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1. INLEDNING 

Den här rapporten kommer att innehålla en studie som är gjord i tre steg; fältarbete, GIS och 

intervju som täcker ett avgränsat område på Fårö. Studieområdet vi fick tilldelat är Bondans 

som är placerat mellan koordinaterna N 6433900, Ö 745300 och N 6431900, Ö 747300. 

Figur 1. Figur 1 visar en översiktskarta över studieområdet, även kallat Bondans-området. 

Källmaterial: Terrängkarta i rasterformat ©Lantmäteriet. 

Fältarbete har vi utfört under våren 2017 i kursen Miljö och landskap på Uppsala Universitet. 

Områdets landskap har undersökts noga ur ett helhetsperspektiv, där man har studerat hur 

kultur- och naturlandskapet har förändrats över tid. Detta är för att man ska kunna 

karaktäristiska de områden som har ändrats i landskapet samt för att vi ska kunna utföra 

klassificeringar enligt landskapsklassificeringsmallen i Bondans. Fältarbetet varade i sex 

dagar, då observerades och klassificerades undersökningsområdet. Studiens upplägg 

presenteras med kartor som är gjorda i GIS med källmaterial från Lantmäteriet, SGU och egna 

observationer. En tvärprofil från öst till väst ska göras med fokus på berggrund, jordlagret och 

mänsklig påverkan. Rapporten kommer även att beskriva postglaciala processer, 

användningen av kalk samt turismens påverkan på kultur- och naturlandskapet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga postglaciala landskapsutvecklingen i Bondans-området 

och undersöka människans användning och utformning av det kulturlandskapet. 

1.2 Frågeställningar  

- Hur ser sambandet ut (i process och form) mellan landhöjningen, geologi, topografi, 

kustprocesser och jordarter?  

- Hur ser sambandet ut mellan bosättning, markanvändning, ekonomisk aktivitet, EU 

(samhalls drivkrafter och resurser) och landskapets utformning? 

- Vilken inverkan har turisterna haft på landskapet? 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Naturgeografisk bakgrund 

2.1.1 Berggrunden 

För drygt 400 miljoner år sen under den geologiska perioden Silur, skapas den berggrunden 

som idag utgör Gotland. Berggrunden bildades i en varm och tropisk miljö där Skandinavien, 

delar av Baltikum och Östersjön befann sig under vatten. De ovan nämnda som ges 

samlingsnamnet Östersjösänkan, befanns sig vid den här tiden nära ekvatorn. På grund av 

kontinentaldriften har Gotland förflyttats till den plats där den ligger idag. De djur och växter 

som vid den här tiden levde här bestod i mångt och mycket av kalk. Med tiden då döda djur 

och växter hade sjunkit till havets botten, kunde dessa lagras i ett sediment. Under tiden då 

lagringsprocessen pågått i 40 miljoner år, höjdes och drogs sig havet tillbaka flertal gånger. 

Detta utsatte berggrunden för erosion som resulterade i att partiklar från berggrunden kunde 

föras ner i havet till havsbotten och bildar sediment (Martinsson 2001, s. 17–18).  

Sedimenten, bestående av både små och stora partiklar, förstenades med tiden till kalksten 

och utbredde sig längs Östersjösänkan. I områden nära en strand, eller i grunda vatten i havet, 

kunde korallrev bildas där det fanns tillgång till ljus. Efter en tid då reven hunnit stadga sig 

kunde nya rev växa som ett lager på de gamla. Detta resulterade i att reven förstenades till en 

betydligt högre hårdhet än sedimentär kalksten – revkalksten. Sedimentär- och revkalksten 

som har skapats under Silur är det som utgör berggrunden för Gotland (Martinsson 2001, 

s.17–18). 

2.1.2 Istiden 

Vid Silurtidens slut började sedimentationen att minska, samtidigt som östersjösänkan, med 

hjälp av kontinentaldriften började föras i nordlig riktning. Då klimatet blivit kallare, började 

östersjösänkan utsättas för flertal nedisningsperioder. Genom hårdpackad snö kunde det under 

dessa perioder bildas isblock med en tjocklek på mer än 1000 meter. Dessa isblock 

frambringade ett högt tryck på marken som i sin tur omformades och trycktes ner mot 

jordskorpan. Trycket som isen haft på markytan började avta då den senaste inlandsisen, för 

10 000 år sedan, började smälta. Genom landhöjningen resulterade detta nu i att Gotland som 

legat 100 meter under havet sakta börjat stiga över havsnivån och där skapas en ö, Gotland.  

Smältningen av isen medförde också att älvar och forsar börjat bildas. De material som 
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inlandsisen dragit med sig under avsmältningen, svallades och avlagrades i botarna på 

forsarna. Till följd av isens avsmältning bidrog det rinnande vattnet till sortering och 

deponering av grus, sand och lera. Områden på Gotland som utgör dagens odlingsmarker är 

till följd av den kalk som isen också drog med sig under avsmältningsperioden. På dessa 

områden är finkorniga partiklar deponerade i form av moränlera (Martinsson 2001, s. 17–18). 

2.1.3 Östersjöns utvecklingshistoria 

Tiden efter den senaste istiden, Weichsel, har inneburit stora förändringar för regionen som 

idag kallas Östersjön. Trycket från den massiva isen som smälte ända fram till 10 000 år sen, 

innebar att havsnivån skulle ligga 100 meter under dagens havsnivå. Öresund och Stora Bält 

var vi den här tiden torrlagda, vilket tillsammans med massiva isen i norr förhindrade 

kontakten mellan havet och Östersjösänkan. Detta resulterade i att den, numera kallade, 

Baltiska issjön kunde fyllas med sötvatten (Eliasson 2010, s. 25–26).  

För 11 500 år sedan skulle den Baltiska issjön bli hav, Yoldiahavet. Under den här 

perioden hade klimatet blivit varmare, vilket resulterade i en stor avsmältning av sötvatten. 

Trots att Yoldiahavet vid den här tiden hade en stor mynning ut till Atlanten, hade inte 

saltvattnet någon chans att komma in, då det förhindrades av det stora utflödet av sötvatten ut 

ur östersjösänkan. Yoldiahavet hade då under större delen av ca 800 år, bestått för det mesta 

av sötvatten. Detta skulle ändras under mitten av perioden, då klimatet under 200 år hade 

blivit kallare och därmed avsmältning av isen saktats ner. I och med att flödet av sötvatten 

avtagit, hade nu saltvattnet en chans att ta sig in. Dessutom hade det stora flödet av 

smältvatten skapat bredare öppningar i sunden kring Närke, vilket också har möjliggjort en 

väg in för saltvattnet. Trots den kortare klimatnedgången och öppningen vid Närke-sunden, 

blev Yoldiahavet vatten aldrig mer än bräckt (Andrén 2003, Yoldiahavet). 

För 10 700 år sedan hade Östersjön återigen blivit en sjö, Ancylussjön. Då 

avsmältningen precis hade avtagit i norr var landhöjningen stark där. Detta innebar att 

landhöjningen hade isolerat sundet i Mellansverige från Västerhavet, och därmed bildat en 

sötvattensjö. I söder var höjningen av Ancylussjöns yta starkare än landhöjningen, vilket 

medförde att Ancylussjön i söder var 10 meter över dagens havsnivå i Västerhavet. Men 

under 200 år började nivån att sjunka till Västerhavets havsnivå igen. En teori om hur det 

kunnat komma sig, är att vattnet skulle översvämmat en sydlig tröskel i södra skåne, som i sin 

tur skulle blivit nederoderad. Detta skulle ha gjort det möjligt för södra Ancylussjön att 

dräneras ut i Kattegatt via Stora Bält, och därmed sjunka på samma nivå som Västerhavet 

(Andrén, Baltiska Issjön, 2003). 

För 10 000 år sedan hade klimatet blivit varmare och inlandsisarna hade smält. 

Tillförseln av smältvatten till världshaven resulterade i att havsnivån i världshaven steg allt 

mer. Allteftersom världshavens nivå steg kunde en kontakt mellan det som idag benämns som 

Östersjön och världshaven inrättas. Detta möjliggjorde tillförsel av saltvatten från världshaven 

till det som nu kommer att kallas Litorinahavet (Andrén 2003, Litorinahavet). 

Höjningen av havsnivån började så småningom att avta i samband med att världshaven 

inte längre förseddes med smältvatten från inlandsisarna. Men i och med att landhöjningen 

fortfarande var aktiv, höjdes Öresund, Lilla och Stora Bält och, som än idag, kan se till att salt 

från Atlanten inte kommer in lika ofta genom sunden. Något som är en förklaring till varför 

dagens Östersjö är ett hav med bräckt vatten (Andrén 2003, Litorinahavet).     
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2.2 Kulturgeografisk bakgrund 

2.2.1 Kalkbruk  

Kalkstenen utgör berggrunden på största delen av Gotland (se 2.2). Den är, och har under 

väldigt lång tid varit en viktig resurs för Gotlands näringsliv. Kalk som förmodligen redan 

under medeltiden, ingått i murbruk, har nyttjats i både storskaliga projekt som Visby ringmur, 

stenkyrkor och stenbyggnader i hela regionen (Nyström 2001, s. 173).  

De som var involverade i kalkindustrin, var i de flesta fall borgare och ämbetsmän från 

Visby. Då verksamheten i många fall var lokaliserad i norra delen av Gotland, valde 

kalkbrukarna att bosätta sig i anslutning eller åtminstone nära ugnarna. Detta medförde att 

samhällsstrukturen på norra Gotland skiftade. Varefter kalkindustrin på norra Gotland 

utbredde sig, växte det nu fram en samhällsklass. Nyström (2001, s. 175) beskriver det som; 

“en herrskapsklass med drag av herrgårdskultur.” Vidare citerar Nyström (2001, s. 175) 

Linné som själv har gjort en notering av samhällsklassen på norra Gotland, när han skriver; 

“Dessa kalkbrukare äro ej simple bönder, utan en especie av brukspatroner.” 

Bortsett från det kommersiella syftet, har kalkbruket även figurerat i småskaliga 

projekt på gårdar och för att uppfylla befolkningens egna behov. Storleken på ugnarna som 

idag återfunnits, avslöjar produktionens storlek. Bränningen av kalk för den egna gårdens 

behov, skedde i både kalkugnar och kalkmilor, som var i betydligt mindre storlek än 

kalkugnar för det kommersiella syftet. De lämningar som man idag hittar i skog och hagar, 

utgörs av runda eller ovala gropar i marken. Dessa täcktes av jord, för att det hela sedan skulle 

brinna i några dagar. Vinsten av de små ugnarna och milorna var i regel mindre än i de större 

kalkugnarna (Nyström 2001, s. 180). 
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2.2.2 Bränningsprocessen  

 

Figur 2. Figuren visar processen från kalksten till murbruk. Skapad av Josefine Blomberg. 

Källa: hn Byggnvadsvård, NA. 

Bruten kalksten packas storleksvis i ugnen med stora stenar i botten och mindre högre upp. Vid 

ugnens öppning tänds en eld som med bäst effekt bör uppnå 900 grader. Kalkstenen ser i stort 

sett likadan ut efter bränningen som innan, men med en porösare och lättare sammansättning 

(hn Byggnadsvård, NA).  

Efter tre dygn har den ursprungliga kalkstenen bytt form till osläckt kalk. För att den 

osläckta kalken ska kunna släckas och därmed användas som bindemedel, görs en tillsättning 

av vatten. Den brända kalken reagerar med vattnet tills den har omvandlats till 

kalciumhydroxid, följt av en volymutveckling på ca 20 procent. Efter omrörning omvandlas 

den hårda kalkstenen till en mjuk, vit och trögflytande massa.  

Den porösa kalkstensmassan sluter sedan processen då den kommer i kontakt med 

koldioxid, som naturligt förekommer i luften, och därmed stelnar (hn Byggnadsvård, NA). Se 

figur 2 för en tydligare bild av processen.  

2.2.3 Jordbruk 

Jordbrukets betydelse för bonden på Gotland har under 1800-talets gång varierat. Omkring 

hälften av bönderna hade till en början inte möjlighet att helt livnära sig enbart på jordbruk, 

och behövde därför söka sig till andra näringskällor. Till dessa räknades kalkbruk, fiske och 

skogsbruk. Detta skulle dock förändras med tiden under 1800-talet då böndernas extraarbete 

helt tillträdes av specifika yrkesgrupper, såsom fiskare och kalkbrukare etc. Således kunde 

bönderna ägna sig helt åt jordbruk, där de tidigare sysslorna inte var lika nödvändiga (Almqvist 

& Engström 1999, s. 10). 

Under skiftesreformens lopp, skulle utdikning, vallodling och odling på myrmarkerna 

spela en helt ny roll för jordbruksnäringslivet. Man hade också börjat odla upp åkrar på ängar, 

skog och hagar, vilket tidigare används som plats för att hämta vinterfoder etc. Jordbruket hade 

tagit en ny vändning och åkermarken hade blivit det primära markslaget.  
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För Gotlands del hade just myrmarken en viktig betydelse i jordbruket. Då 

myrmarkerna kunde fylla fler funktioner än enbart utdikning för åkermark, ställde sig bönderna 

kritiskt till saken. Förutom åkermark nyttjades myrmarkerna till jakt och fiske, men dessutom 

var den fertila marken rik på den vassliknande växten ag, vilket användes till takläggning. Det 

skulle dock visa sig att uppodling av myrarna för åkermark inte skulle ge så stor avkastning 

som man hade förväntat sig. Något som skulle komma och ändras under 1880-talets slut, då 

konstgödseln började användas.  

Odling av myrmarkerna skulle också visa sig ha en betydelse för fattiga bönder. Under 

mitten av 1800-talet fram till början av 1900-talet skulle 12 000 gotlänningar emigrera till 

Amerika, där en stor procent av dessa kom från Fårö. Detta medförde en stor del fattiga bönder 

invandrade till Gotland, där många av dessa kom från Småland och Öland. På så sätt kunde 

arbetsfolk söka sig myrodlingarna på Gotland. Idag kan man se att 30 000 hektar av 

åkermarken idag är gammal uppodlad myrmark (Almqvist & Engström 1999, s. 7–10). 

2.2.4 Gotlands skiftesreformer 

Då man hade köpt, ärvt eller genom giftermål fått laglig rätt till en eller flera åkrar, var det 

vanligt att bönder på Gotland ägde mark på 20–30 olika platser. Detta ledde till att man många 

gånger hade långt att ta sig till respektive gård. Att ha splittrade ägor på detta sätt kallas på 

Gotland för partklyvning. Något som inte uppskattades av stormakten, då detta medförde att 

bönderna kunde betala mindre skatt. För att förbättra jordbruket på Gotland, liksom hela 

Sverige, gavs ett direktiv ut till alla landshövdingar. Mellan år 1766–1788 var Carl-Otto von 

Segebaden aktiv på Gotland som landshövding. Han hade en rad olika idéer om hur man skulle 

gå tillväga för att förbättra jordbruket och därmed driva in mer skatt till stormakten. Två av 

dessa blev uppodling av myrmarkerna och storskifte (Almqvist & Engström 1999, s. 4). 

För att få de splittrade åkrarna mer samlade, stiftade man år 1757 lagen om storskifte. 

Syftet med skiftning var att varje by skulle sätta grunden för skifteslagen. I Gotlands fall fick 

istället respektive gård sätta grunden för skifteslagen, då det på Gotland inte fanns några byar. 

Lagstiftningen var inget som uppskattades av bönderna, där man yrkade på att lagen gäller 

delägare i en by och därför inte kunde tillämpas på gotlandsbönderna. År 1789 fick bönderna 

till slut rätt i sin sak och kunde därefter inte bli påtvingade ett skifte. Storskiftet resulterade till 

slut i att uppsplittringen av åkrarna och de utspridda ägorna fick fortgå på Gotland. Det som 

dock blev förändrat var att man nu i en juridisk mening hade rätt att sätta ut markeringar på 

vart gränserna för exempelvis ens åker eller gård skulle gå. Dessa kunde senare användas i 

eventuella tvister (Almqvist & Engström 1999, s. 5). 

Det tog fram till år 1830 innan lagen om storskifte avvecklades, då den nya reformen 

laga skifte skulle träda kraft år 1827. Nu var tanken att dela in gårdarna i olika skifteslag. 

Uppdelningen skulle ske på sockennivå, där varje socken bestod av ett antal gårdar. Normalt 

sett var det vanligt att man delade in gårdarna i två till fyra skifteslag. Men i Fårös fall delade 

man upp det i hela 14 lag. Precis som under storskiftet hade bönder ännu en gång ställt sig 

skeptiska mot lagstiftningen. Man tyckte att de gårdar man skulle få sig tilldelat var sämre än 

dem man redan ägde, vilket skulle resultera i lägre utdelning. Dessutom skulle man vi ett skifte 

behöva riva och bygga upp stenhusen på gårdarna. Något som skulle vara både bli 

tidskrävande och kostsamt. Trots den starka oppositionen, skulle man år 1885 till slut ha skiftat 

halva ön. År 1977 stiftades den sista socken och idag är det fortfarande två skifteslag inte 

skiftade (Almqvist & Engström, 1999, s. 6). 
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2.2.5 Spår efter storskifte och laga skifte 

Lämningar efter skiftesreformerna går idag att spåra runt om i landskapet på Gotland. 

Gränserna mellan gårdstomter, utflyttade gårdar, landsvägar och de vägar som man idag finner 

i skog och åkrar är några de spår som har kommit till följd av storskiftet och laga skifte på 

Gotland. Men det som kanske är mest signifikant, är den stora mängd stentunar som återfinns 

runt om i landskapet. Dessa kan enkelt beskrivas som mindre stenmurar och fungerade som 

gränsmarkeringar för gårdar, åkrar och mm. Trots att man redan under storskiftet hade rätt att 

sätta ut gränsmarkeringar för sina ägor, är de flesta stentunar som man hittar idag en följd av 

laga skifte. Almqvist & Engström (1999, s.12) menar att de stentunar som går rakt i landskapet 

är de som kommer från laga skifte, medan de som inte följer en lika regelbunden linje är 

utformade under storskiftet. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började man gräva 

diken i anslutning till åkrarna och därmed utforma nya stentunar längs åkrarna, vilket också är 

ett kännetecken för tiden under skiftesreformerna (Almqvist & Engström 1999, s. 11–13). 

2.2.6 Turismens historia på Fårö 

Under 1100-talet började handelsmän besöka Gotland. Detta gjorde att handeln på ön växte 

och började etablera sig, samt att handeln expanderades runt om på Gotland. Flera handelsmän 

blev kvar och bosatte sig på ön. När semesterlagen, som innebär 2 veckor ledigt, infördes i 

Sverige år 1938 kunde man se en klar ökning på turister (Länsstyrelsen, 2010). 

Att folk har Fårö, Gotland som semestermål är inget nytt. Varje sommar åker det flera 

tusen besökare till Gotland för att njuta av värmen, kulturen och den fina miljön som finns där. 

Antalet besökare på Fårö är cirka 330 000 under semesterperioden, enligt Trafikverkets siffror 

från färjetrafiken, detta visar på Gotlands popularitet och vilken turistattraktion ön är 

(Österberg 2001, s. 347). 

Med tanke på att det är svårt att få bygglov på Fårö är intresset för en bostad alltid högt. 

Detta gör att priset på hus och stugor stiger stadigt i pris. Populariteten av hus på Fårö kan 

trigga upp ett pris på över 5 gånger det egentliga taxeringsvärdet på huset, vilket gynnar 

gotlänningar då de kan stycka av tomter av mark som finns. Den ökande turismen har gett stora 

fördelar för de bofasta på Fårö. Deras ekonomiska vinning blir högre när turister kommer och 

besöker ön, uthyrningar av deras stugor och hus ger en ekonomisk vinning som gynnar Fårös 

befolkning. 

Populariteten bland turister gör näringsidkare angelägna på att expandera. Det byggs 

fler stugor och campingplatser än någonsin tidigare. Enligt Österberg (2001) ger den 

gotländska turismen ger en vinning på mer än 900 miljoner kronor samt att turismen ger arbete 

till mer än 1 000 personer varje år (Österberg 2001, s. 348). 

3. METOD 

Här beskrivs tillvägagångssätt för kartering, GIS, fältobservationer, intervjuer, fotografering 

och bildhantering. Vi använder oss av Ola Halls bok “Introduktion till Kartografi och 

geografisk information” för att hjälpa oss definiera GIS-metoder. Alan Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder används för att kunna göra en semistrukturerad intervjustudie. 

Vi är även i fält och undersöker områdets landskap, jord och markanvändning. För att göra 

kartor använder vi oss av ArcGIS, Excel och Photoshop.  
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3.1 GIS 

GIS är en förkortning för Geografiska Informationssystem och används i områden där den 

rumsliga analysen är viktig. GIS är ett datoriserat sätt att visa, lagra, ändra och bearbeta 

geografiskt data (Hall 2003, s. 131).  

3.1.1 Grunderna 

För att skapa kartor behöver vi bland annat veta hur vi definierar var på jordens yta vi är. 

Detta kan göras genom en mängd olika koordinatsystem som har ändrats och förbättrats 

genom hela geodesins historia. En koordinat är en godtycklig punkt med två variabler som 

beskriver likt ett punktdiagram en Y-axel och en X-axel (Hall 2003, s. 21). Vi har använt det 

svenska standard koordinatsystemet SWEREF 99. Denna kan sedan delas in i sub projektioner 

såsom Gotlands SWEREF 99 18 45. De extra siffrorna står för grader och minuter. 

Anledningen till att Sverige har en egen projektion istället för att en global används är för att 

öka precisionen i just det området som systemet är till för att kartograferas. SWEREF 99 är 

baserat på den transversala Mercator-projektionen som använts i Sverige i över 100 år 

(Lantmäteriet, 2012). När vi har satt program, kameror, databaser och GPS:er efter samma 

system kan vi börja slå ihop alla dessa lager för att skapa en karta. Vi har använt oss av 

ArcGIS för att hjälpa oss digitalisera våra observationer och tidigare skapad data. En sak som 

är viktig vid skapade av kartor i GIS är att inte uppfinna hjulet igen, vi använder oss av data 

och flygfoton från Lantmäteriet, SGU samt Fornsök. Lösningar på de problem vi stött på har 

vi tagit hjälp av GIS-avdelningen på Stackoverflow, ett forum för experter och nybörjare på 

GIS (Stackoverflow, 2017). Med en övergripande bild skapar vi oss en uppfattning av 

området innan vi ens varit där.   

3.1.2 Existerande databaser 

Terrängkartan har varit en enorm hjälp där vi kan kombinera lager och databaser för att få en 

karta som är anpassad efter vårt behov (Hall 2003, s. 120). För att hitta information om hur de 

geologiska förhållandena ser ut har vi använt data från SGU. För att finna fornminnen som 

ska undersökas närmare i fält använde vi oss av Riksantikvarieämbetets Fornsök som visar 

alla fornminnen som blivit registrerade och information om vad de innehåller. 

3.1.3 Förarbete  

Innan exkursionen gjorde vi ett förarbete där kartor skapades från ovanstående källor och 

skapade oss en bild över var viktiga platser är och vilka områden som kan vara viktiga att titta 

mer på. Genom att kombinera databaserna har vi skapat dessa karttyper: 

- Topografisk karta över studieområdet (se Figur 1.) 

- Höjdkarta med bebyggelse och vägar (se Figur 5.) 

- Ortofoto med tvärprofil placering (se Figur 7.) 

- Jordartskarta med bebyggelse och vägar (se Figur 6.) 

- Landskapsålderskarta med bebyggelse och vägar samt fornminnen, baserad på 2m 

höjdkarta (se Figur 4.) 

- Karta som visar de historiska förändringarna i åkerareal (se Figur 17 och 18.) 

- Markanvändningskarta (se Figur 19.) 

- Landskapsklassificeringskarta enligt projektets klassificeringsmall (se Figur 3.) 
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En karta består av ett flertal polygoner i GIS, som markerar det spatiala utrymmet där vi 

bedömer att attributdata hör hemma. Det kan till exempel vara en polygon över hela Fårö för 

det spatiala, som sedan innehåller information såsom; befolkningsmängd, areal, dominerande 

berggrund, markanvändning. Det är det här data som kallas attributdata (Hall 2003, s. 138).  

För att förklara en polygon liknar vi det med ett rum i ett hus. Polygonen består av 

linjer som är rummets väggar och allt mellan linjerna är polygonen eller det som är rummet. 

En polygon kan vara flera friliggande polygoner, till exempel alla objekt i rummet är en 

polygon, till exempel lampor, sängar, bord och stolar. Objekten är då samma polygon men 

friliggande från varandras linjer. En polygon kan även ha ett “hål” i sig, som golvet i rummet 

där det inte står någon möbel. Möbeln kan då vara en egen polygon om den är väsentlig för 

den kartan vi skapar. I vårt fall är det till exempel ett alvar som har en skogsdunge i mitten.  

Polygoner kan även dela på en linje mellan varandra, till exempel gränsen mellan rummet och 

hallen, detta kallas då för polygontopologi (Hall 2003, s. 135). 

3.1.4 GIS i samarbete med fältundersökning 

I fält har Global Positioning System (GPS) varit den främsta datafångstmetoden. GPS finns i 

alla bilder vi tagit och vi har även tagit GPS-punkter genom hela studieområdet där natur- 

eller kulturgeografiska föremål och områden är. GPS bygger på minst 24 satelliter för att 

mottagaren alltid ska kunna nås av 4 stycken, detta ger en väldigt hög precision på 5 till 15 

meter. Det går att komma ner till 2 meter precision om en mottagare med känd position också 

används, detta kallas differentiell GPS. Det är då referensstationer som Lantmäteriet bistår 

med runt om i Sverige som är den fasta positionen (Hall 2003, s. 157). 

I fält har vi gjort anteckningar och tagit foton på platser som vi sedan för in i 

polygoner i ArcGIS med tillhörande attributdata. Polygonerna är ofta existerande från en 

tidigare databas, till exempel Terrängkartan från Lantmäteriet. Anledningen till att vi inte gör 

helt nya är för att det är billigare i mantimmar att använda tidigare gjort arbete från 

myndigheter och organisationer för att sedan korrigera det som vi anser är fel (Hall 2003, s. 

167).  

Profillinje gjordes i samband med fältundersökning på den norra delen av området. Vi 

tog en GPS och gick längs med en rak longitud linje och markerade ut områden där 

naturlandskapet ändrades samt vägar, hus och murar kom i vägen för vår marsch.  

3.2 Intervju 

För att en intervju ska bli ordentligt utförd behövs ett strukturerat upplägg för att kunna utföra 

en bra dialog och få de svar som söks. Valet av intervjuupplägg är dessutom viktigt för att 

kunna besvara vår frågeställning bäst. En semistrukturerad intervju innebär att intervjun 

inleds med ett par öppna frågor. På så sätt får respondenten forma sitt svar själv, och inte bli 

påverkad av intervjuaren. Enligt Alan Bryman är det bästa sättet att lägga upp en 

semistrukturerad intervju med att skriva en intervjuguide, detta är enbart för att det ska bli 

enklare för en själv när man utför intervjun, men också för att beröra de punkter som 

involverar vår frågeställning (Bryman 2011, s. 415).  

Vi bestämde oss för ett målstyrturval då vi ansåg att respondenten måste vara relevant 

för forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 434). Vi började med att se vem/vilka som bodde vid 

Bondans området. Vi fick fram att och Erik W Ohlsson bor på en gård i vårt område. Efter att 

fått fram telefonnumret till Erik ringde vi upp honom för att fråga om vi skulle kunna få göra 
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en intervju när vi kom till Fårö, Gotland. Efter att fått klartecken från Erik att vi skulle få 

intervjua honom, började vi skriva en intervjuguide med syfte att besvara våra 

frågeställningar. Våra lärare var med under hela intervjun, de höll dock en passiv roll. 

3.3 Fältundersökning 

Vi valde att ta panoramafoton till vår studie. Vi valde denna typ av foto för att få med stora 

delar av landskapsövergångarna i en och samma bild samt att man skulle få en överblick på 

att varje klassificeringsområde låg tätt inpå varandra och ibland har tydliga gränser.  

 Innan vi skulle börja vårt fältarbete arbetade vi i GIS (se 3.1) med att tolka vad 

klassificeringskartan (Figur 8) visade om området, samt använde ett flygbildsfoto över 

Bondans. När vi hade utfört det började vi vårt arbete i fält. Vi började med att cykla till där 

vårt område började, efter det klassificerade vi området, del för del. Vi hade vår karta där vi 

hade fått ut vad för klassificering det var för varje del och vår uppgift var att se om det stämde. 

Vi gjorde vår klassificering genom våra egna observationer för att se hur landskapet ändrade 

sig.  För att vi skulle kunna hitta till vårt område samt att veta vart vi skulle gå använde vi oss 

av vårt ortofoto som vi hämtat från Lantmäteriet. Vid observationen kollade vi huruvida 

ortofotot stämde överens med verkligheten. Vid ett par av platserna stämde inte ortofotot med 

vad vi observerade. När vi upptäckte platser där klassificeringen var annorlunda jämfört med 

de förarbetade kartorna (se 3.1.3) använde vi oss av GPS. GPS:en hade vi för att placera ut 

GPS-punkter för de platser vi ansåg skilja sig från det preliminära data. Detta var för att vi 

skulle komma ihåg vad för slags klassificering det var på respektive område, var dem låg och 

för att vi senare skulle kunna ladda upp GPS-punkterna till datorn, samt kunna använda oss av 

de i GIS. Under fältarbetet skulle vi också göra en profil, som gick från öst till väst, då använde 

vi oss av en kompass för att vi skulle kunna få profilen såpass rak som möjligt. Under 

fältundersökningarna använde vi oss av en jordprovtagare, detta var för att vi skulle kunna få 

en uppfattning på hur djup jorddjupet var. Jordprovstagaren fungerar så att det är ett ihåligt rör 

som förs ned i jorden och tar med sig ett prov upp (se 4.3.1). Jordprovstagaren är dock inte ett 

tillförlitligt verktyg för att visa jorddjup men ger en bra uppskattning. På de flesta platserna i 

Bondans-området kom man bara ner någon centimeter, detta var på grund av att jordlagret 

ligger på en berggrund och då tar det stopp när man försöker trycka ner jordprovtagaren. På ett 

av områdena sjönk jordprovstagaren nästan ända ner, mer än 20 centimeter djupt. Anledningen 

till detta är att på det området har det för ett par hundra år sedan legat en sjö, men som nu har 

dikats ur och bildat till ett agrarlandskap (se 4.3.1).  

Innan varje fältdag gick vi igenom i GIS vilka områden vi skulle vilja undersöka 

noggrannare, de områdena som såg mest intressanta ut. Vi kollade då på vårt ortofoto som vi 

hade hämtat för Bondans-området för att kunna ringa in det område som vi skulle gå till. 

Sedan gick vi alltid till det inringade området först och undersökte det samt observerade på 

vägen dit. Observationerna gjordes genom att vi vandrade genom området och tittade efter 

karaktäristiska landskapsdrag som motsvarade den klassificeringsmall vi fått (se Bilaga B).  
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3.4 Återskapande av fotografi och informationsutvinning 

Vid intervjutillfället fick vi skanna in analoga bilder som Erik W Ohlsson hade sparat i 

fotoalbum. Dessa bilder varierar i storlek och kvalité och vi valde ut fyra som vi kunde 

reproducera. Vi började med att muntligt samla in den information som Erik har om fotot, 

fotograf och dess ursprung. 

Vid reproduceringen hade vi en skärm med den inskannade bilden, en kamera och 

genom att kombinera dessa försökte vi hitta rätt vinkel, samt plats. Efter fotografering 

jämförde vi bilderna tills dess att de höll tillräckligt hög kvalité för att göra en rättvis 

jämförelse i arbetet och för framtida användning av andra forskare. Efter fotona var tagna 

behandlas bilderna samt att data utvinns som kameran har lagrat. Data i bilderna heter 

Exchangeable image file format (Exif) och är en standard från Japan Electronic Industry 

Development Association (JEIDA) och den version som vår kamera har är JEITA CP-3451C. 

Standarden bakas in i JPEG och TIFF filer men vid konversion till PNG försvinner 

informationen. Detta har gjort att vi har behållit JPEG som filformat på alla våra bilder. Exif 

lagrar bland annat kameramodell, brännvidd, bländartal, slutartid, avståndsinställning, datum 

och klockslag, känslighet i ISO samt bildupplösning i pixel. Det viktigaste för oss dock är den 

geografiska positionen som inkluderas i samma standard om kameran har stöd för det 

(Smirnov, K. O., 2017). I vårt fall har kameran varit en iPhone 6 4.1mm f2/2. För att ta ut 

Exif från bilderna har vi använt oss av Adobe Photoshop CC där vi även redigerade och 

kantskar våra nya bilder för att matcha brännvidden på kamerorna som tog original 

fotografierna mellan 1935 och 1967. 

3.5 Kartframställning 

För att få en aning om polygonernas tänkta position vid arbetet av landskapsklassificeringen i 

fält, valde vi att skissa för hand på den klassificeringskarta vi framställt under förarbetet. 

Enligt Granath et al. (2006, s. 47) är en skiss av kartans tänkta disposition ett bra sätt arbeta på 

för att få fram en bra layout. 

 I arbetet med framställning av kartan finns det tre viktiga regler att förhålla sig till; att 

behålla det karakteristiska, att vara konsekvent och att vara objektiv (Granath et al. 2006, s. 

133–135). När en karta riskerar att mista sin karaktäristiska kan exempelvis ske då en mindre 

ögrupp eller smal avlång sjö ska redovisas. De absolut minsta öarna ska inte uteslutas bara för 

att dem är försmå. Det karakteristiska i det här fallet är ögruppens utbredning. Samma princip 

gäller för en smal avlång sjö som inte ska kortas ner bara för att dess ändar anses för smala. 

Tumregeln för bibehållandet av en kartas karaktäristika är därför: “överdriva, inte utesluta”. 

 Att vara konsekvent vid kartframställning kan ges synonymen likformighet. Förenklat 

innebär detta om du redovisar något på ett visst sätt på kartan, måste samma företeelse 

redovisas på samma sätt över hela kartan. Ska exempelvis både uthus och bostäder redovisas, 

är det lika viktigt att detta görs i både den delen av kartan som är mer intressant för studien 

som i de andra. Samma princip gäller då exempel ett visst objekt ska uteslutas på kartan, 

åtgärden ska alltså gälla för likadana objekt på hela kartan. 

 Förutsättningen för huruvida en karta är objektiv kan vara svåra då den som 

framställer kartan utgår utifrån subjektiva tolkningar av landskapet. Granath et al. (2006, s. 

135) menar att objektivitet i kartframställning syftar främst till att kartan ska vara såpass rikt 

på innehåll att läsaren ska kunna skapa sig egen uppfattning. Vare sig man har som avsikt att 
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manipulera kartan eller inte, kommer kartans “otillräcklighet” skina igenom hos läsaren, just 

för att för att inte har varit objektiv i det innehåll som representeras. Genom att se kartan ur 

läsarens ögon och fråga sig: vad vill jag att kartan ska visa?, kan man på ett lättare sätt vara 

objektiv med det innehåll som är avsett att presentera, menar Granath et al. (2006, s. 136).   

Vid framställning av kartan väljer vi att även tillägga ett rutmönster som 

koordinatsystem, detta för att förenkla för läsaren när vi beskriver områden och dess karaktär. 

Rutmönstret går precis som i ett schackspel eller Excel-ark med A till G på X-axeln och 1 till 

7 på Y-axeln. Efter fältundersökningen har vi gått igenom det nya data som vi samlat in, 

sedan korrigerat kartorna som gjordes i förarbetet (se 3.1.3). Tillsammans med detta har vi 

även extraherat GPS-punkter från den handhållna GPS vi hade med oss och med hjälp av dem 

ritat en profillinje i ArcGIS.  

Figur 8 visar ett diagram som är kombinerat från observationer samt höjddata från 

Lantmäteriet och berggrunds-data från SGU. Berggrunden är uppskattad från våra 

observationer och lutningar i landskapet hur den breder ut sig under ytan. Det dominerande 

landskapet längs med profilen är det som är markerat på Figur 8, enstaka träd eller vattenpölar 

har uteslutits. Figur 8 är skapad i ArcGIS (diagrammet), färgerna är framtagna och 

utplacerade i Photoshop. Teckenförklaringens ikoner är hämtade från Pixabay (Pixabay, 

2017-04-25) och även de utplacerade med hjälp av Photoshop. Klassificeringszonerna 

redovisas i kapitel 4.3.  
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras vår tolkning av Bondans-landskapsområde i panoramafoton och 

tillhörande text. Vi tog ett nytt foto efter varje gång vi hittade en ny förändring i landskapet. 

Vi kommer även diskutera turismens inverkan, på kultur- och naturlandskapet samt den 

historiska markanvändningen. Fotona som diskuteras i 3.4 visas även upp med tillhörande 

bildtext. 

4.1 Klassificeringskartan 

 
Figur 3. Klassificeringskartan över studieområdet. Kartan är skapad med hjälp av 

Lantmäteriets Terrängkarta samt egna observationer i fält och klassificerad efter 

klassificeringsmallen (se Bilaga B). Fornminnen hämtade från Fornsök och ändrade efter 

fältstudien. Ett rutnät är tillagt för att lättare kunna förklara var vi menar i brödtexten. 

Källmaterial: Terrängkarta i vektorformat ©Lantmäteriet samt Fornsök. 
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I studieområdet har vi funnit alvar, enbuskmarker, skog, våtmarker, agrarlandskap på tunna 

jordarter och agrarlandskap i topografisk skyddade områden (sänkor). Vi använder oss av 

rutnätet i Figur 29 som koordinatsystem för att lättare peka ut vilken del av området vi pratar 

om. Detta beskrivs nedan i punktform: 

Tabell 1. Tabellen beskriver Figur 29 med mer detalj på kulturlandskapet. 

A1 & A4 Gårdar A4 är gården där Erik W Ohlsson bor  

A2 Kalkugn se 2.3.2 

A7 & B7 Bostadshus Ett hus i vardera ruta 

B6 Övergivet hus Terrängkartan visar två hus, ett finns bara på plats. 

C1 & D3 Offersten På gränsen mellan rutorna finns en offersten 

C2 & D2 Stenrösen Två stenrösen finns i dessa rutor 

D2 Medeltida bosättning Ett mindre museum finns på platsen 

G1 till E4 Kanal En mänskligt konstruerad kanal genom området, 

har en valvbro vid G1 

 

Tabell 2. Tabellen beskriver Figur 29 med mer detalj på naturlandskapet.  

A1, A3, D3 & E4 Betesmark Vi fann spillning från djur på dessa platser 

E1, E2 & E7 Övergiven åkermark Intervjun och observation visade att dessa är 

övergivna 

G3 & G4 Blandad mark Här hittade vi alvar, enbuskmark och våtmark. 

ArcGIS lyckades inte visualisera detta utan la 

våtmark överst och då syns inte de andra lagren. 

Den mänskliga påverkan visar sig i byggnader, två stycken gårdar (A1 & A4), två stycken 

bostadshus (A7 & B7) och ett övergivet hus som på Lantmäteriets terrängkarta skulle ha varit 

två stycken separata byggnader (B6). En kalkugn kan hittas i ruta A2 (se 2.3.1) och en 

medeltida bosättning med ett litet museum i rutan D2. Det finns även en kanal som går genom 

G1 till E4. Fornsök visar att det finns tre kristna gravar på området, men vid observation 

klassar vi om de till stenröse samt flyttblock då det är en offersten (gränsen mellan C2 och 

D2) och två stenrösen på platsen (C1 och D3). I E1, E2 och G7 fann vi spillning från djur och 

landskapet var nerbetat så vi har klassificerat detta som betesmark. I agrarlandskapen som är 

lokaliserade vid A1, A3, D3 och E4 fann vi inga tecken på djur och tillsammans med Erik W 

Ohlssons intervju (2017) har vi valt att klassificera dessa som övergivna eller ej i bruk. 

 På områden där vi funnit alvar övergår vissa områden till enbuskområden där vi har 

valt att klassificera det som alvar med inslag av enbuskområden och vice versa. Från vår 

kunskap att läsa av landskapet har vi därför gjort en generell bild av det område vi besökte. 

 Området har en stor del våtmarker som även här går över i alvar på vissa ställen. 

Våtmarkerna ligger kvar för att berggrunden består av kalksten och släpper inte igenom vatten 

på samma sätt som ett område med tjockare jordlager (Strahler 2013, s. 350). I rutorna G3 och 
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G4 finns det en stor våtmark som är delvis våtmark, alvar och enbuskmark. ArcGIS vill inte 

samarbeta och visar bara våtmarken i den polygonen. Våtmarkerna på området huserar under 

tiden vi var där tranor, salamandrar och gäss. De varierar i djup, från 1 cm till 50 cm eller mer. 

Polygonerna över området gör inte detaljnivån sig rättvis, då när vi kliver in i ett område där vi 

förväntar oss enbuskmark och ser en väldigt gles utbredning av en men det fortfarande 

överstiger 20 procent. Därför måste området ses från ett makroperspektiv även när vi är i fält 

för att få en översiktlig bild. Klassificering kan också skilja sig från person till person då 

tolkningen av landskapet varierar men då vi är tre personer som gjort fältundersökningen anser 

vi att den gemensamma tolkningen är intersubjektivt korrekt. Klassificeringskartan (Figur 9) 

har förbättrats efter de observationer vi har gjort i fält (se 3.3) och vi har använt Terrängkartan 

samt Ortofoto för att göra en uppskattning på de områden vi inte kunde komma åt på grund av 

våtmarker djupare än 30 cm. 

 

Figur 4. Landskapets ålder sedan den dök upp från havet. Vägar, byggnader, gravhögar och 

en kalkugn är lagda som lager ovanpå ålderskartan. Källmaterial: Höjddata 2 m 

©Lantmäteriet, Berggrund 1:200000 SGU, Terrängkarta i vektorformat ©Lantmäteriet. 
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4.2 Geologi och topografi 

Bondans-området är ett ungt område på Fårö där de högsta topparna bröt havsytan för 2000–

2500 år sedan och de lägsta är endast 1000 år (se Figur 4). Området är väldigt platt (se Figur 

5) och där de höjder som också är äldst, består av revkalksten och de lägre områdena är 

medelkristallin kalksten. Det enda flyttblocket vi kunde hitta är det mellersta gravhögen på 

Figur 4, som har gjorts till en offersten som är uppställd på andra stenar. Vi misstänker att den 

blivit dit flyttat av människor med tanke på avsaknad av andra flyttblock i området.  

Figur 5. Figuren visar en karta över studieområde höjdskillnader. Kartan har även vägar och 

byggnader som lager för att öka förståelsen av var kartan visar höjdskillnaderna. 

Källmaterial: Höjddata 2 m i rasterformat ©Lantmäteriet samt Terrängkarta i vektorformat 

©Lantmäteriet 
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4.2.1 Jordarter 

Bondans-området består av mestadels sedimentärt berg, främst kalksten (se 2.1.1). Den jordart 

som det finns mest av är den kalkhaltiga moränleran, som fördes dit under avsmältningen av 

inlandsisen (se 2.1.2). Jordarten är bra för jordbruk och det korrelerar med Figur 17, en karta 

som visar placeringen av odlingsmarker år 1940.  

Jordavlagringen torv är främst kopplad till våtmarker, vars syrefattiga vatten gör att 

döda växter bryts ner långsammare än vanligt. De stora arealerna med våtmarker i Bondans 

gör att detta är en framstående del av de jordarter vi funnit i undersökningsområdet. Det 

nedbrutna materialet ger finkorniga avlagringar som byggs på varje år med nytt växtmaterial 

(Martinsson 2001, s. 19). 

I den norra delen finns svallsediment som består av avlagringar från inlandsisen som 

sedan svallats av vågorna efter Fårö, på grund av landhöjningen. Sedimentet har sorterats av 

vågorna när området dök upp från havsytan för 1 500–2 500 år sedan (se Figur 4). 

 

Figur 6. Figuren visar en jordartskarta över studieområdet med tillägg av vägar, byggnader, 

stenmurar samt en kalkugn från Terrängkartan. Kartmaterial: Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 

vektor SGU, Terrängkarta i vektorformat ©Lantmäteriet.  
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4.3 Områdesbeskrivning  

Undersökningsområdet ligger på den nordöstra delen av Fårö. I vårt område finns det mycket 

öppna landskapsytor. Ytorna består mestadels av våtmarker, myrar, skog, alvar samt vätar. 

Kulturlandskapet består av två gårdar, en kalkugn, övergivna agrarlandskap, en medeltida 

bosättning, en kanal som korsar det nordöstra hörnet till de centrala våtmarkerna och ett par 

övergivna bostadshus. Igenom vårat undersökningsområde har vi gjort en tvärprofil (se Figur 

7 och 8), tvärprofilen passerar igenom områden som beskrivs senare i detta kapitel. De 

primära särdragen visas i teckenförklaringen i Figur 8.  

 

Figur 7. Figuren visar en karta med tvärprofilens placering i den norra delen av kartan där 

profilen är dragen från öst till väst. Kartmaterial: © Lantmäteriet Ortofoto raster 
 

 

Figur 8. Figuren visar ett diagram baserat på höjd (Y-axel) och distans från startpunkten i 

väst (X-axel). Teckenförklaringen finns i profilens övre del. Kartmaterial: © Lantmäteriet 

Höjddata 2m samt SGU:s Berggrund 1:50 000–1:250 000 i vektorformat. 
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4.3.1 1Aa. Agrarlandskap på tunna jordarter 

 
Figur 9. Bilden är tagen i nordlig till västlig riktning på platsen N 6433479, Ö 746746 

(SWEREF99). Den visar en betesmark som tidigare använts för odling. Den är tagen 2017-

04-20 09:53. 

Undersökningsområdet har fyra åkrar placerade på agrarlandskap på tunna jordarter som idag 

är antingen övergivna eller används som betesmark för boskapsdjur. Genom utdikning kring 

de två norra agrarlandskapen har de blivit användbara till betesmark och odling av olika 

sädesslag, samt ett försök till jordgubbsodling. Jorden varierar i tjocklek mellan de fyra 

åkrarna, med den djupaste i centrala Bondans-området (se Figur 10) och en tidigare sanddyn 

ligger gömd under det övre jordlagret längre norrut på samma område (se Figur 11).  

 
Figur 10. Figuren visar resultatet av ett jordartsprov. Jämfört med Figur 12 är jordlagret 

djupare och jorden har gått över till en lerigare karaktär, inget spår av sanddynen kunde ses i 

provet. Bilden och provet är taget på N 6433041, Ö 746350 (SWEREF99).  
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Figur 11. Figuren visar resultatet av ett jordartsprov taget på Bondans-området. Den visar 

tydligt en sand under den våta jorden. Bilden och provet är taget på N 6433093, Ö 746293 

(SWEREF99).  
 

4.3.2 1Bb. Enbuskmark 

 
Figur 12. Bilden är tagen i östlig till nordlig riktning på platsen N 6433744, Ö 746925 

(SWEREF99). Den visar en icke naturlig kanal i mitten, enbuskmark på vänster sida och 

alvar på höger sida. Den är tagen 2017-04-20 09:34. 

Bondans-området består till stora delar av enbuskmark. Skillnaden men enbuskmark och alvar 

är att mer än 20 procent av ytan täcks av enbuskar. På enbuskmarker växer det oftast inget 

mer än bara enbuskar. Detta beror på att vid tillväxten av enbuskar är det mestadels bara tunna 

jordarter som finns där, de gör i sin tur att det blir svårt för andra växter att kunna växa fram 

där. Jorden som finns vid enbuskmarker består mestadels av eroderat berg, vilket gör marken 

näringsfattig.  

 Figur 13 visar en tydlig förändring i landskapet. På bilden visas det alvar till höger och 

enbuskmarker till vänster. Kanalen som visas på bilden ligger vänster om den stora 

grushögen. Kanalen skiljer de olika landskap formerna ifrån varandra.  
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4.3.3 1Ba. Alvar 

Figur 13. Bilden är tagen i östlig till nordlig riktning på platsen N 6432740, Ö 746071 

(SWEREF99). Den visar en icke naturlig kanal i mitten, enbuskmark på vänster sida och 

alvar på höger sida. Den är tagen 2017-04-21 11:15. 

Alvar är även en av de stora landskapsklassificeringar som finns i Bondans-området. Det är en 

mycket karg miljö som gör att växter har en låg chans att frodas på. Ett alvar är mycket likt ett 

enbusklandskap men klassificeras med att enens utbredning är mindre än 20 procent av land 

arean. Landskapet består av mindre stenar från den kalkberggrund som hela ön Fårö består av, 

som uppkommit av kemisk samt mekanisk vittring och eroderats över tid. Stenarna har dock 

inte eroderats tillräckligt för att ha blivit en erosionsjord. På sommaren hettas marken upp och 

all nederbörd evaporeras tillbaka till atmosfären. Under vintern sker upprepade frysningar och 

tiningar av marken så att den spricker och rör på sig, detta gör att växtligheten måste vara 

anpassad för att klara av ett sådant klimat. Detta gör att lavar är en framstående del av 

biomassan (Strahler 2013, s. 448). Figur 14 visar ett typiskt alvarsområde med stora mängder 

eroderad kalksten i den nedre delen av bilden, en våtmark till vänster och början på skog till 

höger. 
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4.3.4 1Eb. Våtmark 

Figur 14. Bilden är tagen i nordlig till västlig riktning på platsen N 6433000, Ö 746360 

(SWEREF99). Den visar en våtmark i ett öppet landskap där vattenväxter har tagit över den 

öppna vattenytan. Den är tagen 2017-04-20 10:25.  

 

Figur 15. Bilden är tagen i östlig till nordlig riktning på platsen N 6432992, Ö 746319 

(SWEREF99). Den visar en våtmark som möter alvar och där berg i dagen visas och 

växtligheten är begränsad. Den är tagen 2017-04-20 10:27. 

Bondans-området har flera vätar och våtmarker. Våtmarkerna är på många platser igenväxta 

av vattenväxter (se Figur 14), men det finns också exempel på områden som är mer uttorkade 

(se Figur 15). På de platser som är mer uttorkade kan man se tydliga tecken på berg i dagen 

och tunnare jordarter. Vi ser en likhet mellan våtmarker som nyligen blivit torrlagda och de 

områden som utgörs av alvar på andra platser i undersökningsområdet. Exempel på områden 

som går mot en torrare miljö kan vi se i de centrala delarna i Bondans-området. Dessa 

områden kan komma till av flertal anledningar. Vid tillfället av undersökningen (sen vår) var 

de en del områden vattenfyllda som med stor sannolikhet är uttorkade på sensommaren. Dessa 

områden skulle därför kunna tolkas som vätar (Martinsson 2001, s. 30). Men för att bekräfta 

detta krävs en undersökning under sensommaren. Efter en intervju med Erik W Ohlsson 

(2017), kom det fram att våtmarker i området har dränerats, kanalen är ett exempel av detta. 

Vilket är ytterligare en förklaring till varför vissa våtmarksområden är torrare än andra.  
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4.3.5 Skog 

Figur 16. Bilden är tagen i västlig till sydlig riktning på platsen N 6432610, Ö 745815 

(SWEREF99). Den visar enbuskar och ett lättare skogsparti med tall och längre grästuvor på 

marken. Den är tagen 2017-04-20 11:03. 

 

Skogar har ett väldigt komplext ekosystem. Skogarna gör att koldioxiden kan sänkas i 

atmosfären. I Bondans finns det inte så mycket skogspartier. De skogsområden som finns är 

väldigt glesa. När vi gick igenom vissa skogsområden i de centrala och norra delarna 

uppmärksammade vi att vissa partier inte alls hade mycket träd eller inte hade en snårig 

undervegetation medans i vissa områden var det svårt att ta sig igenom för att skogen var 

väldigt snårig, men att de områdena som var snåriga var väldigt små områden.  

På alvarsmarker växer det inte mycket, det beror på att jorddjupet inte är tillräckligt i tjockt 

och det gör i sin tur att växter inte får tillräckligt med näring och inte kan börja växa. 

Alvarsmarken består även av vittringsjord och det gör i sin tur att växtlighet får svårt att växa 

där, samt att på vintern blir det frostsprängning och då dör de fåtal växter som lyckas slå rot. 

Det som är skillnad vid skogsområden gentemot alvarsmark är att skogen har ett större 

jorddjup som gör att fler växter får lättare att växa och får bättre näring. Skogens mark är 

näringsrik, jämfört med alvaret, och det gör att fleråriga växter kan överleva. 

4.4 Historisk markanvändning 

Bondans-områdets historiska markanvändning har under många år gått under en snabb 

kulturell och naturlig förändring. Erik berättar för oss hur träden blivit större och 

odlingsmarker växer igen för att de inte brukas längre. Turismen är idag den stora 

inkomstkällan på ön även om de boende åker ofta och jobbar på Gotland, eller Storlandet som 

den kallas av lokalbefolkningen. Erik, som själv bott på Fårö sedan 1966, är aktiv i 

hembygdsföreningen och takläggarlagen på Fårö. Under vår observation på studieområdet ser 

vi att ingen av åkrarna brukas och ett fåtal används som betesmark, vilket vi kunde se av 

spillning och klövspår i det agrara landskapet. Den minskade aktiva åkerarealen visas tydligt i 

de ekonomiska kartorna nedan (se Figur 17–19). Vårt nordöstra hörn har dränerats enligt Erik 

och därmed skapat två nya åkermarker som använts fram tills nyligen. Där har vi en kanal 

som byggts för detta ändamål, som korsar in till centrala studieområdet. Myrarnas 

tillbakadragning har exponerat mer mark för odling och där primärt för ag, men också försök 

till jordgubbsodling har skett.  

Till följd av skiftesreformerna kunde vi idag se stentunar som fortfarande står kvar, de 

användes som tomtavgränsningar som kunde användas i tvister om vem som ägde vad. De 

stentunar vi hittade var raka som linjaler och är då med största sannolikhet byggt under laga 

skiftet (Almqvist & Engström, 1999, s. 12). Stora delar av området är allvar eller enbuskmark 

och kan därför inte användas till annat än betesmark för fåren. Bondansgården som ägs av 

Erik hade får förut men även de, som de flesta andra på ön, har slutat med det. 
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Figur 17. Kartan visar åkermarkens areal från 1940. Källmaterial: Terrängkarta i 

vektorformat ©Lantmäteriet samt historiska kartor ©Lantmäteriets. 
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Figur 18. Kartan visar åkermarksarealen 1977 på Bondans-området. Källmaterial: 

Terrängkarta i vektorformat ©Lantmäteriet samt historiska kartor ©Lantmäteriets.  
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Figur 19. Kartan visar åkermarksarealen 2016. Idag finns inga aktiva åkermarker på 

området. Källmaterial: Terrängkarta i vektorformat ©Lantmäteriet. 

^ 

4.4.1 Bondansgårdens utveckling 

På besöket på Bondansgården intervjuade vi Erik W Ohlsson. Där fick vi tillgång till privata 

foton som vi scannade in och sedan tog foton från samma position som originalfotot blivit 

taget för att kunna illustrera förändringar över tid (se 3.4). Nedan beskriver vi övergången i 

det kulturgeografiska landskapet under ca 50 år med hjälp av bild och text.   
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Samlingslokalen 

Figur 22 visar ladorna på Bondansgården som de såg ut när Erik W Ohlsson tog över gården 

år 1966 och det är även innan filmen Skammen av Ingmar Bergman spelades in. Under 

inspelningen brändes ladan i mitten ner och byggdes sedan upp igen, resultatet visas i Figur 

23. När ladan byggdes upp igen sattes ett agtak och det primära syftet med byggnaden skifte 

från lada till samlingslokal. Agtaket läggs tillsammans med Gotlands Nation i Uppsala och är 

en årlig händelse den första lördagen i augusti, där olika tak på ön läggs med jämna 

mellanrum. Det finns cirka 60 agtak kvar på ön och utan det här jobbet skulle det enligt Erik 

inte ens funnits 10. När vi besökte lokalen fanns tavlor som visade de kulturella 

anknytningarna gården har till Fårö. Funktionen av det nya huset visar också på en skiftning i 

näringslivet, där huset idag inte används som ett redskap i det traditionella näringslivet utan 

istället som en samlingslokal. 

 
Figur 20. Bilden är tagen på Bondans gård år 1966 av Erik W Ohlsson. Den visar gården och 

den lada (huset med trasigt tak) som brann ner i samband med inspelningen av Ingmar 

Bergmans film Skammen. Den är inskannad 2017-04-20. 

 
Figur 21. Bilden är tagen i nordlig riktning (359,97°) på platsen N 6432783, Ö 745588 

(SWEREF99). Platsen motsvarar Figur 22 position och vinkel med en felmarginal på ett par 

meter och några grader.  Den visar hur ladan gjorts om till en festlokal och hur de 

närliggande husen blivit restaurerade. Den är tagen 2017-04-25 09:09. 
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Näringslivet 

Bondansgården har sedan 60-talet gått från en gård med djurskötsel till en gård endast för 

boende. Detta kan bero på att de boende har blivit äldre och är pensionärer idag. Figur 24 från 

år 1967 visar hur fårbetet formade landskapet på betesmarkerna, där landskapet blir vildvuxet 

när fåren inte betar. Figur 25 är tagen år 2017 och illustrerar avsaknaden av den typen av 

näringsliv idag.   

 
Figur 22. Bilden är tagen på Bondans gård år före 1967 av okänd fotograf. Den visar gården 

och fåren som tillhörde gården, fårverksamheten finns inte kvar idag. 

 
Figur 23. Bilden är tagen i sydvästlig riktning (145,18°) på platsen N 6432870, Ö 745551 

(SWEREF99). Platsen motsvarar Figur 24 position och vinkel med en felmarginal på ett par 

meter och några grader, samt är korrigerad med 30% extra ljusstyrka och 26% mer kontrast. 

Bilden visar den nordliga sidan av en lada samt bostadshuset på bildens högra sida. 

Landskapet betas inte längre vilket visas tydligt vid jämförelse med Figur 24. Fotografiet är 

taget 2017-04-25 09:09. 
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Resursanvändning 

I bakgrunden av Figur 26 och 27 syns en skog som växt under mer än 50 år. När betandet av 

marken avtar får växterna en chans att växa sig stora, detta kombinerat med ett minskat behov 

att skövla den närliggande skogen. Skogen delar sig till höger i Figur 27 för att elledningen 

ska kunna ta sig fram till gården. Här ser man också agtaken som lagts på husen. 

  

 
Figur 24. Bilden är tagen på Bondans gård år före 1967 av okänd fotograf. Den visar alla 

hus på gården förutom bostadshuset som ligger beläget höger om bilden. 

 

Figur 25. Bilden är tagen i nordöstlig riktning (342,68°) på platsen N 6432776, Ö 745575 

(SWEREF99). Platsen motsvarar Figur 26 position och vinkel med en felmarginal på ett par 

meter och några grader. Bilden visar de restaurerade husen och en elledning som är byggd 

efter 1967. Fotografiet är taget 2017-04-25 09:11. 
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4.4.2 Bondans kalkugn 

Av de 71 kalkbruks-lämningar som har återfunnits på Fårö, finner man på ruta A2 i Figur 3, 

den tre meter höga och 2,5 meter i diameter breda kalkugn som tidigare ägts av Werner 

Larsson (1895–1996). Werner skrev, innan sin död, om de kraftiga åskväder, år 1900, som 

den sydvästra gården på Bondans-området hade drabbats av. Då man hade varit i kyrkan 

under denna septembersöndag, hade familjen inte chans att rädda ladugården och även några 

andra av de uthusen på gården, som då brunnit ned. Uppbyggnaden av gården efter händelsen 

krävde en stor mängd kalk. Vilket betydde att mindre kalkmilor inte skulle räcka. På grund av 

detta restaurerades kalkugnen på Bondans. Ugnen användes till uppbyggnaden av ladugården 

och flera av de uthusen på den sydvästra gården. Dessa stod klara 1901 (Nyström 2001, s. 

182). 

 Werner som för 60 kronor köpte ugnen, berättar om de två bränningar han utfört i 

ugnen. För att bränna kalk är det viktigt att ugnen först muras med ren kalk i två till tre 

vändor. Nästa steg är att fylla ugnen med sten på så sätt att hettan fördelas i stenstapeln 

genom att möjliggöra en väg för luftdraget. Den ideala temperaturen för kalkbränningen ska 

ligga mellan 900–1200 grader Celsius (se 2.2.2). Till eldningen gick det åt en stor mängd ved 

- något som skulle kunna vara en förklaring till varför ugnen, liksom många andra, är nära 

ansluten till skog. Werner skriver att man också använda sig av stenkol vid kalkbränning, 

något som dock endast ägde rum mot erans slut och därmed inte kan sägas vara den primära 

bränslekällan i ugnen (Nyström 2001, s. 182). 

 

4.5 Turismens inverkan på kultur- och naturlandskapet 

Sista december 2014, visar Fårös befolkningsräkning på 498 personer (Lindgren, 2015). 

Något som har sjunkit med ca 58 procent på 124 år, då man 1890 hade mätt upp till 1175 

personer (Riksarkivet, 2017). Den kraftiga befolkningsminskningen är dock inte en indikator 

på att ön har blivit mer eller mindre åtråvärd. Ön lockar under sommarhalvåret flertal turister. 

Vid en intervju med Erik W Ohlsson (2017), bosatt i Bondans-gården, Fårö, berättar han om 

hur det har under sommarhalvåret, uppmätts ca 200 passerande bilar i timmen vid vägen mot 

Langhammars och Helgumannens fiskeläge. Erik W Ohlsson berättar också;  

Det byggs ju kolossalt, 80 procent av de husen som finns är sommarhus och det ges ut 

någonstans mellan 30–40 bygglov om året. Det låter inte så mycket men ser man det på ett 

10-årsperspektiv så blir det 300–400 nya hus. 

Den stora befolkningsminskningen i samband med den ökande turismen, kan tolkas som att 

det går från det traditionella näringsverksamheterna såsom lantbruk till modernare sätt att få 

in pengar, snabbare och stabilare, på såsom turism och fritidsaktiviteter. Detta visas tydligt i 

Figur 19, 20 och 21 där åkerarealen visas. Figur 21 är från 2016 och visar att det inte finns 

några aktiva åkermarker kvar i området. 

En fråga som dykt upp ett flertal gånger både lokalt och regionalt är byggandet av en 

bro mellan Fårösund och Broa, Fårösundsbron. Byggandet av bron har blivit nedröstat i 

folkomröstningar och hos Trafikverket enligt Erik W Ohlsson (2017). Att lokalbefolkningen 

säger nej beror på att man tror att livsmedelsbutikerna kan gå i konkurs om det är lättare att 

handla på Gotland, eller Storlandet som Fåröborna kallar det.  

Erik W Ohlsson (2017) berättar även att inbrottsfrekvensen är noll idag, vilket kan förklaras 
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att det är en båt som måste tas för att komma ifrån brottsplatsen. Detta kan ändras om det är så 

att bron gör det lättare att fly. Färjepersonalens jobb skulle försvinna vid bygget av den 

eventuella bron. Dessutom har Fåröborna förtur på färjan vilket gör att de inte drabbas av de 

köerna som bildas på sommarhalvåret. 

Ja-sägarna för fram argument såsom lättare transport av och på ön, vilket är bra för de 

som jobbar på Storlandet och bättre omsättning av turister, vilket ger ökad näringsverksamhet 

potential. Det ger också ökade möjligheter med cykelvägar, avlopp och dricksvatten till Fårö 

från Storlandet (Lindgren, 2015). Det finns en plan som är skapad av Fårö Framtid som FÖP 

Fårö, Fördjupad översiktsplan, som trädde i laga kraft i mars 2014. Fårö Framtids dokument 

“FårÖ 2015” beskriver bakgrunden till planen att klara balansgången mellan gamla natur- 

och kulturtraditioner byggnader och strukturer med nutidens exploatering av 

fritidsbebyggelse och turism. 

EU-bidrag är ett av sätten som bygden håller sig ekonomiskt levande. Erik W Ohlsson 

(2017) berättar om bidrag för fårskötsel, bete och bevarande av kulturellt betydande 

byggnader gör att de familjer som har gårdar har råd att ha kvar dem utan att behöva ha ett 

extrajobb eller att båda vuxna måste ha ett jobb på Storlandet. EU:s bidragssystem skapar 

även en ökad byråkrati som kan kännas irriterande för den som sköter får och betesmark. Ett 

exempel är boskapsägare som måste skicka in papper om fåret eller tjuren dör, måste flyttas 

eller föder ungar.  

5. DISKUSSION 

I och med klassificeringskartan som vi presenterade i kapitel 4.1 kunde vi inte hitta några 

aktiva åkermarker och även med de ekonomiska kartor som presenteras ser vi en skiftning i 

näringslivet. Näringslivet går från mer traditionella inkomstkällor såsom boskap och 

odlingsmarker till att invånare på Fårö jobbar med turism eller på Storlandet. Turismens 

påverkan på Bondans-området är mer påtaglig på de högre trafikerade vägarna, där 

Bondansvägen går från en väg på landet till en väg med upp till 4800 bilar per dygn, när vi 

var där på våren såg vi kanske 15 bilar totalt på 10 dagar. De minskande betesmarker och 

odlingsmarker i området, men Erik W Ohlsson vittnar till att turismen på ön märks av även på 

brobygget. Där är lokalbefolkningen emot en bro som skulle kunna öka inkomsterna när fler 

turister kan röra sig av och på ön, men även de som jobbar på Storlandet får ökad möjlighet 

att lämna ön, både nattetid och dagtid. 

 Det kalkbruk på Bondans-området är idag inte i bruk men det användes så sent som 

för 100 år sedan och vittnar till de sätt som lokalbefolkningen har använt de resurser som 

landskapet tilldelat till dem. Kalkbruket är placerat i en sluttning precis intill skogen, när till 

alla råvaror som behövs för att driva den, även åkrar är placerade på ställen där det agrara 

landskapet dominerar. Kanalen är en mänskligt byggd kanal som har dränerat våtmarker i de 

centrala delarna av området, ett försök att öka odlingsbara marker. 

 Stentunarna vi hittade på Bondans-området stämmer överens med den text av 

Almqvist och Engström (1999) som beskriver lagaskiftet på Fårö och Gotland. De är helt raka 

längs med de före detta åkrarna. Åkrarnas placering korrelerar med jordartskartan, där 

majoriteten av åkrarna är placerade ovanpå bördigmark, så som moränlera och torv. 

Moränleran uppkom under istidens avsmältningsperiod och har deponerats på de platser vi 

idag ser de övergivna åkrarna. 
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 Det naturgeografiska landskapet på Fårö, som domineras av kalksten och alvar med 

inslag av våtmarker, ger in upphov till de kvalitativa agrarlandskapen som finns i andra delar 

av Sverige. Här har EU-bidrag varit en stöttepelare som gjort att boskapshållning och odling 

kunnat fortsätta in i dagens samhälle utan att konkurreras ut av andra platser i Sverige och på 

jorden där det är lättare och billigare att hålla får eller odla grödor. På Bondans-området steg 

landskapet upp mellan 1 000–2 500 år sedan från Östersjön och är därmed yngre än andra 

delar av ön.  

6. SAMMANFATTADE SLUTSATSER 

- Ett brobygge har sina fördelar för befolkningen som inte är permanentboende, men de 

permanentboende berättar också vilka risker det kan ge, främst ekonomiskt men också 

ökad inbrottsrisk. 

 

- Åkerarealens drastiska minskning tyder på en förändring i den traditionella 

näringsverksamheten. 

 

- Turismens ökning ses bland annat i den stora mängd bygglov som ges ut på ön och det 

stora trycket på färjan under sommarmånaderna.  

 

- Den stora mängd alvar och enbuskmark som varvas med våtmarker visar på ett lågt 

jorddjup, som bekräftas av jordprover och de fallna träd vi fann på området, och en 

hög densitet i det underliggande berglagret.  

 

- Kalkugnen i Bondans är placerad på en gynnsam plats, nära till råvaror och 

anläggningsplatsen. 

 

- Kustprocesserna döljer sig under den vittringsjord som presenterar sig på de tunna 

agrara landskapen. I vårat område finns det tecken på kustprocesser i form av sand 

under jordlagret (Figur 11) och tillsammans med landskapsålderskartan (Figur 4) kan 

vi visa att området först dök upp från vattnet för 1 000–2 500 år sedan. Placeringen av 

åkrarna korrelerar med de områden som bland annat har torv och moränlera, som visas 

på jordartskartan (Figur 6). 

 

- EU:s inverkan på Fårö visade sig vara påtaglig under intervjun. Erik W Ohlssons 

(2017) tankar kring byråkrati och bidrag ger en balanserad bild som både håller 

bygden levande och saktar ner dennes utveckling.   
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BILAGA A 

Intervjufrågor.  

1. Hur länge har du bott på Fårö? (vart kommer du ifrån?) 

2. Har du arbetat på Fårö? 

3. Vad har du för del i samhället på Fårö? 

4. Kan du berätta hur ett år på Fårö ser ut? 

5. (Vad tycker du om turisterna som kommer till Fårö?) 

6. Från att du flyttat till ön, hur tycker du att landskapet har förändrats genom tiderna? 

(foton) 

7. Under dina år på Fårö, är det något speciellt minne som är extra viktigt för dig? 

8. Hur har näringsverksamheten förändrats genom tiderna? 

9. Vilka områden på denna karta tycker du är mest intressant? 

10. Vilken roll spelar EU in på Fårö? 
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BILAGA B 

 


