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1. INLEDNING 

Den här rapporten behandlar en detaljerad studie av Broskogsområdet på Fårö utanför 

Gotland. Här ingår en integrerad landskapsklassificering, en beskrivning av olika 

landskapselement, en tvärprofil med syfte att visa upp områdets diversitet, samt en intervju 

med invånare på området där de berättar hur det är att leva där. Fältstudien pågick mellan den 

18 april och 27 april år 2017 och utfördes av Alfons Sjöman, Jonathan Sandblom och Rikard 

Berg från Uppsala Universitet. Området är 1800 m x 1800 m och ligger centralt på Fårö, vid 

den sydöstra delen av sjön Norrsund. Studien ämnar beskriva hur olika naturgeografiska och 

kulturgeografiska processer har samverkat för att forma det karakteristiska landskap som 

präglar Fårö i dag. 

 

Figur 1. Kartan visar var studieområdet är beläget på Fårö. Kartmaterial: Terrängkarta i 

vektor och raster © Lantmäteriet. 
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Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att ingående beskriva karaktären i landskapet i Broskogsområdet. 

Denna beskrivning innehåller de viktigaste processerna som format och som formar 

landskapet i dess ursprungliga såväl som fossila form. Vi ämnar också undersöka hur de 

bofasta på ön upplever livet där, hur eventuella förändringar har påverkat deras liv samt om 

turismen har haft en särskild roll i denna förändring. 

 

 Hur ser den postglaciala landskapsutvecklingen av området ut från ett naturgeografiskt 

perspektiv? Hur ser sambandet ut (i process och form) mellan landhöjningen, geologi, 

topografi, kustprocesser och jordarter? 

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

området från ett kulturgeografiskt perspektiv? Hur ser sambandet ut mellan bosättning, 

markanvändning, ekonomisk aktivitet, EU:s påverkan och landskapets utformning? 

 Hur beskriver åretruntboende i området sina upplevelser av att bo där? Hur beskriver 

de att markanvändningen förändrats? Hur beskriver de att den ökade turismen 

påverkar deras liv? 
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2. BAKGRUND 

2.1 Vad är ett landskap? 

I definitionen av termen landskap finns det tydliga likheter mellan olika författare. Antrop 

beskriver hur ett landskap är en dynamisk konstruktion av förändringen i flertalet relaterade 

element (1999). Drivkraften för dessa förändringar är en strävan att optimera en given miljös 

funktion. Fagerholm et al. beskriver ett landskap som ett socioekologiskt system i ständig 

förändring och utveckling (2013, s. 1). I texten Landscape Character Assessment hävdas det 

att landskap syftar till människors relation till en given plats och att denna relation skapas i 

samspelet mellan naturlig och kulturell påverkan över tid (Swanwick, 2002, s. 2). Samtliga 

texter betonar alltså landskapets dynamiska natur som en funktion av ett ömsesidigt samspel 

mellan naturlig och mänsklig påverkan. 

De olika texterna betonar dock olika delar av landskapsbegreppet. Antrop fokuserar 

till exempel på hur landskap tenderar att förändras över tid. Han betonar frekvensen och 

magnituden av kulturell innovation i ett område som en viktig komponent i 

landskapsförändringar. Frekvensen och magnituden bestäms av de teknologiska 

möjligheterna. Dessa begränsas i sin tur av spridningen av kulturella innovationer, vilket gör 

att fysiska eller kulturella barriärer kan förklara de mindre förändringar som ofta påträffas i 

mer isolerade områden (Antrop, 1999, s. 3). 

 

Att klassificera landskap 

En klassificering av ett landskaps karaktär avser att identifiera den fundamentala rollen som 

jordbruk, skogsbruk och andra mänskliga aktiviteter har spelat i formningsprocessen. Den bör 

uttala sig kring hur ett landskap har formats historiskt, hur det ser ut i dag samt hur det kan 

tänkas att formas i framtiden (Antrop, 2002, s. 3). 

Vidare beskrivs fyra centrala principer ändamålsenligt för att förstå och använda en 

klassificering av ett landskaps karaktär. Dessa fyra principer är: 

 

 Tyngdpunkten på landskapets karaktär 

Ett landskaps karaktär definieras som distinkta och återkommande mönster i en viss opartisk 

och objektiv klassificering som sedan följs av landskapstyp. Det här kräver förståelse i de 

flertalet naturliga och artificiella faktorer som format landskapet över tid (Antrop, 2002, s. 9). 

 

 Uppdelningen mellan processen för karaktäriseringen och skapandet av omdömen 

baserade på denna klassificering 

Landskapskaraktäriseringen kan alltså delas in i två delar. En opartisk klassificering, som 

sedan följs av omdömen baserade på de utförda klassificeringarna. Den opartiska 

klassificeringen kan exempelvis vara att utifrån givna kriterier bedöma om ett landskap bör 

klassificeras som agrarlandskap i topografiskt skyddade områden eller agrarlandskap på tunna 

jordarter. De efterföljande omdömena kan exempelvis gälla vilket sädesslag som lämpar sig 

bäst i en given miljö ur en avkastningssynpunkt. 
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 Den viktiga rollen av både objektivitet och subjektivitet i processen 

Det här knyter an till den tidigare principen att de två delarna i klassificeringsprocessen är av 

mer objektiv respektive subjektiv karaktär. De subjektiva elementen bör dock genomsyras av 

systematisering och transparens, där uttalanden görs på en grund av sedan tidigare fastslagna 

värden och kriterier. 

 

 Potentialen att applicera resultaten i olika skalor 

Två exempel på skalor kan vara en nationell skala där exempelvis större bergsplatåer kan 

identifieras, eller en lokal skala där karaktären hos en större gård eller park kan definieras. 

 

2.2 Naturgeografisk bakgrund 

2.2.1 Gotland: En historisk överblick 

Tidig geologisk historia 

Gotlands exponerade berggrund består av revkalksten, lagrad kalksten samt mindre 

koncentrationer av sandsten och finkornigare silt. Lagren, som kan vara så tjocka som 500 

meter, deponerades i ett grundligt kustlandskap inom den geologiska tidsperioden silur – en 

geologisk tidsperiod mellan 443 och 416 miljoner år sedan, i mitten av den paleozoiska eran. 

Då revet bildades låg det vid ekvatorn, samma latitud som dagens regnskog, och hade en hög 

artrikedom (Eliasson, 2010, s. 6). 

Om man mer specifikt talar om Broskogsområdets berggrund, består den nästan 

uteslutande av två typer av kalksten: revkalksten och lagrad kalksten.  

Berggrund av kalksten är ständigt exponerad för kemisk vittring. Processen består i att 

upplöst koldioxid från atmosfären eller organiskt material reagerar tillsammans med vatten 

och skapar kolsyra som löser upp morfologiska strukturer (Emmanuel & Levenson, 2014, s. 

751). Då revkalkstenen är mer motståndskraftig mot den här processen i jämförelse med den 

lagrade kalkstenen, har gränserna mellan dessa båda bergarter, i kombination med 

landhöjningen, skapat Gotlands kanske mest karaktäristiska landformer: klintar och raukar. 

Klintarna kan skönjas i landskapet som brantare stup av varierande storlek i 

landskapet. En ackumulering av ett tjockare jordlager i kombination med lite högre fuktighet 

leder till gynnsamma förhållanden för växtligheten (Petersson et al., 2007, s. 8). 

Stenindustrin på nordliga Gotland utvinner exempelvis den mesta av kalkstenen från 

tjocka lager av mestadels lagrad kalksten. Cementindustrin föredrar å andra sidan märgelrik 

kalksten som ofta består till större del av fossiler (Eliasson, 2010, s. 17).  

Broskogsområdet, som är föremål för vår undersökning, är en del av ett område som 

benämns som Slitegruppen – ett komplex bestående av flera olika typer av kalksten. 

Berggrundsgruppen tros ha under silur deponerats i en ständigt stigande karbonatplattform i 

periodiska stormar längs den norra kusten (Eliasson, 2010, s. 8-17). 

 

Kvartär, istiden och dess fossila landformer 

Sedan Gotland steg upp ur havsytan följde en mycket lång period utan sedimentära 

avlagringar som historiska dokument. Från kvartär fram till modern tid har landskapet 

dominerats av sedimentära avlagringar, som under miljoner år litifierats till sedimentära 

bergarter. Dessa sedimentära avlagringar har ofta haft en tydlig koppling till de 
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återkommande istiderna. Då varje ny istid suddar ut nästan alla spår från den föregående vet 

vi mest om den senaste i ordningen, vilken varade fram till för ca 10 000 år sedan. Det stora 

trycket från det glaciala istäcke som täckte hela Skandinavien, fick jordskorpan att sjunka ned 

med 800 meter på sina ställen. När isen smälte bort försvann trycket, vilket i tusentals år har 

gett upphov till ett stigande landskap i Skandinavien. 

 

Östersjöns utveckling 

Vattenområdet som i dag benämns som Östersjön har flera gånger ändrat karaktär sedan den 

senaste istidens slut. Då havsnivån var cirka 100 meter lägre än den är i dag, på grund av 

trycket från istäcket, var Öresund och Stora Bält helt strandlagt, vilket gav upphov till en 

sötvattensjö. Därefter blev den glaciala sjön ett hav igen (Yoldiahavet). För ca 10 700 år 

sedan blev havet återigen en sjö (Ancylussjön), på grund av landhöjningen i nuvarande 

Mellansverige. 700 år senare blev sjön ett hav på nytt (Littorinahavet) när en höjd strandnivå 

ledde till att landbroarna mellan Sverige och de danska öarna översvämmades. Landhöjningen 

gjorde sedan havets anknytningar mindre, vilket ledde till det bräckta vatten som 

karaktäriserar Östersjön i dag (Eliasson, 2010 s. 25-27). 

Fårö låg under vatten både under Ancylussjöns och Littorinahavets stadier. Under 

tiden då istidens glaciärer smälte fördes stora mängder sediment genom sprickor i glaciärens 

täcke. Vid mynningarna av dessa stannade större partiklar som sand upp medan mindre 

partiklar fortsatte och deponerades slutligen som sediment i botten på den glaciala sjön. Dess 

fossila former kan ses än i dag i form av rullstensåsar och isflodsdeltan, samt finkorniga 

lerdeponeringar i den dåvarande glaciala sjön (Eliasson, 2010, s. 27). 

Biologiska successionsprocesser i nyligen exponerade landskap, som de som skapats 

efter en isavsmältning, syftar till processen där pionjärväxter koloniserar och stabiliserar 

landytor. En succession av flora och fauna genomgår upprepade processer av kolonisering och 

utrotning. Under den här processen undergår naturen en gradvis utökning i strukturell 

komplexitet, biomassa, artrikedom samt samspel mellan ekosystem (Klaar, 2015). 

2.2.2 Gotland: En nutida överblick 

Klimat 

Det gotländska klimatet är kustpräglat, vilket leder till relativt små temperaturförändringar 

över året. Vintrarna är milda där temperaturen pendlar i närheten kring nollstrecket. Våren blir 

ofta sval och dimmig. Under vår och försommar blommar i vanlig ordning en stor del av 

växtligheten och sätter frö då fuktigheten är tillräcklig. Den begränsade nederbörden i 

kombination med att Gotland ofta statistiskt ligger i topp beträffande högsta antal soltimmar i 

Sverige, ger väderförhållanden som nära inpå kan klassas som sydeuropeiska. Under de 

senare sommarmånaderna kan torkan ibland bli svår, vilket särskilt slår mot den exponerade 

växtligheten med utbredning i de tunna jordlagren. Under de milda höstarna gror många 

ettåriga växter för att snabbt kunna blomma under den tidiga våren (Petersson et al., s. 8-9). 

Då Gotland precis som övriga Sverige ligger i västvindsbältet tenderar den ostörda 

vinden att blåsa från väster eller sydväst. Från mätstationen på Fårösund kan vi utläsa att den 

största andelen vind kommer från sydost medan de flesta hårda vindar över 13,5 m/s kommer 

norrifrån (SMHI, 2013). 
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Den karaktäristiska alvarsmarken 

Alvar är en landskapsform som är vanlig på Gotland och Öland, men tämligen sällsynt i 

resten av världen. Den är begränsad till plan mark på kalkberggrund. Vid jämförelser av 

berggrundsanalyser går det att härleda en stark koppling mellan utbredningen av alvar och 

områden med hårdare kalksten. Växternas svårigheter att etablera sig i dessa områden leder 

till mer glest bevuxna områden, som ger upphov till den landskapsform som benämns som 

alvar. Betesdjur, framförallt får, har under århundraden behållit landskapet öppet vilket har 

lett till att landskapsformen har bevarats och områdena förblivit öppna (Eliasson, 2010, s. 35-

36). 

 

2.3 Kulturgeografisk bakgrund 

2.3.1 Gotland och Fårös kulturella historia: Från stenålder till industrialisering 

Gotland har bebotts ända sedan stenåldern. De äldsta funna bosättningarna finns från så tidigt 

som för 9 400 år sedan. Under bronsåldern krävde den bofasta agrikulturen mer organisering 

samt handel och hantverk av värdefulla metaller. Järnåldern anses ha inletts cirka 500 år före 

vår tideräkning. Ett kallare klimat fick till följd att Gotlands befolkning började hålla får 

inomhus säsongsvis. Under vikingatiden ökade områdets betydelse för handeln och flera av 

Östersjöns viktigaste handelsvägar passerade Gotland. Öns handelsbetydelse fortsatte att öka 

under medeltiden, då den integrerades i handelsförbundet Hansan. Några viktiga handelsvaror 

var skinn från ryska jägare, bivax till vaxljus från Baltikum samt lokalt producerade dopfuntar 

som var skulpterade ur sten (Eliasson, 2010, s. 37-38). 

Jordbruket på Gotland och Fårö har sett i stort sett likadant ut sedan medeltiden och 

fram till 1700-talet. Ängen var det viktigaste markslaget och får var det mest betydelsefulla 

boskapsdjuret. Fåren betade utomhus året om, ofta i nära anslutning till ett lambgift som gav 

skydd och där foder kunde lagras. På Fårö har lambgiften kvar sina karaktäristiska agtak 

medan de på övriga Gotland bara finns kvar som rektangulära stengrunder. En gård kunde 

dock sällan föda en familj och för att klara uppehälle behövde en gård ofta bisysslor som fiske 

eller kalk- och tjärproduktion (Almqvist & Engström, 1999, s. 2). 

2.3.2 Skiftesreformerna i Sverige 

Så gott som alla byar i Sverige har genomgått någon form av skifte. Det inleddes i alla byar 

där minst en bybo efterfrågade skiftningen. Därefter följde en process som innefattade 

lantmätaren tillsammans med medhjälpare bestående av bönder i byn med omnejd. När 

uppmätningen ansågs klar formulerades ett förslag för arrenderingens utformning. Därefter 

beslutades det om förslaget skulle godkännas eller inte under påföljande bondeting. Om 

bondetinget godkände förslaget började omstruktureringen, där den ekonomiska och 

arbetsmässiga bördan för omdirigeringen av ägor med utflyttningsskyldighet delades 

kollektivt av byn. Det är under denna process som de flesta stenmurar i Sverige drogs, 

baserade på lantmätarens linjalstyrda linjer (Gren. 1991 s. 124). 

I fördelningen värderades bybornas rätt att få bo kvar, men inte högre än värdet av att 

samla ägor i sammanhängande figurer. De gårdar som flyttades ut var de minst påkostade 

byggnaderna, vilket minskade ersättningskravet för byalaget. Gårdarnas nya läge blev oftast i 

utkanterna av inägorna, i anslutning till någon del av byns gamla åker. De utflyttade gårdarna 
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går att känna igen i dagens landskap i att de ligger i utkanten av åkermarken mot ett 

skogsbryn eller ute på en höjd omgiven av en trädgård. Vid flytten togs allt med från den 

gamla tomten och flyttades till den nya platsen (ibid, s. 125). 

 

Storskifte och laga skifte 

Lagen om storskifte kom år 1757. Lagen stiftades för att konvertera de splittrade tegarna till 

sammanhängande markområde. Marken skulle skiftas i så kallade skifteslag som i sin tur 

bestod av gårdarna i varje enskild by (Almqvist & Engström, 1999, s. 5-6). 

Laga skifte var en skiftesreform baserad på en lagstiftning från år 1827. Det kom att 

innebära, efter ett lagtillägg år 1852, att skifteslag skulle utgöras av en hel socken och inte 

bara en enskild by (Almqvist & Engström, 1999, s. 5-6). 

 

Skiftesreformerna på Gotland och Fårö  

Många bönder hade långt till sina åkrar. Vissa gårdar ägde mark på 20-30 olika ställen och 

vissa bönder, till exempel Lansa på Fårö, hade över en mil till sin åker. Utspridda åkrar var ett 

resultat av generationer av gårdar och markbitar som om vartannat var ärvda, köpta och 

ingifta. Detta fenomen har benämnts som partklyvning på Gotland och hemmansklyvning på 

fastlandet. Partklyvningen, tillsammans med de ålderdomliga bruksmetoderna, ogillades av 

statsmakten då den gav mindre skatteintäkter. Ovanifrån gavs det därför direktiv om nyodling, 

utdikning och skiftesreformer (Almqvist & Engström, 1999, s. 4). 

Flera bönder på Gotland och Fårö motsatte sig storskiftesreformen. År 1789 fick de 

hovligt gehör när kungen Gustav III skrev att ingen kunde påtvingas ett skifte utan att själva 

önska detta. På Gotland och Fårö hade det aldrig funnits byar i vanlig bemärkelse, vilket 

gjorde att endast den enskilda gården kunde utgöra ett skifteslag under storskifte. På grund av 

denna skifteslagsindelning bytte inte markerna ägare och ägosplittringen fortsatte. Den 

främsta effekten av storskiftet blev med andra ord lagbefästa gränsmarkeringar och rågångar, 

samt kartor som vid ägotvister hade en stor juridisk betydelse (Almqvist & Engström, 1999, s. 

5). 

Även Laga skifte mötte motstånd när det begav sig, vilket gjorde att hälften av 

gårdarna hade skiftats först år 1885. Bönderna var ofta av åsikten att deras egen åkermark var 

bättre än andras. Dessutom skulle rivningen av stenhusen och stenmurarna vara allt för dyr, i 

jämförelse med rivningen av trähus och träinhägnade gärsgårdar som präglade större delen av 

det övriga svenska kulturlandskapet. Skifteslagsindelningen kom att ta nästan 20 år och 

möjliggjorde slutligen att ägobytena äntligen blev av. De flesta socknar delades in i mellan två 

och fyra skifteslag, medan Fårö socken delades in i hela 14 lag (Almqvist & Engström, 1999, 

s. 6) 

 

2.3.3 Jordbruk och utdikning 

Bertilsson et al. (2002) skriver om hur människans ledmotiv beträffande markanvändning 

alltid har varit att ta för sig, först av det bättre, därefter av det sämre. Det här förklarar varför 

de bästa områdena för jordbruk varit ständigt bebyggda, medan de sämre brukats sist och 

övergivits först (s. 23). Vidare skriver Bertilsson et al. också hur människors preferenser på 

jordbruksmark har skiftat i och med jordbrukets tekniska utveckling. I förhistorisk tid är det 
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ett rimligt antagande att människor har föredragit basiska och våta marker med inslag av 

torrare marker. Den agrara revolutionen fick preferenserna i markegenskaper att skifta och 

våtmarker dikades ut därefter för att utöka Sveriges totala åkerareal. Orsaken till 

utdikningarna var en vilja att öka matproduktionen för att tillgodose 1800-talets växande 

befolkning (Hägerstrand, s. 32-33). Det här förklarar våtmarkernas minskade förekomst i det 

svenska landskapet sedan 1800-talet och framåt (Bertilsson et al., 2002, sid. 77).  

 

Gotlands jordbruksutveckling under 1800-talet 

Under 1800-talet minskar ängen i betydelse till förmån för åkrarna. Det här innebär en stor 

utökning av odlingsarealen. 30 000 hektar av dagens åkermark består av gammal myrmark. 

Utdikningen på Fårö och Gotland försvårades dock av de oklara ägoförhållandena, där 

exempelvis Martebomyr på norra Gotland ägdes av 200 delägare. Mellan år 1865 och 1914 

emigrerade 12 000 gotlänningar till Amerika. Då var det främst från de nordliga delarna av 

Gotland och Fårö som befolkningen reste ifrån. Skogarna på Gotland och Fårö är i dag därför 

fulla av gamla åkrar som har vuxit igen (Almqvist och Engström, 1999. s. 7-10). 
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3. METOD 

3.1 Kartframställning och landskapsklassificering 

Kartframställning 

Metoden för fältstudiens klassificeringsprocess är inspirerad av Swanwick (2002), som 

använder sig av fyra steg. Det första (1) är att all landskapsklassificering kräver ett tydligt 

definierat syfte då avgränsningar ska göras i frågor om exempelvis detaljrikedom, resurser 

och material. Därefter (2) behövs ett förarbete där relevanta bakgrundsrapporter presenteras, 

exempelvis kartor som ska assistera identifieringen av områdets karaktäriserande element. 

Nästa steg (3) består av själva fältstudien. I denna fas samlas data in för att testa det framtagna 

förslaget av landskapsklassificeringen som formulerades under förarbetet. Här identifierar 

man nya objekt i landskapet som inte framkommit sedan tidigare. På så sätt identifierar man 

landskapselementens nuvarande förhållanden och skapar en uppdaterad klassificering. 

Slutligen (4) följer en fas av kategorisering och beskrivning, där resultatet i klassificeringen 

finslipas och slutförs genom kategorisering i landskapskaraktärstyper, samt en redovisning av 

hur dessa typer breder ut sig. Dessa beskrivningar ska med fördel redogöra för de 

dominerande krafter som formar landskapet (Swanwick, 2002, s. 14). 

När vi bedömde de olika naturtypernas utbredning under fältstudierna skissade vi för 

hand ovanpå den tidigare landskapsklassificeringskartan som vi gjort på området, vilken 

baserats på Lantmäteriets terrängkarta. Skissen kom att fungera som ett utkast för vår 

utformning av landskapsklassificeringen, vilket underlättar processen (Granath et al., 2006, s. 

47). Under kartframställningen resonerade vi kring hur vi skulle förhålla oss till de 

motsatsfulla värdena detaljrikedom och lättläslighet, som kan vara svåra att uppnå till fullo 

parallellt. 

Granath et al. (2006) framhäver hur manipuleringar av kartans olika element spelar en 

viktig roll för att uppnå en till synes mer objektiv framställning av ett område. Genom till 

exempel sammanslagningar av närliggande polygoner, överdrifter av en polygons 

karaktäristiska form, undanhållning eller symboliserande förstoring av ett område skapar man 

en överblick som gör kartan lättare att hantera. Ifall alla detaljer tas med riskerar kartan att bli 

betydligt svårare att läsa i en viss skala (s. 128-132). I det här arbetet är det viktigt att ha tre 

grundregler i åtanke: att behålla det karaktäristiska, att vara konsekvent och att vara objektiv 

(ibid, s. 133-135). Det karaktäristiska kan exempelvis vara krökningen hos en meandrande å 

som överförs till en mindre skala. En konsekvent karta förutsätter att informationsnivåer över 

hela ytan är konstant, det vill säga att ingen del av kartan innehåller mer information än någon 

annan. Det skulle kunna ske ifall den som producerat kartan till exempel har haft mer 

kännedom om ett område eller har vistats mer i detta. I stället bör principen “allt eller inget” 

gälla (ibid). 

Det finns en motsägelsefullhet kring hur det sista kravet om objektivitet kan uppnås 

samtidigt som den som producerat kartan har manipulerat denna utifrån subjektiva kriterier 

om vad som anses vara viktigt att belysa. Granath et al. hävdar dock att det objektiva kriteriet 

främst syftar till att ge kartläsaren tillräcklig information för att fritt kunna skapa sig en egen 

uppfattning om verkligheten. Här är syftet centralt. Det kan enligt honom vara godtagbart att 

förstora en mindre väg för att betona den stora roll som denna spelar i ett visst samhälle. I vårt 

fall gav vi till exempel mindre grusvägar en förstärkning av just den här anledningen. Att 
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förstora samma väg, men med syfte att framställa ett svårtillgängligt område som mer 

lättframkomligt än vad det faktiskt är, vore en för ensidig manipulering av verkligheten. 

Vid fotografi av någonting utstickande eller karaktäristiskt i landskapet sattes alltid en 

så kallad waypoints med hjälp av GPS:en till den här specifika punkten, för att underlätta 

kartläsarens lokalisering av vart ett specifikt fotografi har blivit taget. Vid alla waypoints 

under tvärprofilen har även flera foton tagits för att ge stöd åt minnesanteckningar. En del av 

dessa bilder visas upp i rapportens resultatdel. 

Landskapsklassificering 

Klassificeringen är skapad i enlighet med det schema som medföljt kursens instruktioner (se 

bilaga C). I schemat finns en tydlig avgränsning för de flesta av klassificeringar, men det finns 

också ett behov av egen tolkning och avvägning. I de fall där avgränsningen inte varit 

självklar har vi tagit hänsyn till flera faktorer, med hjälp av våra olika kartor av området och 

vår förståelse för hur ett landskap bildas och hur just Broskogsområdet har växt fram. 

 För att avgöra var ett topografiskt exponerat område är lokaliserat har vi 

huvudsakligen utgått från en strandförskjutningskarta. I denna ingick inte bara 

Broskogsområdet, utan även kringliggande områden, för att vi skulle kunna få en överblick av 

vad som varit exponerat i hög utsträckning. Ett karaktärsdrag för ett topografiskt exponerat 

område är svallsediment av grus, vilket går att finna på Jordartskartan från SGU. 

 Övriga områden med tunt jordlager har antingen klassificerats som alvarsmark eller 

agrarlandskap på tunna jordarter. Gränsen däremellan avgörs med ett mått på jordtjockleken 

och möjligheten för växtlighet att etablera sig på området. På ett agrarlandskap med tunna 

jordarter kan det vara möjligt för träd att växa fram, medan alvarsmarken domineras av berg i 

dagen, gräs, mossor, enstaka enar och liknande. På en alvarsmark kan aldrig skog växa fram. 

 För att avgöra lokaliseringen på topografiskt skyddade områden har vi huvudsakligen 

utgått från Jordartskartan från SGU, där det finns moränlera, svallsediment av sand, eller 

andra jordarter av finare sediment. Dessa ansamlingar har uppstått där det tidigare varit sjöar, 

sund, vikar och liknande, där vågstyrkan varit så svag att sedimenten kunnat stanna kvar. 

 Eftersom enbuskar är ett dominerande inslag på hela Broskogsområdet, har vi valt att 

låta landskapsklassificeringen för enbuskmarker överlappa med andra typer av klassificering. 

Därför överlappar enbuskmarker med agrarlandskap på topografiskt exponerade områden, 

med alvarsmark, med agrarlandskap på tunna jordarter och med agrarlandskap på skyddade 

områden. I detta avseende har enbuskmarkerna behandlats likadant som den andra typen av 

klassificerad växtlighet: skog. Enbuskmarker och skog överlappar däremot aldrig med 

varandra. En enbuskmark har en växtlighet med mer än 20 % enbuskar. 

 För att avgöra de exakta formerna på klassificeringens polygoner har vi använt oss av 

en kombination av olika kartor och egna mätningar i fältstudien. Flygfotot över området 

kunde exempelvis ge oss konturerna över olika typer av växtlighet: skog och enbuskmark. 

Jordartskartan användes för att ge oss konturerna för olika typer av agrarlandskap och 

alvarsmark. 

Mätningar av jorddjup 

Värt att notera är att mätstickan vi använde inte är tillförlitlig för att ge en exakt mätning 

jorddjup, då den exempelvis inte kan tränga sig igenom grövre sediment som grus och 

klapper. Vid undersökningar av jordart och jorddjup användes därför mätstickan i 

kombination med observationer av växtlighet samt jordartskartan. Ifall mätstickan exempelvis 
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uppvisar ett jorddjup på 40 cm, kan vi inte vara säkra på ifall marken där under består av 

berggrund eller grövre jordarter. Däremot kan vi vara säkra på att jorddjupet på den uppmätta 

punkten är minst 40 cm. Det är därför viktigt att understryka att jorddjupsangivelserna i 

rapporten är uppskattningar, snarare än exakta angivelser. 

3.2 Geografiska informationssystem – GIS 

Under rapportens gång har vi jobbat med digitala geografiska informationssystem. 

Programmet vi har arbetat med heter ArcGIS 10.3.1 . Det möjligjorde att vi kunde skapa och 

analysera kartor över studieområdet. Kartmaterialet har kommit från Lantmäteriet, Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) samt från Riksantikvarieämbetet. 

Första kartan vi producerade var en karta över Fårö och var vårt studieområde låg 

beläget på ön. Denna låg till grund för senare kartor som producerades.  Studieområdet 

avgränsades till följande koordinater: X minimum 745 300 , X maximum 747 300, Y 

minimum 6 430 100 och Y maximum 6 432 100, enligt SWEREF99-systemet. 

De övriga tematiska kartor som skapades över området innan fältstudierna var varsin 

berggrundskarta, jordartskarta, ortofoto (flygfoto med vissa externa detaljer), 

strandförskjutningskarta, höjdkarta, samt en karta för åkerarelsförändring mellan åren 1944, 

1970 och 2017. Efter fältstudierna gjordes justeringar i kartorna för att de skulle 

överänsstämma med observationerna vi gjort.  

Under fältarbetet bestämde vi var tvärprofilen skulle gå och detta illustrerades senare 

på en tematisk karta som även illustrerar var waypointsen (positionspunkterna) är tagna. 

Efter fältarbetet började vi med landskapsklassificeringen. Till grund för den låg våra 

egna observationer, jordartskartan, höjdkartan samt ortofotot. För att illustera de geografiska 

skillnaderna i studieområdet valde vi att göra polygoner och punkter i shapeformat. 

Tillsammans bildar de den slutgiltiga landskapsklassificeringen. 

3.3 Intervju 

Under fältarbetet genomfördes en intervju med ett gift par som är åretruntboende på en gård i 

det nordvästra hörnet av Broskogsområdet: 90-åriga Bertil Broberg och 79-åriga Elisabet 

Broberg. Intervjun pågick under cirka en timme och behandlade hur det är att leva på 

området, samt deras inställning till den ökade turismen på Fårö. Den utfördes med 

semistrukturerad metod. Orsakerna till detta var fördelarna som en semistrukturerad intervju 

för med sig, det vill säga möjligheten till att vara flexibel men att ändå ha någon form av 

struktur på intervjun i och med intervjuguiden (se bilaga) (Bryman, 2011, s. 414-415). 

Flexibiliteten medförde att eventuella följdfrågor kunde ställas ifall informanten berörde 

ämnen som vi fann intressanta och som vi ville veta mer om. Orsaken till att vi valde att 

intervjua åretruntboenden i studieområdet grundade sig i att vi ville tillföra en mer nyanserad 

bild av området än vad vi kunde lära oss under de tio dagar vi själva befann oss där. Till 

exempel gav intervjun oss ett mer historiskt perspektiv av hur landskapet har förändrats över 

en längre tid, vilket hade varit svårt för oss annars att uppnå med endast fältstudier. 

Valet av informanterna gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval samt ett 

målinriktat urval, då vi behövde informanter som hade kunskap om studieområdet (Bryman, 

2011, s. 194-196, 434). Vi mötte informanterna under den första dagen, då vi orienterade oss 

runt i studieområdet. I samband med att vi frågade om vi fick gå över deras tomt passade vi på 

att fråga om de var intresserade av att vara med i intervjustudien. Vi redogjorde om studiens 

syfte för informanterna. 
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4. RESULTAT 

4.1 Geologi och topografi 

Den topografiska strukturen i Broskogsområdet kan förklaras av främst två primära orsaker. 

För det första har berggrunden inslag av den eroderingståliga revkalkstenen som är rik på 

fossiler, samt den lagrade kalkstenen med större koncentration av lera och silt. Övriga 

bergarter representeras främst som flyttblock och morän som blivit dittransporterade under 

istiden norrifrån, häribland kan nämnas den röda graniten från Åland. Gränserna mellan de 

båda primära typerna av kalksten skönjades i landskapet som mer eller mindre blottade 

klintar. I vårt fall såg vi att en av de mindre tydliga klintlinjer vi kom i kontakt med vid 

konstruktionen av profilkartan följdes av ett område med för området exceptionellt höga tallar 

på cirka tio meter. 

För det andra är hela Broskogsområdet relativt ungt i jämförelse med vissa andra delar 

av Fårö, då de högst belägna delarna stigit ur havet så sent som för 4 500 år sedan. Det här går 

att skönja i landskapet genom att vi på flera platser hittar strandvallar, som bildats under tiden 

då ett sund gick genom området. Sundet delade Fårö i en västlig och en östlig del och sjöarna 

Norrsund och Alnäsa träsk är rester av detta. 
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Figur 2. Visar hur länge sedan strandlinjen var på de olika områdena i studieområdet, samt 

fornminnena i studieområdet. Kartmaterial: © Lantmäteriet, (Terrängkartan, 

Fastighetskartan, Höjddata 2 m) 
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Jordarter 

På jordartskartan dominerar sedimentärt berg på området, vilket innebär ett nästintill 

frånvarande jordlager med inslag av berg i dagen. Moränlera eller lerig morän återfinns främst 

som någorlunda avlånga stråk i direkt anslutning till träsken eller parallellt med några av de 

medelgamla strandlinjerna. Svallsediment av grus är i Broskogsområdet koncentrerade som 

avlånga stråk kring områdets äldsta strandlinjer. Postglacial sand återfinns nästan uteslutande 

som kompakta polygoner vid forna vikar och vid Alnäsa träsk och Norrsund. 

         

Figur 3. Visar jordarternas utbredning i studieområdet. Kartmaterial: Jordartskartan från © 

SGU. 
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4.2 Integrerad landskapsklassificering 

Precis som metoden beskrev gick en stor del av fältarbetet åt till att klassificera landskapet på 

Broskogsområdet. Utöver våra observationer har vi i denna process tagit stor hjälp av olika 

kartor: framför allt flygfotot och höjdkartan från Landmäteriet, samt jordartskartan från SGU. 

Flygfotot underlättade att dra så exakta konturer som möjligt mellan till exempel enbuskmark 

och skog. Avgränsningen av dessa båda vegetationstyper utgjorde en stor del av 

detaljrikedomen i området. När kartutkastet var färdigskissat lade vi till de mer detaljerade 

förändringarna. 

Alvarsmarken identifierades främst med hjälp av fältstudier i kombination med studiet 

av ortofoto och jordartskartan. Vid de marker som vi kom att klassa som alvarsmark fanns 

sporadiska partier av exponerad sten (berg i dagen) varvat tunn växtlighet ovanpå ett 

försumbart jorddjup. 

Avgränsningarna mellan till exempel topografiskt skyddade områden och topografiskt 

exponerade områden blev mer grova i sina konturer. Detta eftersom gränserna mellan dessa 

typer av områden är mer flytande till sin natur. Vid klassificeringen av huruvida ett 

agrarlandskap kan definieras som exponerat eller skyddat gjorde vi en kombinerad analys av 

strandlinjekartan, jordartskartan, diagrammet för områdets dominerande vindriktningar, samt 

fältobservationer i form av jorddjupsprover, foton och fältanteckningar. Vi definierade 

områdets enda topografiskt exponerade område som en avlång polygon med utbredning i 

områdets östra sida. Det här var det enda område i vilket vi hittade strandvallar av signifikant 

storlek. Polygonen som vi skapade utgör även områdets högsta landyta och steg därför först 

upp ur vattnet vilket ledde till ett mer exponerat landskap mot de dominerande vindarna från 

nord och sydost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 (nästa sida). Visar karta över det klassificerade studieområdet. Kartmaterial: 

Jordartskartan ©SGU, Terrängkartan, Höjddata i rasterformat och Fastighetskartan från 

©Lantmäteriet. 
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Kombinationen av olika indikatorer är viktig. Både topografiskt skyddade områden och 

topografiskt exponerade områden kan till exempel ha ett högt jorddjup. Men genom att 

kombinera jorddjupet med information från bland annat landhöjningskartan, kan vi se att de 

topografiskt exponerade områdenas jorddjup är utspritt som avlånga kullar av morän eller 

svallsediment av grus som följer kustlinjens väg som ofullständiga ringar genom landskapet. 

På samma sätt kan vi se att de topografiskt skyddade områdena i regel befinner sig lägre än de 

exponerade områdena, vilket gör att dessa områden varit strandlinjer under perioder när de 

dominerande vindriktningarna i större utsträckning hindrats av andra omkringliggande 

landområden. Jorddjupet i topografiskt skyddade områden är generellt sett mer jämnt utspritt 

över hela det skyddade området, vilket tyder på att dessa varit områden av lugnare vind och 

vatten. Där har mindre partiklar av exempelvis sand och silt har tillåtits att deponeras och 

ackumuleras över tid. Polygonerna för agrarlandskap i topografiskt skyddade områden har 

dragits med stor hjälp av jordartskartan, utifrån hur gränserna går för lerig morän. 

De flesta och största av våtmarkerna i området hittar vi anslutning till sjöarna 

Norrsund och Alnäsa träsk. Det finns även några våtmarker mellan sjöarna som spår från när 

det gamla sundet rann däremellan. 

Gällande vätarna fann vi två ofta förekommande samband beträffande var de var 

lokaliserade. För det första påträffades dessa nästan alltid i gränsen mellan skog och 

enbuskmarker. För det andra sammanföll en vät oftast med förekomsten av berg i dagen, 

alvarsmark eller särskilt tunna jordarter, vilket gör att marken inte kan absorbera vattnet lika 

snabbt som vid platser med tjockare jorddjup. 

Asfaltsvägarna hittar vi på områden som lämpar sig sämre för jordbruk. De områdena 

har överlag klassificerats som agrarlandskap på tunna jordarter respektive alvarmark. 
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4.3 Tvärprofilen 

För att illustrera landskapets karaktär har vi dragit en tvärprofil genom området. Profilen har 

gått från områdets nordöstra sida och därifrån vidare i västlig riktning till områdets nordvästra 

sida (se figur 5). 

        

Figur 5. Tvärprofilens dragning över höjdkartan. Waypoints är markerade i grönt. 

Kartmaterial: Höjddata i rasterformat, © Lantmäteriet. 

 

Under profildragningen togs totalt 26 så kallade “waypoints”, vilket är punkter som anger den 

geografiska positionen. Dessa waypoints sattes främst på platser där vegetationen 

förändrades: där skog övergick till enbuskmark, där alvar blev till vät, och så vidare. 

Tvärprofilens totala längd blev totalt 1776 meter från den första waypointen till den sista. 
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Figur 6. Illustration av tvärprofilen med 13 gångers överförhöjning. De 26 waypointsen är 

markerade på kartan, med tillhörande grafik över landskapsförändringen. 
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Tvärprofilen börjar strax utanför vårt område, före en liten skogsväg. På vägens östra sida 

består vegetationen av skog och på vägens västra sida består vegetationen främst av enbuskar. 

Därifrån går tvärprofilens riktning i ett rakt streck västerut. Fram till den åttonde waypointen 

domineras landskapet av vegetation som växlar mellan enbuskar och glesare tallskog. Jorden 

är svart och tunn, täcket varierar mellan <1-7 cm. Det tjockare jordlagret hittar vi oftast där 

vegetationen består av tallskog. Enligt jordartskartan består området från waypoint 1 till 

waypoint 4 av sedimentärt berg (se figur 6). De högre belägna punkterna från waypoint 4 till 

waypoint 8 består i stället av svallsediment (se figur 6), vilket är typiskt för den högst belägna 

delen av Broskogsområdet. Följaktligen är dessa förhöjningar tidigare strandkanter till de 

delar av Broskogsområdet som steg ur havet först som exponerade öar. Att vallarna påträffas 

främst till väster om områdets topografiskt högsta delar kan förklaras av den från väst 

dominerande vindriktningen, och av sundet som länge gick där. De topografiska variationerna 

i området kan alltså förklaras som en kombination av geomorfologiska variationer i 

berggrunden, och svallningsprocesser styrda av områdets klimat. 

 

 

Figur 7. Visualisering av 2,5 meters höjdskillnad. Bilden är tagen nedanför strandvallen i 

ostlig riktning vid waypoint 8 (se figur 6). 

 

När vi går ner från strandvallen (som syns i figur 7) kommer vi ner i en svacka med 

sedimentärt berg som grund med ett jordtäcke som vi uppmäter till cirka 4 cm. Vegetationen 

består av höga grästuvor som når över 10 cm, vilket är ett tecken på att marken här är blöt 

under delar av året. Området från waypoint 8 till waypoint 9 (se figur 6) har vi därför valt att 

klassificera som en vät. 
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Figur 8. Närbild av väten med grästuvorna. Tagen i västlig riktning vid waypoint 8 (se figur 

6). 

 

Efter väten fortsätter landskapet som tidigare och vegetationen växlar mellan enbuskar och 

tallar. En större skillnad stöter vi på när vi når waypoint 11 (se figur 6). Hittills har vi bara 

vandrat i vad vi har klassificerat som agrarlandskap i topografiskt exponerade områden, men 

här ser vi ett kort stråk på ca 30 meter med tunt jordlager och en växtlighet som domineras av 

enar. Detta stråk sträcker sig i nord-sydlig riktning och vi har valt att klassificera det som 

enbuskmark på tunna jordarter. 

Efter enbuskmarken börjar skogen att växa igen i ett västerut sluttande parti. Detta är 

områdets största skogsområde och här påträffas också de högsta träden. På jordartskartan kan 

vi se att orsaken till att skogen trivs så bra här är att den växer på moränlera eller lerig morän. 

Jorddjupsprover visar även att jorddjupet är betydligt djupare här än någon annanstans under 

hela tvärprofilen. Här uppmäter vi ett djup mellan 40 och 60 cm. Detta område har vi 

klassificerat som ett topografiskt skyddat område. Sluttningen som leder ner till den flacka 

marken är en av områdets större skillnader i topografin. Skillnaden mellan dal och topp är 

ungefär tre meter. Vid toppen finner vi sannolikt en övertäckt klint som moränleran har svallat 

upp mot. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 9. Bild utanför det täta skogspartiet, tagen i ostlig riktning. 

Efter skogspartiet kommer vi till waypoint 13 (se figur 6), som är en vät i nära anslutning till 

skogen och där jordlagret blir tunt och sedimentärt berg exponeras. Väten är dock liten och 

enbuskarna tar snabbt över marken. Detta område har vi därför valt att klassificera som 

enbuskmark, då jorddjupet endast uppmäts till cirka 1,5 cm. 

Waypoint 14 (se figur 6) är en 10 meter bred rygg som sträcker sig i nord-sydlig 

riktning, där granitblock sticker upp ur jorden. Jorddjupet blir även något djupare här och är 

10 cm. Det skulle eventuellt kunna vara en liten strandvall, eller rester från en tidigare 

ändmorän. Läs mer om detta i stycket om moränlera i 4.5.1. 

Den femtonde waypointen (se figur 6) är tvärprofilens största våtmark. Den största 

delen av vegetationen består av ag. Jorddjupet är svårt att ta i mitten av våtmarken, då vattnet 

var ett hinder för oss, men vid mätningar av utkanten av våtmarken visar jorddjupet 30 cm. Vi 

ser även tendenser till att det ökar desto längre in i våtmarken provet togs. Troligtvis var 

jorddjupet därför högre än 30 cm inne i våtmarken. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 10. Bild av övergången till våtmark. Bilden är tagen vid waypoint 15 (se figur 6) i 

sydlig riktning. 

 

Efter våtmarken hittar vi en vät med tunt jordlager. Här ser vi även ett flyttblock (se figur 27) 

som har spår av att vattennivån är högre under andra tider på året än under vårt besök. Efter 

väten börjar områdets största enbuskmark som varar i cirka 350 meter. Jorddjupet uppmäts till 

cirka 2 cm. Enskilda små tallar växer bland enbuskarna, men de är få till antalet. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 11. Bild över den långa enbuskmarken, tagen vid waypoint 17 (se figur 6) i västlig 

riktning. 

Waypoint 18 (se figur 6) är tvärprofilens enda alvarsmark utan dominerande enbuskar. I 

profilen varar den i knappt 150 meter. Vegetationen här är sparsam med några små enar, lite 

gräs samt mossa. Jorddjupet uppmäts till tvärprofilens minsta med under 1 cm och på sina 

ställen är det till och med berg i dagen. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 12. Alfons visar upp det obefintliga jorddjupet på alvarsmarkens berg i dagen. Bilden 

är tagen vid waypoint 18 (se figur 6) i nord-västlig riktning. 

 

Alvarsmarken tar slut när vi kommer fram till vägen som fortsätter norrut upp till 

Langhammars (eller söderut mot Fårösund, beroende på vart man ska). Efter vägen övergår 

landskapet i enbuskmark med en tunt jordtäcke (Waypoint 19 (se figur 6)). Enbuskmarken 

sträcker sig i knappt 150 meter.  

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 13. Bild av tomten som profilen gick igenom. Tagen vid waypoint 20 (se figur 6) i 

västlig riktning. 

 

Efter en tomt som vi utmärker som waypoint 20 (se figur 6) kommer vi fram till ett stycke 

obrukad åkermark (waypoint 21 (se figur 6)). Jorddjupet på åkern är tunt och våra mätningar 

med jordstickan är på mellan 2 och 6 cm. Oslaget gräs, i kombination med tallar som är uppåt 

en meter, indikerar att åkern inte varit i bruk under en tid. Troligtvis har åkern övergivits för 

att den inte gett tillräckligt med avkastning. I mitten av den obrukade åkern hittar vi en plätt 

av skog. Även äldre kartor (se figur 19) visar samma åker med samma orörda skogsplätt i 

mitten av åkern. Det här tyder på att jorden i skogen troligtvis är ännu sämre lämpat till 

jordbruk än den som påträffas vid mitten av åkern. Detta område har vi klassificerat som 

agrarlandskap i topografiskt skyddade områden. 
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Figur 14 (till vänster). Den övergivna åkermarken. Till vänster i bild syns gården, till höger i 

bild kan man skymta hur tallar börjar tränga fram på den tidigare bruksjorden. Bilden är 

tagen ca 40 meter väster om waypoint 21 (se figur 6). 

 

Området efter waypoint 22 (se figur 6) är en spångbelagd vät med högt gräs centrerat i tuvor. 

I tuvorna uppmäts jordjupet till cirka 30 cm, medan djupet mellan tuvorna uppmäts till ca 6 

cm. Om man går några meter åt sidan från tvärprofilslinjen hamnar man i vad vi har valt att 

klasificera som en våtmark. Efter waypoint 23 (se figur 6) är området bevuxet av tät och 

fuktig mossa, medan vi efter waypoint 24 (se figur 6) hittar ett litet glesbevuxet område av 

oxel och tall. Detta har vi valt att klassificera som agrarlandskap i exponerade områden. 

Därefter avslutas tvärprofilen av ytterligare ett skogsstråk innan vi når sjön Norrsund, som ser 

ut att vara långgrund med klart vatten. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 15. Tvärprofilen fortsätter ner i Norrsund. Bilden är tagen vid waypoint 26(se figur 6) i 

sydlig riktning. 

 

4.4 Mänsklig aktivitet 

4.4.1 Mänsklig påverkan genom historien 

 

Jordbruk och utdikning 

I Broskogsområdet är arealen av åretrunt-våtmark kraftigt begränsad, men runt omkring kan 

vi se flera exempel på att tidigare utdikning har skett. Vi kan därför anta att landskapet var 

betydligt mer fuktigt förut än vad det är i dag och att det därför stämde väl överens med 

preferenserna hos de förhistoriska bönderna, som enligt Bertilsson lär ha föredragit basiska 

och våta marker (Bertilsson et al., 2002, s. 77). Då landområdet stigit ur havet så sent 

återfinns dock inte förhistoriska bosättningar i någon större utsträckning, trots de eftertraktade 

markegenskaperna, med förhistoriska ögon sett. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 16. Bilden visar en utdikning, där vatten ansamlats intill en åkermark. Bakom träden 

skymtar åkermarken, och diken därifrån leder vattnet ner till ansamlingen som syns i 

förgrunden. Bilden är tagen nära Broskogsområdets sydvästra hörn i sydlig riktning. 

 

Skiftetreformarnas påverkan 

Ett av skiftesreformernas huvudsyften, att sammanknyta varje markägares åkerplättar i så 

koncentrerade och sammanhängande områden som möjligt, verkar inte ha uppnåtts. Vid 

intervjun framgick att parets ägor var utspridda sporadiskt på tre olika platser i områdets 

omnejd. De berättade även att detta gäller för flera andra på Fårö. En konsekvens som de ser 

av detta är att om man äger markt långt ifrån sin bostad, händer det att marken säljs och oftast 

blir till tomter för fritidsboenden. Detta kan vara en delförklaring till den minskade 

åkermarken. Det här stämmer väl överens med faktabeskrivningarna vi funnit för Fårö och 

Gotland, där motståndet från bönderna på Fårö, i kombination med avsaknaden av byar, 

gjorde att skiftesreformerna var svårgenomförda och sällan blev fulländade. 

Ett landskaps grundförutsättningar skapas av flertalet naturgeografiska fenomen som i 

samverkande processer påverkat landskapet under miljontals, ibland miljarder år. Det är 

utifrån dessa förutsättningar som människan, med sitt intåg i ett landområde, formar 

landskapet med intentionen att optimera dess funktionsduglighet för att tillfredsställa hennes 

behov. För att konstruera en fullgod beskrivning av ett landskap räcker det med andra ord inte 

att beskriva hur landskapet ser ut i detalj. Det kräver också en förståelse av de processer som 

samverkar för att forma landskapet för att kunna förstå varför landskapet ser ut som det gör, 

samt för att kunna göra förutsägelser av hur landskapet kommer att se ut i framtiden.  
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Figur 17. Ett exempel på att marken inte har sammanknutits är markägandet i Alnäsa träsks 

norra ända. Där ägde fem olika gårdar åkermarken år 1977. Dessa gårdar har stor 

geografisk spridning över ön, där den gård som hade som längst till åkern var Lassor med 

cirka 5 km fågelvägen till sin åkerplätt (se bilaga D för teckenförklaring). Kartmaterial: 

Lantmäteriets historiska kartor; Lauter 7J6j 1977, Fårö 7J5j 19771. 

 

4.4.2 Nuvarande mänsklig aktivitet och markanvändning 

Vi avgjorde om och i så fall när en yta i området varit i bruk, dels genom att fråga den bofasta 

befolkningen, dels genom direkta studier av landskapet.  

I vad som tidigare varit en vik norr om Alnäsa träsk fann vi områdets enda plöjda och 

till synes aktivt brukade jordbruksmark, varvat med åkerarealer som såg ut att ligga i träda. Vi 

försökte ta reda på vilken bonde i området som plöjde dessa åkrar, men varken intervjustudien 

eller ett kortare samtal med en åretruntboende i direkt anslutning till åkrarna gav några svar på 

vem som brukade marken.  

Det pensionerade paret som deltog i intervjustudien berättade hur de har försörjt sig på 

att hålla får. Utöver det har de även tidigare odlat råg och rotfrukter för egenbruk vid sina 

omkringliggande åkermarker. 

De övriga åkrarna i området som brukas har som huvudsakligt syfte att fungera som 

vallodling för en bonde som bor strax utanför Broskogsområdet. Av intervjun fick vi också 

reda på att delar av det pensionerade parets åker slogs kostnadsfritt av en bonde i närheten. De 

trodde även att detta gällde för de övriga vallodlingarna i området. 

För att avgöra om en landyta används som betesmark den här säsongen letade vi efter 

spår i landskapet. På vissa områden fann vi spillning från betesdjur, som koncentrerades till 

vissa områden. En indikator för att undersöka huruvida ett landområde använts som 

betesmark under flertalet år tillbaka är att studera enbuskarna som dominerar hela området. 
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Om dessa hade en kal stam i botten är det en indikator på vinterbete. De här spåren i 

landskapet finns kvar i landskapet under en betydligt längre tid än vad direkta klövspår eller 

spillning från djuren gör. 

 

 

Figur 18. Fotografi av en äldre enbuske som har vinterbetats. Notera avsaknaden av kalstam 

hos de yngre enarna runt omkring, som vuxit upp efter att får senast vinterbetat på området. 

Bilden är tagen på områdets norra alvarsmark i nordlig riktning.  

 

4.4.3 Förändring i jordbruket 

Jordbruksmarken är lokaliserad på vad som vi klassificerat som topografiskt skyddade 

områden, det vill säga områden som huvudsakligen består av moränlera och svallsediment av 

sand. I figurerna nedan presenteras förändringen av jordbruksmark mellan åren 1940, 1977 

och 2017. Med hjälp av kartan hämtad från Lantmäteriet kan vi utläsa hur jordbruksmarkens 

utbredning har skiftat mellan samtliga tre mätperioder. Den största nedgången ser vi mellan 

åren 1940 och 1977. Vid intervjun som utfördes med det äldre paret berättade de att även 

åkeranvändningens syfte har förändrats. Förr odlade man mer grödor på åkrarna för husbehov 

och i dag används de som vallodlingar för att de inte skall växa igen. 

De flesta av åkrarna som användes år 2017 hade som huvudsyfte att fungera som 

vallodling. Det enda undantaget är några av åkrarna norr om Alnäsa träsk, som vi under 

fältstudierna kunde se att de växelbrukas med korn eller någon annan typ av gröda. 
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Figur 19. Kartan visar hur den odlade marken i studieområdet har förändrats mellan åren 

1940, 1977 och 2017. Kartmaterial: Fastighetskartan, Ortofoto © Lantmäteriet. 

Lantmäteriets historiska kartor; Karlbjärga ekonomisk karta 1940, Lauter ekonomisk karta 

1940, Lauter 7J6j 1977, Fårö 7J5j 1977. 



33 

 

Figur 20. Diagrammet visar hur markanvändingen beträffande åkerareal har minskat mellan 

de tre mätningarna. Arealmätningarna har gjorts genom beräkningar av åkermarken i figur 

24. 

 

4.4.4 Fornlämningar och ruiner 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2017) finns det i Broskogsområdet fyra objekt som de finner av 

intresse. Dessa är av varierande kvalitet och visar på historisk mänsklig aktivitet i området. 

De redovisas nedan och finns utmarkerade på strandförskjutningskartan (se figur 2). 

 

Stenröse (N 6431415 / Ö 746964)  

Den tidigaste lämningen i området är en grav från bronsåldern, då den enda landytan 

utgjordes av en liten exponerad ö. Röset kan skönjas i landskapet som kalk- och gråstenar 

samlade i en hög, uppskattningsvis 15 meter i diameter och ungefär en halvmeter hög 

(Riksantikvarieämbetet, 1977). Stenarna är runda till formen och högen är delvis överväxt av 

mossa och enstaka barrträd. 
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Figur 21. Bronsåldersröset är övervuxet med mossor enskilda tallar och blåsippor. Bilden är 

tagen i nordvästlig riktning. 

 

Tjärdal (N 6431398 / Ö 746945) 

En tjärdal är en mänsklig konstruktion som används för framställning av tjära. Den skiljer sig 

från en tjärgrop i det att den är anlagd ovanför marken. Genom att värma upp tall i den 

trattliknande konstruktionen ansamlas och utvinns tjäran i botten av den 

(Riksantikvarieämbetet, 2014, s. 41). Vår tjärdal består av kalkstenar och enstaka gråstenar 

som är cirka 5 meter i diameter och mindre än en halv meter höga. Insidan är formad som en 

konkav tratt. Tjärdalen och tillhörande ränna för uppsamling är delvis raserad och övervuxen 

av träd (Riksantikvarieämbetet, 1977). 

 

Kalkugnsruin (N 6431059 / Ö 747069)  

Kalkugnen är belägen cirka 20 meter öster om skogsvägen som ligger intill. Den ligger i en 

lätt sluttning. I dag är dock ugnen igenväxt med tallar som växer tätt runt den. Enligt 

Riksantikvarieämbetet (1977) ska kalkugnen vara 6 meter i diameter. Detta såg inte vi, utan vi 

kunde bara se vad de beskriver som en 3,5 meter lång ränna som går i väst-östlig riktning. 

 



35 

 

Figur 22. Rikard i den igenväxta kalkugnsruinens ränna. Bilden är tagen i östlig riktning. 

 

 

Gårdstomt och tillhörande husruin 

I områdets centrala delar, något till sydväst, finns en gammal övergiven gård med tillhörande 

byggnader, åkrar och tun (Riksantikvarieämbetet, 1977). Detta är utmärkt som en ruin på 

klassificeringskartan. Byggnader som det finns spår av är en väderkvarn som har restaurerats, 

en ladugård som är ombyggd till lambgifte (den enda plats där vi har betande får i området), 

en jordkällare, samt själva bostadshuset som har fallit ihop. 
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Figur 23. Bild av den restaurerade kvarnen och den ombyggda ladugården. 

  

Vanliga i landskapet är stenmurarna, som på Fårö kallas för stentunar. De är raka och bör 

därför dateras till tiden efter Laga skifte. I dag används i stället stålstängsel eller 

färgmarkeringar för att markera markgränser, men byggstilen med tunar tillämpas fortfarande, 

även om det främst är för att markera fritidshusens tomtgränser. 

 

 

Figur 24. Spår av en gammal tun som har rasat ihop. 
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4.5 Naturliga processer 

4.5.1 Spår av istiden och den postglaciala landhöjningen 

Landhöjning och strandvallar 

För 4 500 år sedan låg hela Broskogsområdet under vatten. Det innebär att varje punkt i 

landskapet någon gång sedan dess utgjort en kustlinje. Det innebär även att alla spår från isens 

avsmältning, i form av exempelvis morän och flyttblock, ursprungligen deponerats antingen 

på botten av det Baltiska ishavet eller Yoldiasjön. Strandvallar syns tydligast i de avlånga 

stråk som utgör de största områdena av svallsediment-grus i Broskogsområdet. Vid dessa 

strandvallar kan vi tydligt se en ackumulering av sediment och jorddjupet längs dessa stråk är 

högre än omkringliggande terräng, vilket även kan skönjas i den tätare växtlighet som 

påträffas här.  

 

Figur 25. En bild tagen på de strandvallar som återfinns i sydöstra delen av 

Broskogsområdet. Bilden är tagen i nordlig riktning. Lägg märke till den begränsade 

vegetationen på båda sidor om strandvallarna. 

 

Flyttblock 

Flyttblock återfinns ofta i landskapet. Stenarna består främst av kalksten från området, 

tillsammans med olika typer av urberg. Flyttblockens storlek varierar i storlek, men utifrån 

vad vi observerade överstiger de nästan aldrig en meter i varken höjd eller diameter. Så 

kallade “jättekast” återfinns inte alls. Avsaknaden av den större typen av block kan förklaras 

av att kalkstenen på Fårö är mindre motståndskraftig mot vittring än vad “jättekast” av 

exempelvis granit är. Det här visualiseras i ett av de flyttblock av kalksten som vi hittat i vårt 

område, som redovisas i figur 26. Håligheterna och sprickorna är en indikator på kemisk 

vittring (märk här skillnaden i strukturen mot den röda graniten i figur 26). Att stenen är 

placerad nära asfaltsvägen, som under sommarmånaderna är vältrafikerad, kan också 
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framhävas som en bidragande orsak till den kemiska vittringen. Mossorna som växte i stenens 

sprickor visar även hur den kemiska vittringen kan samspela med fysiska vittringsprocesser.  

De största flyttblocken vi hittade i området bestod således av granit. Ett av dessa stora 

flyttblock (se figur 27) hittades mitt i en vät i vår profillinje. Då stenen består av röd granit har 

den troligen transporterats med isen från Åland, där nästan all röd granit i området har sitt 

ursprung. Väten var, likt de flesta i Broskogsområdet, torrlagd under vårt besök. Avsaknaden 

av växter, trots ett tillräckligt jordtäcke, i kombination med den torra lerans struktur, indikerar 

att marken här nyligen varit täckt av vatten. 

 

 

Figur 26. Bild av flyttblock av kalksten. 



39 

 

 

Figur 27. Bild på flyttblock av urberg. 

 

Moränlera 

På ett ställe fann vi en längre vall av moränlera och en högre frekvens av flyttblock än i det 

direkt närliggande området. Det här stråket utgörs av ett ca 15 cm djupt jordtäcke bestående 

av morän. På respektive sidor om vallen är jordtäcket betydligt tunnare, cirka 3 cm tjockt, och 

består i stället av tunn svart jord. Detta skulle kunna vara en rest av en ändmorän under isens 

avsmältning. Vallens blygsamma storlek skulle stämma överens med det faktum att området i 

perioder om varandra legat på Östersjöns historiska havs- och sjöbottnar. En ändmorän som 
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deponerats på en sjöbotten skulle på grund av vattnets nednötande krafter lett till en betydligt 

mer blygsam landform. 

 

4.6 Intervju 

4.6.1 Livet på Broskogsområdet 

Gården som Bertil och Elisabet bor på är byggd av Bertils far. Bertil har bott där under hela 

sitt liv, medan Elisabet flyttade dit 1956 när hon var 18 år gammal. Bertil och Elisabet 

berättar att Broskogsområdet nuförtiden är relativt folktomt året runt, jämfört med andra delar 

av Fårö och hur det var förr. Under vinterhalvåret är det bara några få som bor där, som alla är 

i hög ålder och har bott där sedan länge. Under sommarhalvåret flyttar det visserligen in en 

del folk i de fritidsboenden som finns, men det är ofta under en begränsad tid, ibland så lite 

som en vecka per år. De dagsturister som är på Fårö stannar sällan till på området, utan åker 

oftast endast förbi med bilen på väg mot exempelvis Langhammars och Helgumannen som är 

två turistattraktioner norr om Broskogs. Att det bor färre på området i dag än förr resulterar i 

att marken brukas i allt mindre utsträckning. 

Bertil och Elisabet beskriver hur det såg helt annorlunda ut för 50 år sedan. Då var det 

omkring 20 hus på området som beboddes året runt med tillhörande familjer. De minns det 

som att det var “rörelse hela tiden” på grund av allt folk. Dessutom gick det får på stora delar 

av området, där marken också brukades i avsevärt högre utsträckning än i dag. Själva odlade 

de råg och rotfrukter för eget bruk, dels på en åker intill gården och dels på en markplätt som 

ligger ungefär en kilometer bort. De har också själva haft får, men la ned den verksamheten 

för cirka tio år sedan eftersom de inte orkade fortsätta och inte hade någon som kunde ta över. 

De beskriver det som att det är svårt att få såväl markbruk som fårverksamhet att bli lönsam 

på Fårö och tror inte att det någonsin kommer att se ut som förr igen. De är också skeptiska 

till huruvida Gotlands kommun skulle kunna ta fram ett bidragssystem som skulle möjliggöra 

en ökad fårverksamhet på Fårö, eftersom de menar att kommunen inte prioriterar sådant. 

 
Det lönar sig inte att ta upp jordbruket. Det är väl två eller tre som har fåravel nere på Fårö, men de 

försvinner snart de med. Det går inte att leva på i längden. Förr, för 50-60 år tillbaka, då kunde man leva 

på får och jordbruk, men det kan man inte längre. (Bertil) 

 

Den förändrade markanvändningen har lett till att landskapet ändrat karaktär på 

Broskogsområdet. Vad som tidigare varit öppet och nedbetat håller på att växa igen av 

enbuskar och tallar. Eftersom det inte längre går får förutom på ett litet område i södra delen 

av området, måste invånarna själva ta hand om röjningen. Bertil och Elisabet har inte längre 

ork till det och tycker att det känns tråkigt att betesmarkerna växer igen. 

 
Det växer till, men vi orkar ju inte gå dit och hugga eller nånting. Vi har ju de små hagarna häromkring, 

de skulle väl behöva huggas allihop, men vi orkar inte gå ner. (Elisabet) 

 

Det var tack vare lammen och alla djur som gick runt här förr som det var öppet, de åt upp all sly. Nu 

växer det till i stället. (Bertil) 

 

Känns det tråkigt? 

 

Mm. Det ska vara öppna landskap, men det blir ju tvärsemot. (Bertil) 
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Vad som tidigare varit åkermark växer också igen på olika sätt. En del växer igen fritt, medan 

en del slås av privatpersoner för att ta tillvara på höet. Åkermarken utanför Bertils och 

Elisabets gård slogs nyligen av en bekant. De har inte odlat någonting där på länge och tror 

inte att marken kommer att brukas på nytt, förutom möjligtvis i liten skala av deras son ifall 

han övertar gården: “Jag tror inte att han kommer börja med något jordbruk. Möjligtvis potatis 

och lite morötter för husbehov, men inte mycket mer.” (Elisabet) 

 Livet på Broskogsområdet och även på resten av Fårö präglas starkt av att den 

genomsnittliga invånaren blir allt äldre. Många ungdomar flyttar därifrån, antingen när de 

börjar gymnasiet eller när de blir arbetsföra. Det beror på att den närmaste gymnasieskolan 

ligger i Visby, vilket är en lång väg att pendla, och att det är svårt att få jobb på Fårö. 

 
Förr fanns det jobb att få här runt omkring, för alla stenbrott var igång då. Men nu finns det ingenting, så 

då måste de iväg när de blir i den åldern. Annars ska de leva här hemma på far och mors pension och det 

är det ju ingen som vill. De klarar sig själva. (Bertil) 

 

4.6.2 Turismen på Fårö 

Bertil och Elisabet berättar att en annan anledning till att befolkningsstrukturen förändras på 

Broskogsområdet och på resten av Fårö är att det flyttar in allt fler turister. Många av dem 

köper hus och enligt Bertil och Elisabet är de flesta bara där under en begränsad tid på 

sommarhalvåret. Eftersom turisterna ofta är mer köpstarka än lokalbefolkningen, lönar det sig 

ekonomiskt att stycka av tomten eller sälja den. 

 
Folk säljer sina tomter till turisterna så att de kan få bygga. Det blir bara turister på hela Fårö till slut. Alla 

de gamla är borta då och ungdomarna försvinner. Först när de blivit pensionärer så kommer de hem igen. 

(Bertil) 

 

Varken Bertil eller Elisabet säger att de har några problem med den ökade turismen. Elisabet 

säger “Vi har väl inget större ont av dem”, varpå Bertil svarar “Inte det minsta”. Elisabet 

säger: “Det enda bekymmer man har med dem, det är att vi får stå på kö och vänta i affären.” 

Förr arbetade hon ibland deltid med att ha en prylbod där hon sålde diverse saker till 

turisterna, men med åldern har hon slutat med den verksamheten. 

 Bertil och Elisabet tycker inte att de har någonting att göra med den ökade turismen. I 

stället förklarar de att Fårö inte har någon framtid med varken jordbruk eller fårverksamhet, 

på grund av fler orsaker än bara turismen. Bertil säger: “Jordbruket kommer ändå aldrig att 

existera mer här”. Den ökade mängden fritidsboenden kommenterar han så här: “Ja, de växer 

upp som svamp, men vi har ingenting med det att göra.” 
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5. DISKUSSION 

Skiftesreformerna på Fårö 

Många fenomen i samhället är ett resultat av landskapsprocesser under en mycket lång tid. Ett 

exempel på denna komplexitet är en diskussion kring varför Fårö och Gotland inte skiftades i 

samma utsträckning som övriga delar av Sverige. Här har det tidigare framförts att den 

speciella bystruktur som finns på Gotland varit en förklaring, då detta gjorde att varje 

skifteslag på Gotland och Fårö utgjordes av enskilda gårdar i stället för byar. I bakgrunden 

beskriver vi dock också hur Almqvist och Engström beskriver dock hur skifteslagen mot 

slutet av Laga skifte blev mer sockenbaserade som ett försök att lösa upp trögheten i 

skiftesreformerna (1999, s. 5). Därför kan en kompletterande förklaringsmodell behövas som 

förklarar böndernas ovilja och fortsatta motstånd till skiftesreformerna. Det skulle kunna 

härledas till ett av argumenten som bönderna uppgav för att de inte ville skifta gårdarna, 

nämligen att de stenhus och stenmurar som präglade landskapet var svårare att flytta än de 

trähus som präglade stora delar av det övriga svenska kulturlandskapet. 

Stenhusen kan i sin tur förklaras av skogsbristen på öarna, som i sin tur både har 

naturgeografiska förutsättningar med ett tunt jordtäcke, samt att marken frekvent har använts 

som betesmark under en lång period och därmed behållits öppen. Varje kausalt steg i detta 

resonemang är bekräftat i litteraturen, men hypotesen går inte att bekräfta utifrån den. Denna 

alternativa förklaring till hur skiftningen gick till på Fårö och Gotland vore ett möjligt område 

för vidare studier. 

 

Jordbruket på Fårö 

Av de kartor vi studerat var utbredningen av åkermark som störst år 1940. Det stämmer med 

vår empiri, där jordbrukets areal på Gotland och i hela Sverige nådde sin kulmen under den 

senare halvan av 1800-talet, för att sedan gå ned igen under 1900-talets gång. Vi kan även se 

hur den i teoridelen redogjorda grundprincipen för markanvändning, om att ta det bästa först 

och det sämre därnäst, visualiseras i Broskogsområdet. De bästa markerna för jordbruk finner 

vi i de topografiskt skyddade områdena, främst de som återfinns i vikarna vid Norrsund 

respektive Alnäsa träsk. Det är också här som åkern alltid har varit i bruk sedan den första 

ekonomiska kartan från 1940. De sämre åkermarkerna som vi hittade i områdets övriga delar 

har varierat mer i utbredning och form och har brukats mer sporadiskt över tid. 

 

6. SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats har varit att ingående beskriva karaktären i Broskogsområdets 

landskap. Denna beskrivning ska innehålla de viktigaste processer som format och som 

formar landskapet. Vi ämnar också att undersöka hur de bofasta på ön upplever livet där, hur 

eventuella förändringar har påverkat deras liv, samt om turismen har en särskild roll i denna 

förändring. 

Den naturgeografiska process som kan sägas ha haft störst påverkan på landskapets 

struktur är landhöjningen i kombination med tillhörande svallningsprocesser. När dessa 

processer påbörjades var de först uppstickande områdena mer topografiskt exponerade än i 

dag, vilket leder till mer dramatiska svallningsprocesser. Det här kan vi bland annat se än i 

dag, då områdets största jorddjup återfinns just invid de äldsta strandvallarna. De områden 
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som stigit relativt sent upp ur havet har varit mer skyddade, vilket gett en mer jämn och för 

området hög ackumulation av mindre sedimentstorlek. 

De naturgeografiska processerna för området har haft stor påverkan i hur människor 

har etablerat sig där. Jordbruksmarken har i regel varit koncentrerad kring områdets 

topografiskt skyddade områden, medan jordbruksmarken i övriga områden brukats då landets 

totala åkerareal var större. Dessa områden har sedan övergetts i modernare tid. Den mark som 

inte har lämpat sig för jordbruk har flitigt använts som betesmark, vilket skapat Fårös 

karaktäristiska kulturlandskap. I dag tenderar det här landskapet att växa igen, i 

successionsprocesser styrda av markens specifika egenskaper: först till enbuskmarker och 

därefter till skog av främst tall men även oxel. 

Färre åretruntboenden till förmån för fritidshus och igenväxning av det öppna 

landskapet är med största sannolikhet processer som kommer att fortsätta i framtiden. Här är 

exempelvis den bristande skiftesreformen en bidragande orsak, då den osammanhängande 

åkerarealen som detta medförde kan göra det mer naturligt att sälja av delar av sin åker än om 

all ägd mark hade varit koncentrerad. Den här hypotesen bekräftas av vår intervju, där det 

pensionerade paret berättar om hur de mer perifera delarna av Fårös marker sålts av för att bli 

just fritidsboenden. 

Från intervjun framkommer det att fritidsboendenas intåg på de bofasta husens 

bekostnad har gjort att ett område där det förut alltid var någon form av rörelse i form av får 

eller människor, i dag står tomt och tyst stora delar av året. Vissa fritidshus bedöms av 

informanterna vara i användning under så lite som en vecka per år. Den jordbruksverksamhet 

som paret haft är nu begränsad till att en bonde i närheten slår gräset på deras tidigare åkrar. 

Det finns också en pessimism till att fårskötsel och jordbruksverksamhet någonsin kommer att 

återupptas på deras ägor igen, på grund av den dåliga avkastningen. Informanterna berättar 

även att den ökade turismen inte stör dem i någon större utsträckning. 
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BILAGA A Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Du (Bertil) växte upp här på Fårö, medan du (Elisabet) flyttade hit i 20-årsåldern, eller hur? 

● Hur kommer det sig att du flyttade hit? 

● Var det naturligt för dig (Bertil) att stanna kvar? 

Visst har ni barn? Hur har de sett på att bo kvar på Fårö? 

Vad har ni arbetat med? 

 

Markanvändning 

(Visa karta) 

● Vad äger ni / vad har ni ägt? 

● Hur har marken brukats / hur brukas den i dag? (arrendering) 

● Hur används byggnader? 

● Var går fåren? Vems är dessa? 

 

Turismen 

Hur ser ni på att turismen ökat på Fårö de senaste decennierna? 

Hur ser ni på att många köper fritidshus på Fårö? 

Hur fungerar turismen på det här området? 

Vilka fritidsboenden finns det? 

Hur upplever ni att turismen påverkat landskapet? 

● Direkt påverkan 

● Indirekt påverkan 

Hur ser ni på en eventuell bro till Fårö? 

 

Förändring av landskapet 

Hur tycker ni att landskapet har förändrats under tiden som ni bott här? 

● Hur känner ni inför denna förändring? 

● Positivt och negativt 

På vilka sätt är det viktigt att det öppna landskapet bevaras? 

 

Markanvändningen 

● Är det svårare att ha får i dag än förr? Varför? 

● Vilka anledningar är störst till att marken brukas på ett annat sätt nu? (EU) 

Vad tror ni om framtiden för området? (ex nya bebyggelseområden) 
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BILAGA B Ortofoto 
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BILAGA C Klassificeringsguide 
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BILAGA D Teckenförklaring till ekonomisk karta från 1977 


