preliminär karta av materialet 

som finns. Tredje steget är att samla in data i fält för att bekräfta och rätta till eventuella 

avvikelser som man bara kan hitta om man undersöker landskapet i fält (Swanwick, 2002 s. 

14). 

 Fjärde steget är att göra klassificeringen och en beskrivning av området, genom att 

slutgiltigt definiera och rita in områden i olika landskapskaraktärsklasser i kartan beroende på 

vilka mönster som området uppvisar (Swanwick, 2002 s. 14). 

 

3.2 Geografiska Informationssystem 

Den största delen i karteringen och klassificeringen gjordes med hjälp av digitaliserade kartor 

med hög upplösning som underlättade analysen. Geografiska informationssystem (GIS) är ett 

datoriserat informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys och 

visualisering av geografisk data (Harrie, 2013 s. 14). Det datoriserade GIS systemet ger ett 

mångsidigt verktyg för att göra till exempel avancerade kartor och diverse analyser med hjälp 

av information från statistik. Till landskapsklassificeringen användes programmet ArcGIS 

10.4.1 till kartproduktionen och karteringen. Kartmaterialet som användes inhämtades från 

Lantmäteriet samt från SGU. Det referenssystem med koordinater som användes till 

kartering/klassificering var Sweref 99. 

 Det finns flera olika sorters datastrukturer man kan använda inom digitaliserad kartritning 

som bygger på de olika egenskaperna som söks för just det området. I den här 

landskapsklassificeringen har två sorters datastrukturer använts, vektordata och rasterdata för 

att täcka de efterfrågade visuella hjälpmedlen som behövdes för klassificeringen. 

 Vektordata är baserat på en struktur med punkter, linjer och polygoner som bygger upp 

kartunderlaget. En styrka med vektorstrukturen är att man kan rita upp kartan med flera lager 

vilket ger kartor med en kapacitet av kartor med mycket information (Harrie, 2013, s. 144–

148). Vektordata är grundpelaren för klassificeringskartan som tillverkades, det flertal lager 

med information som strukturen erbjuder är det som möjliggör en detaljerad och korrekt karta. 

Terrängkartan som används till landskapsklassificeringen är ett exempel på en karta med 

vektordata, kartan har flera lager med information som användes till klassificeringskartan.

 Rasterdata är baserat på en struktur av celler. Raster är ett rutnät med celler där varje cell 

är kodad med ett värde (t.ex. 1, 2). Om rasterdata ska visualisera vatten (1) och åkermark (2) så 

har alla delar med vatten 1 och alla delar med åkermark 2 (Harrie, 2013, s. 156). Ett exempel 

på en karta baserad på rasterdata är kartan med ortofotot som användes till hjälp under 

klassificeringen av Avanäset. 

 

Landskapsklassificeringskarta 

Landskapsklassificeringskartan och karteringen av området gjordes med användning av flera 

olika kartlager. För att få all information som behövdes för en klassificering användes ett 

kartlager med terrängkartan i vektorformat, det är även från detta lager som bebyggelse, väg 
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och åkermarkdata kommer. Ett lager med ett ortofoto för att få en översikt av ytan på området, 

var gränser för diverse växtlighet går. Ett lager med Jordartskartan 1:25 000 – 1:100 000 från 

SGU användes för att kunna se gränserna av flygsanden samt de andra jordarterna i området. 

Själva landskapsklassificeringslagret är ett redan existerande lager som används under B-

kursen i Miljö och landskap. För att skapa de olika klassificeringsområdena redigerar man 

mållagret och ritar in polygonen eller linjen/punkten där lagret ska vara. 

 

Hillshade 

Grundlagret till landskapsklassificeringskartan är ett lager med hillshade som är en höjdkarta 

med skuggningar för att med en 3d effekt kunna se alla former och höjdskillnader för att visuellt 

kunna kartera och klassificera området. Skapandet av en Hillshadekarta görs genom att använda 

ett lager med raster höjddata med en upplösning av 2x2 meter. För att skapa hillshadeeffekten 

så används verktyget spatial analyst tool/ Hillshade. 

 

3.3 Användandet av andra klassificeringskartor 

Den integrerade landskapsanalysen som gjordes utgick från åtta kartor som tidigare B-studenter 

gjort av Avanäset under Geografi B-kursens delkurs Miljö och landskap under vår- och 

höstterminen 2015. Informationen från dessa kartor analyserades tillsammans med 

informationen från de andra kartorna för att skapa en enhetlig bild över området. Den nya 

klassificeringen av Avanäset ändrades i vissa områden av diverse orsaker. Ändringar och 

borttagning av vissa enheter i klassificeringsschemat var några av orsakerna till ny 

klassificering. Även en annan tolkning av klassificeringsegenskaperna av enheterna var en 

orsak till annan klassificering av områden.   

 Till hjälp med klassificeringen runt kustremsan av Avanäset användes en karta av en 

geomorfologisk klassificering av Fårö kustlinje som Alexandra Engström Johansson, en 

tidigare geografistudent på Uppsala Universitet gjort (Engström Johansson, 2017).  

 

3.4 Kvalitetssäkring 

För att säkerställa den utgående kvaliteten av klassificeringen finns det tre viktiga komponenter 

att beakta. Den första är kvaliteten på indata, är det fel på data eller dålig kvalitet på data som 

används till analysen kommer inte kvaliteten på slutprodukten bli bra. Data som används till 

denna analys är kartmaterial från diverse ursprung. I den data som hämtades från Lantmäteriet 

samt från SGU är kvaliteten fastställd och kartmaterialet är kvalitetssäkrat och skapat utifrån 

en nationell standard (Harrie, 2013 s. 73, 265–267). I den data som hämtas från tidigare 

klassificering av Avanäset kan inte kvaliteten säkerställas lika lätt då de inte är skapade utifrån 

en välkänd standardisering så man kan säkerställa kvalitetsparametrar som logisk konsistens, 

lägesnoggrannhet eller temporal noggrannhet (Harrie, 2013 s. 267).  

 Den andra komponenten att beakta är att de fel som kommer med indata fortplantar sig 

och ett litet fel kan ge stora brister för den slutgiltiga kvaliteten av klassificeringen (Harrie, 

2013 s. 73, 265–266).  Den tredje komponenten som man måste ta till sig för att säkerställa 
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kvaliteten av slutprodukten är att brister i modellen av klassificeringen ger svagheter i 

kvaliteten (Harrie, 2013 s. 73, 265–266).  

 Det finns ett flertal metoder att utvärdera kvaliteten på den ingående data, felen som 

fortplantar sig samt brister i modellen. Ett sätt är att jämföra med referensdata, ett annat sätt är 

att se om materialet stämmer med de logiska regler som finns för data (Harrie, 2013 s. 270–

277). 

 För att inte en karta ska bli för plottrig eller för rik på information måste man generalisera, 

vilket betyder att man ibland måste ta bort vissa detaljer eller kanske dra en skiljelinje lite 

annorlunda än vad gränsen egentligen går i verkligheten. Generalisering går ut på att förenkla, 

jämna ut och eventuellt slå samman små områden som ligger nära varandra till ett område 

(Harrie, 2013 s. 295–297). 
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4. RESULTAT 

Under detta avsitt presenteras resultaten från karteringen/landskapsklassificeringen som gjorts 

av Avanäsets flygsandsområde. Resultaten kommer att presenteras genom beskrivning och 

förklaring av de olika klassificeringsklasserna och en förklaring till varför klassificeringen 

användes där den använts. 

 

4.1 Landskapsklassificering 

Klassificeringen går efter ett klassificeringsschema (bilaga) med landskapsenheter som 

synliggörs genom de färgkodade områdena på klassificeringskartan (fig. 14). Ovanpå 

landskapsenheterna ligger lagren med markanvändningsenheterna (odlingsmark och skog), 

landskapselementen som är linje/punkt samt bokstavssymboler som visar geomorfologiska 

former samt bebyggelse och vägar (Boelhouwers 2017 s. 20–29).  

 

Figur 14 Klassificeringskarta över Avanäset. Kartunderlag: GDS-terrängkartan (väglager, byggnadslager, 

vattenytor), GDS-Ortofoto, GDS-höjddata 2m © Lantmäteriet I2017/00458, Jordarter 1:25 000–1:100 000 © Sveriges 

geologiska undersökning. 
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1 Aa Agrarlandskap på tunna jordarter 

För att ett område ska klassificeras som Agrarlandskap på tunna jordarter måste jorddjupet vara 

max 20 cm, andra klassificeringsförutsättningar är en begränsning av mängden buskvegetation 

(Boelhouwers 2017 s. 20–21). Området klassificerades genom hjälp av SGU:s jordartskarta 

som visar områden med sedimentär berggrund. Klassificeringen har använts på områden som 

egentligen ligger utanför klassificeringsområdet i denna landskapsklassificering. Området 

klassificerades enligt Ahltorp, et al, (2015, s. 8, 20) som agrarlandskap i topografiskt skyddade 

områden, men informationen från SGU: jordartskartan så visar dessa områden upp en 

sedimentär berggrund med tunt jordlager och inte det jorddjup som ett agrarlandskap i 

topografiskt skyddade områden kräver. 

 

1 Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden 

Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden, är områden där jordarterna avsatts i en lugn 

miljö. De lugna vatten som skapar förutsättningarna för dessa avlagringar återfinns i vikar, sund 

eller vid sjöar. Jorddjupet för klassificeringen är över 20cm och jordarterna tillhör de finkorniga 

som hör samman med hur de avsatts (Boelhouwers 2017 s. 20–21). Enligt Ahltorp, et al, (2015, 

s. 8, 20) domineras området av svallsediment specifikt postglacial sand (SGU:s jordartskarta) 

och områdets jordarter avsattes i det sund som delade av Avanäset med resten av Fårö innan 

landhöjningen stängde av sundet. Markanvändningen som hör samman med landskapsenheten 

visar upp den traditionella markanvändningen på Fårö såsom till exempel betesmark, 

odlingsmark samt skog. Den postglaciala sanden som det tidigare sundet lämnat som ett band 

över Avanäset var klassificeringsgrunden för Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden 

samt den dominerade markanvändningen bestående av odlingsmark. Vid den östra gränsen av 

agrarlandskap i topografiskt skyddade områden tar flygsandslandskapet vid. Större delen av 

området täcks av odlingsmarker samt tomtmarker och bebyggelse.  

 

1 AC Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden 

Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden är utsatta delar av kustnära markområden 

såsom uddar som påverkas av vind och vågor. För att klassificeras som agrarlanskap i 

topografiskt exponerade områden behöver området bestå av grova jordarter och 

motståndskraftig berggrund. Uddarna visar upp strandvallar och markområden bestående av 

klapper och grovt svallgrus. Markanvändningen på de exponerade områdena visar även här upp 

den traditionella markanvändningen på Fårö såsom till exempel betesmark, odlingsmark samt 

skog vilket visar att människorna utnyttjade hela Fårö (Boelhouwers 2017 s. 20, 22). De tre 

uddarna på området klassificerades genom höjdkarta samt de grova jordarter som områdena 

består av och genom att titta på markanvändningen av områdena. På de tre uddarna växer det 

skog eller så används marken till odling. På två av uddarna återfinns tydliga lämningar av 

strandvallar som genom landhöjning nu är skogsområden. Det tredje området med 

agrarlandskap i topografiskt exponerade områden är beläget på den södra delen av Avanäset 

och visar upp andra förutsättningar än de två andra uddarna. Här domineras inte området av 
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skog utan av odlingsmarker och ovanpå de grova jordarterna återfinns troligen sanddyner, vilket 

klassificerades genom att studera formen på vallarna/dynerna som inte har samma enhetliga 

form som strandvallarna på de övriga områdena. De tidigare klassificeringarna av 

uddeområdena är inte den samma som den nya klassificeringen. Uddarna klassificerades 

tidigare enligt Jonsson, et al, (2015, s. 21); Malik et al, (2015, s. 17) och Ekelund Carlsson, et 

al, (2015, s. 11) som berggrund med svallsedimenttäcke men de beskriver sedan att området 

domineras av tallskog eller av odlingsmarker. Klassificeringen berggrund med 

svallsedimenttäcke kräver ingen eller sparsam vegetation och har ingen markanvändning såsom 

odling/betesmarker.   

 

1 Ca Primära flygsandslandskap 

Det primära flygsandslandskapet klassificeras genom de tydliga linjära sanddynerna som har 

flygsandens typiska fina kornstorlek. Ingen annan markanvändning än planterad skog bör 

återfinnas inom klassificeringsramarna (Boelhouwers 2017 s. 20, 24). De linjära dynerna, 

foredunes, återfinns i flertalet av vikområdena på Avanäset, men även på den långdragna udden 

med sand som återfinns i norra kustlinjen. Områdena klassificeras genom de typiska linjära 

sanddynerna indikerade på klassificeringskartan med ljusröda heldragna linjer som återfinns på 

de klassificerade områdena. De linjära sanddynerna särskiljs från strandvallar genom både höjd 

och utseende. En sanddyn är oftast högre än en strandvall och har en ”hackigare” linje än 

strandvallarna. Carlsson, et al, (2015, s. 23–27) klassificerar stranden vid Sudersandsviken samt 

vid Ulla Hau som sekundära dynområden men det finns tydliga primära linjära sanddyner på 

båda stränderna vilket stärks av klassificeringen av Jansson, et al, (2015, s. 16) som anger 

strandremsan vid Sudersand som primära sanddyner. Området nordost om Ulla Haudynen finns 

ett litet område som Carlsson, et al, (2015, s. 23–27) klassificerat som agrarlandskap på 

flygsand men området har tydliga linjära sanddyner som indikerar primärt flygsandslandskap. 

Det stora primära flygsandsområde som är beläget mitt på Avanäset visar på den gamla 

kustlinjen i området och den enda markanvändningen av området med primära 

flygsandsområden är skog. 

 

1 Cb Sekundära flygsandslandskap 

Det sekundära flygsandslandskapet klassificeras genom de oregelbundna dynformationer som 

skapats genom omvandling av primära dyner. De sekundära dynformationerna har tydliga 

parabeldyner med deflationszoner samt långsträckta dynformationer med oregelbunden form. 

Inom klassificeringsramarna accepteras ingen annan synbar markanvändning än skog även om 

bebyggelse återfinns runt om på området. På områden med sekundära flygsandslandskap kan 

öppna områden med vandrande sanddyner förekomma (Boelhouwers 2017 s. 20, 24). Den 

största dynformationen på Avanäset är parabeldynen Ulla Hau som syns tydligt på 

klassificeringskartans västra del. Det sekundära flygsandslandskapet utgör den största delen av 

Avanäsets flygsandsområde och klassificeras genom höjdkarta som visar de oregelbundna 

oftast höga formationer som utgör det sekundära flygsandslandskapet. Gränserna till det 

sekundära flygsandslandskapet klassificerades med hjälp av SGU:s jordartskarta där gränser 
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mellan flygsanden och grövre jordarter syns tydligt. Exakta gränser mellan sekundära och 

primära flygsandsområden är inte alltid lätta att dra men genom att studera höjdkarta och 

visuellt bestämma vilka formationer som hör hemma inom klassificeringsramarna för 

landskapsenheterna har gränsdragningarna gjorts. Ovanpå klassificeringsenheten med 

sekundära flygsandslandskap ligger klassificeringen med landskapselementen som visar de 

geomorfologiska formationer som tillhör klassificeringsområdet. Större delen av det tidigare 

primära flygsandslandskapet har täckts över av sekundära dynområden, sanden som skapat 

parabeldynen Ulla Hau har vandrat in från norr och täckt över det västra primära 

flygsandsområdet. Från sydväst har ett annat sekundärt dynområde vandrat in och täckt över de 

södra delarna väster om Ulla Hau. På dynformationen Ulla Hau syns tydligt den dominanta 

vindriktningen från norr som lämnat en stor plan deflationsyta mitt i dynen. I ytterkanten av 

Ulla Hau syns den mäktiga dynfronten med dess höga dynformation. I det sekundära 

flygsandsområdet ovanför det södra vikområdet, syns den dominanta vindriktningen ifrån 

sydväst genom dynfronten som rört sig mot nordost på Avanäset. Här syns även tydliga 

deflationszoner och oregelbundna dynformationer samt parabeldyner. Det nordöstra sekundära 

dynområdet visar upp fina exempel på små parabeldyner med en dominant vindriktning från 

norr samt små oregelbundna dyner närmast det primära dynområde som är beläget vid 

kustlinjen. Området runt våtmarkerna på den nordöstra delen av Avanäset klassificerar Jonsson, 

et al, (2015, s. 14) samt Bertelin, et al, (2015, s. 18) som ett primärt flygsandslandskap men 

skriver att alla sanddynerna deformerats av vinderosion (Jonsson, et al, 2015, s. 14) samt att 

det finns dynformationer som inte hör hemma inom klassificeringsenheten. Det tidigare 

klassificeringar angett som primära dynområden har otydliga rester av primära linjära dyner på 

området men övervägande delen består av sekundära dynformationer och deflationszoner.  

 

1 Cc Agrarlandskap på flygsand 

Agrarlandskap på flygsand klassificeras genom de utplanade markytor där de tidigare 

dynområdena inte går att identifiera längre. Dessa markytor på flygsanden används 

huvudsakligen till lantbruk. Markanvändningen som hör samman med landskapsenheten visar 

upp den traditionella markanvändningen på Fårö såsom till exempel betesmark, odlingsmark, 

tomtmark samt skog. Odlingsområden som är i vila ingår även i markanvändningen på området 

(Boelhouwers 2017 s. 20, 24). Områdena med agrarlandskap på flygsand klassificerades genom 

höjdkartan samt genom lantmäteriets åkermarksdata. Höjdkartan som visade upp de utplanade 

områdena kopplades samman med åkermarken för att kontrollera att inga områden var plana 

våtmarksområden. 

 Den största skillnaden mellan tidigare klassificeringar och denna klassificering är att 

agrarlandskapet på flygsand har minskat avsevärt, vilket beror på att flertalet av områdena som 

tidigare klassificerats som agrarlandskap på flygsand visade upp rester av dyner på områden, 

alltså inte de utplanade markytor som klassificeringen kräver. Carlsson, et al, (2015, s. 23–27) 

har klassificerat stora delar av de kustnära delarna av Ullahau-Sudersand som agrarlandskap på 

flygsand men det finns på båda kustområdena tydliga sekundära dyner mellan bebyggelsen i 

norr och agrarlandskapsområdena i söder. 
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1 Cd Primära svallsand/strandvallslandskap  

Det primära svallsand/strandvallslandskapet är ett landskap med tydliga strandvallar. 

Strandvallarna består av fina till grövre jordarter av sand. I strandvallarna förekommer 

inblandning av grus och stenar. Strandvallarna kan vara svåra att klassificera då de troligen har 

ett lager av flygsand ovanpå sig och kan likna de primära linjära dynformationerna. 

Markanvändningen som tillhör klassificeringen är planterad skog och ingen annan synbar 

markanvändning accepteras inom klassificeringen (Boelhouwers 2017 s. 20, 25). 

Klassificeringen av primära svallsand/strandvallslandskap har gjorts med hjälp av höjdkarta 

och landhöjningskartor av Bresjer, (2016, s. 42–43). Med hjälp av landhöjningskartorna av 

Bresjer, (2016) så syns det tydligt att det primära svallsand/strandvallslandskapet i södra delen 

av Avanäset var den första delen som steg upp ur havet. Förekomsten av strandvallar är därför 

nästan förväntad. De tydliga parallella strandvallarna som höjdkartan visar upp på området ger 

en tydlig klassificeringsgrund när man korrelerar med landhöjningskartorna. Det sekundära 

flygsandsområdet har lämnat en ram runt området med tydliga dynfronter med sekundära dyner 

runt hela området. Det andra området med primära svallsand/strandvallslandskap är beläget 

norr om det första området och var troligen en udde när det steg upp ur havet, strandvallarna på 

detta område är inte lika tydliga men det finns ett flertal otydliga parallella strandvallar som 

täcker området. Ekelund Carlsson, et al, (2015, s. 22) klassificerade strandvallarna på det södra 

området som primära flygsandslandskap, och dessa strandvallar kan vara svåra att klassificera 

då området enligt SGU:s jordartskarta består av flygsand. Men strandvallarna på området är för 

jämna i formen för att klassificeras som något annat än strandvallar. 

 

Kustklassificering av Avanäset 

Till kustklassificeringen av Avanäset användes till största delen en kustklassificering av 

Engström Johansson, (2017). Klassificeringen av Fårö användes med den skillnaden att den 

norra kustlinjen från Skärs udde mot Ulla Hau klassificerades mer ingående. Avanäset består 

av tre olika sorters kustlinjer, en bestående av vikar där sand avsatts, en bestående av 

uddemiljöer där berggrunden är synlig vid kusten samt den avvikande uddemiljön vid Norsta 

Auren där sediment avsatts som strandavlagringar vid den grunda kustlinjen (fig. 1). 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från karteringen/klassificeringen och kopplar dessa resultat 

till teorin som framförts under tidigare avsnitt i uppsatsen. Metoden som använts till uppsatsen 

diskuteras även i detta avsnitt. 

 

Resultatet från kartan med landskapsbeskrivningen av Avanäset visar ett starkt samband mellan 

den kulturgeografiska och den naturgeografiska påverkningen av Avanäset. Fårö har en speciell 

natur med ett kargt landskap som ändras drastiskt när man kommer till Avanäset. Här syns det 

karga kalkstenslandskapet bara vid uddarna som finns på området. Avanäset är flygsandens 

landskap och vind och vågor har lämnat ett område som är unikt för hela Gotland. 

Förutsättningarna för den speciella landskapsutvecklingen på Avanäset startade med att sanden 

avsattes redan vid inlandsisens återdragande från området och lämnade en ås av isälvssediment 

som ger en riklig tillgång av sand både på Avanäset samt i havet utanför kusten vid Salorev 

(Wastenson, 2009, s. 106–107; Eliason, 2010 s. 25, 61; Svantesson, 2008 s. 22). Den 

naturgeografiska utvecklingen började från den första ön som steg upp ur havet för 7ka BP 

genom den isostatiska landhöjningen som påbörjades när inlandsisen drog sig tillbaka från 

området, inledde landskapsutvecklingen i området (Bresjer, 2016 s. 42). Processerna som 

påverkade området lämnade spår som fortfarande är synliga i de högsta områdena på Avanäset. 

De två områden med klassificeringen primära svallsand/strandvallslandskap visar upp tydliga 

exemplar av strandvallar som bevarats under tidens gång. Genom att följa 

landskapsutvecklingen i området genom de landhöjningskartor som Bresjer, (2016 s. 42) skapat 

ser vi hur en tombolo kopplar samman Avanäset med Fårö med början för 4ka BP sedan. 

Området med otydliga linjära sanddyner som är beläget mitt på Avanäset (C, fig. 15) är rester 

av den tombolo som enligt höjdkartorna skapade av Bresjer, (2016 s.42) kopplade samman Fårö 

med Avanäset. Det finns flertalet frågetecken kring när flygsanden på Avanäset skapades men 

genom klassificeringskartan ser man resterna av tombolon och man kan följa de otydliga 

resterna av de linjära sanddyner vilka klassificerats som primära flygsandslandskap. Tombolon 

som sträcker sig från den första delen av Avanäset som steg upp som en ö ur havet och förbi 

Ulla Hau säger oss att kustlinjen var belägen här vid en tidpunkt under 

naturlandskapsutvecklingen av Avanäset. Tombolon utvecklades från en liten upphöjning i det 

sydvästra hörnet av Avanäset och byggdes på norrut (fig. 2). Större delen av tombolo området 

har övertäckts av sekundära sanddynsområden men det finns tillräckligt mycket rester kvar för 

att man ska kunna ana den tidigare kustlinjens dragning. Klassificeringen av området tyder på 

att de primära flygsandsdyner som förekommer i området är skapade på tombolon. De primära 

flygsandslämningarna korrelerade med höjdkartorna skapade av Bresjer, (2016 s. 42) ger en 

datering på flygsanden på Avanäset till en början av 4ka BP. Detta är bara en hypotes om 

utvecklingen av flygsanden på Avanäset, för ett säkrare resultat bör vidare studier av områdets 

flygsand utföras. 

 Avanäset domineras av jordarten flygsand och i klassificeringen delas detta område in i tre 

klassificeringsklasser: primära, sekundära och agrarlandskap på flygsandslandskap. Det största 

området upptas av sekundära flygsandslandskap bestående av sekundära dynområden skapade 
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av sand som tidigare byggde upp primära sanddyner. Den sannolika orsaken att sanden började 

vandra och de primära sanddynerna omvandlades kan härledas till den oförsiktiga 

skogsavverkning som skedde på Avanäset under 1700–1800-talen (Hesselman, 1909, s. 42–44; 

Svantesson, 2008, s. 39). Den oförsiktiga avverkningen fick stora konsekvenser på 

landskapsutvecklingen på Avanäset, då sanden till exempel skapade den stora dynen Ulla Hau. 

Vandrande sand kan ha konsekvenser för infrastrukturen i området, då vägar kan täckas av 

sanden, och hus och tomter ligger i riskzonen för detsamma. Under början av 1900-talet 

planterades stora mängder skog för att förhindra vidare spridning av sanden vilket var en 

framgångsrik åtgärd och i nutid är det enbart ett fåtal platser på Avanäset där sandvandring 

fortfarande sker. Flygsandslandskapet på Avanäset har de två förutsättningar som krävs för att 

skapa det dynlandskap som nu finns där. För att kunna skapa flygsand behövs det en god 

tillgång av sand samt ett landskap påverkat av vinden (Masselink, 2011, s. 267; Svantesson, 

2008, s. 38). Den dominanta vindriktningen som skapat de sekundära dynområdena på 

Avanäset kan urskiljas från dynernas form, parabeldynerna har formen av ett U och vinden 

kommer från öppningen av dynformationen. Genom denna information kan man se att 

huvuddelen av den dominanta vindriktningen på dynformationerna i norra samt nordöstra delen 

(E, fig. 15) av Avanäset kom ifrån norr. Men det finns även dynformationer i nordost som ser 

ut att ha en dominant vindriktning från nordost. På den södra delen av Avanäset är den 

dominanta vindriktningen svårare att förklara då det runt området av primära strandvallar finns 

dynfronter som verkar driva in från alla sidor med dominanta vindriktningar från alla 

väderstreck (D, fig. 15). I det sekundära dynområde som övertagit tombolo området, har en stor 

dynfront med dominant vindriktning från sydväst omvandlat större delen av det primära linjära 

dynområde som tidigare täckte området (B, fig. 15). Det går fortfarande att urskilja några 

otydliga linjära dyner som går genom området men vid Ulla Hau är alla spår av primära linjära 

dyner borta då dynfronten från Ulla Hau invaderat området och täckt över de äldre primära 

dynerna (A fig. 15). Hur och varför den dominanta vindriktningen kan variera finns ingen 

förklaring till utan detta är ett ämne där vidare studier behövs för att få svaren på frågorna som 

finns. 

Figur 15 Klassificeringskarta med lägesreferenser. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, © SGU. 
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 Agrarlandskapet på flygsand har minskat på denna klassificering från de tidigare 

klassificeringarna som gjorts på Avanäset. Huruvida man bör klassificera områden runt 

bebyggelse som agrarlandskap på flygsand eller som det blivit klassificerat i denna uppsats som 

sekundära flygsandslandskap kan diskuteras men sekundära flygsandslandskap stämde bäst in 

på området då sekundära dyner var synliga på områdena. 

 De områden som skiljer sig på Avanäset är de tre utsatta uddeområdena där strandvallar 

och berggrund dominerar. Dessa områden visar upp de typiska egenskaperna som landskap 

påverkade av vågornas energi uppvisar. Kustlinjen vid uddarna består troligtvis av den hårdare 

revkalksten som även dominerar raukområdena på Fårö (Martinsson 2001, s. 22–24). 

Strandvallarna på uddeområdena är lätta att klassificera medan strandvallar som är till störst del 

uppbyggd av diverse olika sandstorlekar är svårare att skilja från sanddyner, genom att studera 

dessa vidare kan man säkerställa klassificeringarna av strandvallar och dyner på 

Avanäsområdet. 

 Studiens kvalitet är delvis beroende på kvaliteten av tidigare deltagares arbeten, genom att 

de tidigare arbetena är baserade på kvalitetssäkrat kartunderlag så kan man säkerställa att 

områdets proportioner är korrekta och belägna på rätta koordinater. Att kvalitetssäkra den 

tidigare klassificeringen är desto svårare då det är deltagarnas egna åsikter som angett 

klassificering samt gränsdragningar. Men genom att bilda en egen uppfattning om området och 

hur området bör karteras, klassificeras och sedan jämföra och justera områden så elimineras 

delar av kvalitetsbristen från indata. Metoden som har använts till studien kan anses vara 

bristfällig då det inte gjordes en egen fältstudie av området för att bekräfta karteringsresultaten. 

Svagheterna från studien hör ihop med avsaknaden av fältstudie och att karteringen enbart är 

gjord av höjddata och kartmaterial. Genom att enbart kartera området genom kartmaterial och 

jämföra dessa med tidigare resultat är riskerna att missa eventuella egenskaper som kan vara 

uppenbara i fält. En annan brist i klassificeringen är att vissa områden och gränsdragningar 

måste generaliseras vilket kan ändra den verkliga gränsen mellan områden eller hur man 

klassificerar vissa områden med tydliga landskapsformer som inte hör hemma inom 

klassificeringsramarna för området. Metodens styrkor är att genom den hierarkiska strukturen 

som använts så skapar man en tydlig klassificeringskarta som startar med klassificeringen av 

berggrund/jordarterna på området och hur dessa uppenbarar sig på området, sedan läggs ett 

lager med markanvändning och överst det geomorfologiska formerna.  

 

 

6. SLUTSATSER 

Avanäsets natur/kulturgeografiska landskapsutveckling har skapat ett speciellt landskap där 

utvecklingen kan läsas som årsringar i landskapet. Genom höjddata och landhöjningskartor kan 

man se att spåren som lämnats i landskapet dateras tillbaka till den tid då området steg upp ur 

havet. Syftet med den här uppsatsen har varit att göra en klassificering, en kartering, och en 

beskrivning av Avanäsets landskap och dess utveckling från ett natur- och kulturgeografiskt 

perspektiv. Den klassificeringskarta som är resultatet av klassificeringen och karteringen 
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beskriver landskapet på Avanäset. Genom en beskrivning av landskapet på Avanäset så kan vi 

även avläsa en del av den historiska utvecklingen av området.  

 Flygsanden som dominerar Avanäset har genomgått olika processer på de olika 

klassificeringsområdena på Avanäset, några som naturen skapat, några som vi människor 

skapat samt några som människor och naturen skapat tillsammans. 

Denna klassificering kan utgöra inspiration för hur man kan sammanföra de mindre indelade 

områdena till en enhetlig klassificering och landskapsbeskrivning av Fårö som görs under 

kursen Geografi B-kursens delkurs Miljö och landskap.  

Denna karta med landskapsbeskrivning kan utgöra utgångspunkten till framtida studier på 

Avanäset, många delar av Avanäsets utveckling är fortfarande oklara och behöver vidare studier 

för att bli klarlagda. Vidare studier kan behandla kopplingen mellan historiska 

landskapsutvecklingen och framtidens utveckling på Avanäset. Hur kommer vi människor att 

påverka landskapsutvecklingen i framtiden? Klimatförändringar har Avanäset genomgått under 

och efter tiden med inlandsis, hur kommer klimatförändringarna som sker nu att påverka 

landskapsutvecklingen på Avanäset. 

 Flygsanden i området har inte åldersbestämts utan det finns bara ett flertal hypoteser om 

när flygsanden bildades på området. För att åldersbestämma flygsanden i området behöver 

vidare studier av sanden utföras. 

 Studier om hur vinden påverkar området, och varför man kan avläsa i landskapet dominanta 

vindriktningar som kommer från alla väderstreck behöver genomföras. Är det lokala 

väderfenomen som påverkar vinden, eller sjöbris? 
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