
Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala universitet 
Geografi B, Miljö och landskap, ht 2014 

 

Norra Gattet 
Fårös västra sida 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Joel Alé Svensson 

Simon Bernhardsson 

Henrik Petersson 

 
  



1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .......................................................................................................................... 2 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.4 Fältarbetets upplägg .......................................................................................................... 4 

2. FÅRÖ ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Klimatet på Fårö ............................................................................................................... 4 

2.2 Norra gattet ....................................................................................................................... 4 

3. NATUREN VID NORRA GATTET ..................................................................................... 6 

3.1 Berggrund ......................................................................................................................... 6 

3.2 Landformer ....................................................................................................................... 6 

3.3 Lateral transport av klappersten ....................................................................................... 8 

3.4 Landhöjningen på Fårö ..................................................................................................... 9 

3.5 Släke ............................................................................................................................... 11 

3.6 Erosion ............................................................................................................................ 12 

3.7 Vittring ....................................................................................................................... 12 

3.8 Vegetation ....................................................................................................................... 13 

3.9 Fossiler ............................................................................................................................ 13 

4. MÄNNISKANS ANVÄNDNING OCH PÅVERKAN ....................................................... 15 

4.1 Lambgiftar ...................................................................................................................... 15 

4.2 Fornlämningar ................................................................................................................ 15 

4.3 Marina lämningar ........................................................................................................... 19 

4.4 Norra Gattets historiska utveckling under 1900-talet ..................................................... 19 

4.5 Lotsväsendet ................................................................................................................... 20 

5. SLUTSATS .......................................................................................................................... 22 

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................... 27 

6.1 Tryckta källor ................................................................................................................. 27 

6.2 Internetkällor .................................................................................................................. 28 

6.3 Riksantikvarieämbetet - Fornsök .................................................................................... 28 

 

Handledare: Karin Nibon 



2 

1. INLEDNING 

Den 30 september 2014 åkte vi till Fårö från Uppsala i syfte att undersöka hur landskapet på 

Fårö var uppbyggt. Vi befann oss på Fårö i tio dagar där vi under arbetets gång haft som 

huvudmål att klassificera de olika inslagen som finns i landskapet samt skaffa oss en 

förståelse för Fårös landskap. Denna rapport presenterar därmed olika inslag av landskapet på 

området Norra gattet som vi uppfattat som natur- eller kulturgeografiskt intressanta och som 

ligger inom vårt områdes gränser. Det område där vår undersökning ägde rum ligger beläget 

på den västra sidan av Fårö (se figur 1). Tyngdpunkten i denna rapport ligger vid hur ett 

landskap formas och förändras över tid genom både mänsklig och naturlig aktivitet. 

1.1 Syfte 

Syftet med fältarbetet är att studera hur landskapet på Norra Gattet är format och varför det 

har den form som det har idag. Dessa två aspekter har vi undersökt genom två olika 

perspektiv. Det ena perspektivet är ett naturgeografiskt där bland annat landhöjning och 

erosion har varit två viktiga aspekter i vår slutgiltiga rapport. Det andra perspektivet har varit 

ett kulturgeografiskt perspektiv där mänsklig aktivitet har varit i fokus när vi undersökt hur 

landskapet har formats. 

1.2 Frågeställningar 

De naturgeografiska frågeställningarna är följande 

- Hur har landskapet på Norra Gattet utvecklats över tid? 

- Hur har kustlinjen utvecklats på Norra Gattet? 

- Hur påverkar vågorna strandlinjen? 

- Vilka fornlämningar kan man finna vid Norra Gattet? 

- Hur ser djur och växtlivet ut på Norra Gattet? 

De kulturgeografiska frågeställningarna är följande 

- Hur och varför har människor använt Norra Gattet? 

- Hur är Norra gattets landskap planerat? 

- Vilka spår av turism kan man finna på Norra Gattet? 

- Hur används Norra Gattet idag? 

1.3 Frågeställningar 

Anledningen till att använda sig av fältstudier i en geografisk undersökning är att många 

inslag i landskapet är svåra att uppfatta från skrivbordsbänken, och särskilt när det handlar om 

mindre områden då man som forskare vill ha en mer detaljerad beskrivning av landskapet. I 

denna undersökning har vi använt oss av en brittisk guide för landskapsundersökningar 

(Swanwick, 2002). Att planera sina fältstudier är av yttersta vikt för att arbetet ska kunna bli 

effektivt. Riktlinjen skall vara att som forskare strategiskt röra sig genom landskapet för att 

kunna samla in data om de olika landskapstyperna som finns i det området som har valts att 

studera. 
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Mål med fältstudier för landskapsundersökningar (Swanwick, s. 30 2002). är därmed att samla 

tillräckligt med data för att kunna: 

 Beskriva landskapet 

 Identifiera kvalitéer i landskapet 

 Klassificera landskapet 

 Utöka den allmänna kunskapen av området 

 Bidra till att skapa en förståelse av området som kan läggas till grund i 

framtida beslut som rör landskapet i fråga 

Stanley W Trimble (2008) skriver i artikeln The use of historical data and artifacts in 

geomorphology att flygfoton är extremt användbara då förändringar i landskapet skall 

dokumenteras. Denna metod var därför viktig i vårt förarbete inför våra fältstudier då vi med 

hjälp av dessa kunde skaffa oss en förförståelse av området Norra gattet. Vidare är flygfoton 

som är tagna vid två olika tidpunkter användbara för att få en ungefärlig bild av hur 

landskapet förändras över tid. 

 Vi har utöver användandet av flygfoton använt oss av egna observationer som har 

utgjort den största delen av vår rapport. Att utföra en observation innebär enligt Peter 

Esaiasson (2007, s. 344) att forskaren flyttar fokus från språkliga utsagor till icke-verbala 

data, det vill säga hur människor agerar. Ett exempel på detta i vår fältstudie är hur 

människorna på Norra Gattet väljer att planera landskapet som till exempel viljan att bygga 

eller inte bygga en bro mellan Norra Gattet och Gotland. I naturgeografiska observationer kan 

forskaren välja att kombinera de observationer som utförs med diverse tillvägagångssätt som 

till exempel intervjuer, fotografering eller videoinspelningar. Även Swanwick (2002, s. 32) 

menar att fotografering är en viktig komponent för ett lyckat fältarbete. Swanwick skriver att 

ett fotografi bör tas vid varje referenspunkt av intresse vilket kommer att underlätta det 

framtida arbetet vid utformningen av rapporten. Fotografierna som används i rapporten bör 

även innehålla riktning som bilden är tagen i, tidpunkt samt en beskrivning av området.  

Genom användningen av observationer har vi förhoppningar om att få en mer detaljerad bild 

av hur landskapet är formerat vilket i sin tur har lett till en tydlig landskapsklassificering och 

slutgiltig rapport. Eftersom bebyggelsen vid Norra Gattet är begränsad var det svårt att få 

tillfälle att samla in material via intervjuer. Vi gjorde därför ett aktivt val att koncentrera oss 

på observationer kring hur människor på Norra gattet valt att förlägga bebyggelse och vägar 

som vi sen i rapporten har tolkat och dragit slutsatser kring. 

 Landskapsklassificeringen är utförd i ArcGis där vi utifrån observationer och ortofotot 

över området Norra gattet gjort val och generaliseringar över hur ett område bör klassificeras. 

Klassificeringen gjordes utifrån en given klassificeringslista som vi blivit tilldelade i 

inledningen av kursen. De huvudsakliga kartorna som vi använt oss av i programmet är 

fastighetskartan, ortofotot och jordartskartan över Norra Gattet vilka hämtades från 

Lantmäteriet. 
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1.4 Fältarbetets upplägg 

Arbetets upplägg under vår fälstudievecka utfördes på följande sätt: 

Dag 1, onsdag: Exkursion med lärarna där vi fick en helhetsbild av landskapet på Fårö för att 

öka vår egen förståelse kring vårt eget område. I slutet av dagen blev vi även introducerade 

för vårt område som vi under veckans gång skulle undersöka. 

Dag 2, torsdag: Vår första fältstudiedag bekantade vi oss med området genom att promenera 

och observera intressanta inslag i landskapet. Vi utförde även en preliminär bedömning av hur 

vi skulle klassificera landskapet. Att fotografera var en stor del av arbetet första dagen 

eftersom planen var att vi skulle kunna fortsätta våra diskussioner om klassificeringen 

inomhus. 

Dag 3, fredag: Under dag tre utförde rekognoscerades våra tvärprofiler som har använts i 

rapporten. En av tvärprofilerna låg i den nordvästra delen av Norra Gattet medan den andra 

drogs med start vid kusten i den sydvästra delen. 

Dag 4, lördag: Under den fjärde dagen kompletterade vi missade inslag i våra två tvärprofiler 

samt missade inslag i landskapsklassificeringen.  

Dag 5, söndag: Sammanställning av insamlad data. 

Dag 6, måndag: Insamling av fossil samt undersökning av olika stenrösen som var av 

intresse för vår slutgiltiga rapport 

Dag 7, tisdag: Tisdagen var den sista dagen ute i fält då vi kompletterade vår insamlade data. 

Fotografier och GPS-punkter kontrollerades. 

2. FÅRÖ 

2.1 Klimatet på Fårö 

Klimatet på Fårö kännetecknas av ett maritimt klimat. Maritimt klimat kännetecknas av att det 

är en lite skillnad mellan sommar och vinter, samt dag och natt. Detta medan det inre av ön 

har ett mer utpräglat inlandsklimat som innebär att det är stora skillnader mellan dag och natt. 

Temperaturen under året kan även den variera kraftigt. Under sommarmånaderna ligger 

medeltemperaturen på ungefär +15C. Eftersom det skiljer sig så mycket mellan vinter och 

sommar är årsmedeltemperaturen endast +6-7C (Michael, 2002). 

 Medelnederbörden på Gotland är även den typiskt för det maritima klimatet med en 

årsnederbörd på ungefär 600-700 mm regn per år vid kusterna medan det i den inre av ön 

regnar något mer med en årsnederbörd på 800 mm. Även här varierar det kraftigt under året 

och under sommaren (juni-augusti) regnar det bara i snitt bara 160-180 mm. (Michael 2002) 

2.2 Norra gattet 

Området vi utfört våra fältstudier i ligger i norra delen av sundet mellan Fårö och Gotland och 

benämns i denna rapport som Norra Gattet. Med hjälp av flygfoton över området utformade vi 

en preliminär landskapsklassificering i syfte att skapa oss en förförståelse över området. 

Dessa analyser bestod i att vi utgick från att landskapet till största del bestod alvarsmark, 

kalkstensformationer och flygsand. Bebyggelsen som finns inom vårt område är begränsad till 

ett fåtal sommarhus samt en fyr som befinner sig ute på en udde. 
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Figur 1: Bilden visar läget på studieområdet vid Norra Gattet på Fårö. Kartunderlag: 

ortofoto och översiktskarta Lantmäteriet i2014/00601 

Norra Gattets läge är intressant eftersom det är vid Norra Gattet som det kortaste avståndet in 

till Gotland finns och är på cirka 400 meter. Den nuvarande färjeledens längd, som går via 

Fårösund och Gotland, är 1300 meter vilket utgör en betydelsefull skillnad om en bro eller ett 

tunnelalternativ som fast förbindelse mellan Fårö och Gotland skulle bli aktuellt. 

Diskussionen om huruvida Fårö ska ha en fast förbindelse in till Gotland har varit 

omdiskuterad en längre tid och kom redan på tal under en sockenstämma i mitten 1800-talet. I 

början av 1900-talet inleddes diskussioner om den gotländska järnvägen skulle byggas ut hela 

vägen till Fårö vilket aldrig blev verklighet då järnvägsbygget avstannade vid Lärbro på norra 

Gotland (FÖP, 2014, s. 108). 

 Under första och andra världskriget blossade åter diskussionen upp om man skulle 

bygga en bro eller inte mellan Gotland och Fårö. Denna gång var det dock den svenska 

militären som ställde sig negativa till förslaget och menade att om en fast förbindelse skulle 

byggas föreslog militären att en tunnel skulle vara det bästa alternativet. Den eventuella 

tunneln bedömdes dock både för tekniskt avancerad och för dyr att bygga vilket bidrog till att 

bygget aldrig kom igång. 1977 gjordes en utredning angående olika brolägen mellan Fårö och 

Gotland eftersom turismen successivt ökade varje sommar vilket resulterade i långa köer vid 

färjeläget. 1990 gav slutligen försvarsmakten klartecken för ett brobygge och 1996 gjorde 

Vägverket (idag Trafikverket) en förstudie som visade att ett brobygge skulle vara 

samhällsekonomiskt fördelaktigt och därmed råda bukt på trafikstockningarna som skedde 

varje sommar när sommarturisterna kom till ön. Denna gång var det dock öborna själva som 

ställde sig negativt till broplanerna eftersom öborna oroade sig för huruvida samhällsservicen 

skulle kunna överleva om en bro byggdes samt rädslan för att ön skulle komma att 

överexploateras. På dagens Fårö har samhällsservicen ändå minskat vilket har gjort att 

opinionen sakta börjat vända mot att befolkningen på Fårö blivit mer positivt inställda på en 

fast förbindelse mellan Fårö och Gotland. Detta skulle kunna resultera i att planerna ses över 

ytterligare en gång huruvida ett brobygge skall kunna bli verklighet (FÖP, 2014, s. 108). 
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3. NATUREN VID NORRA GATTET 

Här nedan beskrivs olika inslag som vi kunde finna i landskapet under vår fältstudievecka vid 

Norra Gattet. 

3.1 Berggrund 

Sveriges berggrund består av tre huvudtyper, vilka är följande: Kaledoniderna, det svenska 

urberget och den bergartstyp som är dominerande i gotlandsområdet, den sedimentära 

berggrunden utanför Kaldoniderna. Denna bergrundstyp bildades i kambrisk-tertiär tid och 

överlagrar urberget i flacka täcken. Signifikant för denna berggrunds typ är att den ofta 

innehåller rikligt med fossil (Lundqvist, Bygghammar, 1994, s. 16) 

För att finna Fårös geologiska ursprung måste vi därför flytta oss tillbaka till mer än 400 

miljoner år i tiden. Fårö var under denna tid beläget i höjd med ekvatorn i ett hav som låg där 

Indiska oceanen idag ligger på grund av kontinentaldriften. Det var under den här tiden och på 

den här platsen som den gotländska berggrunden bildades av organismer och sediment som 

föll till botten. Detta skedde under den geologiska perioden Silur. Dessa partiklar som avsattes 

på havsbotten transformerades sedan genom tryck till sedimentära bergarter vilket Fårö idag 

består av. Det var först i övergången mellan Silur och Devon som gotlandsområdet började 

höja sig över havsytan och har sedan dess varit utsatt för erosion och vittringsprocesser 

(Svantesson, 2004, s. 11; Persson, 1994, s. 143). Berggrunden på Fårö kan allmänt beskrivas 

som uppbyggd av lagrad kalk- och märgelsten samt revkalksten. Revkalkstenen är en bergart 

som är hård och motståndskraftig mot erosion och som i regel finns i upphöjningarna av 

landskapet (Svantesson, 2004, s. 12). Dessa upphöjningar inleddes för ungefär 10 000 år 

sedan då klimatet sakta började bli varmare på Fårö vilket resulterade i att inlandsisen började 

smälta. Detta ledde i sin tur till att det tryck som isen medförde sakta avtog och landet kunde 

börja stiga upp ur havet vilket det går att se tecken på i naturen genom bland annat inaktiva 

strandvallar (Martinsson, 2001, s. 18). 

3.2 Landformer 

Det som kännetecknar Norra Gattet är de många strandvallarna. Detta fenomen hänger ihop 

med landhöjningen och kommer följaktligen att diskuteras under nästa stycke. Norra Gattet är 

rikt på andra fluviala landformer nämligen strandsporrar, raukar och strandängar. 

Strandsporrar 

Vågor från havet har alltid haft en påverkan på hur landskapet formas. När vågor kommer in 

från havet och möter grundare vatten kommer dessa vågor att brytas och ta med sig sand in 

mot land samt orsaka erosion på landskapet. När vågorna sen rör sig tillbaka mot havet 

kommer vattnet ta med sig material som tidigare eroderats tillbaka till havet. Denna typ av 

naturlig aktivitet är en viktig del i hur kusterna förändras (Getis, 2011, s. 74). På Norra Gattet 

finns det tydliga tecken på hur vågorna påverkar landskapets utseende genom exempelvis 

strandsporrar som vi observerat under våra fältstudier. Dessa strandsporrar har bildats genom 

en lateral avsättning av sediment under en längre tidsperiod vilket skapar dessa så kallade 

strandsporrar (se figur 2).  
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Figur 2: Bilden visar en strandsporre på den västra sidan av Norra Gattet och som är ett 

resultat av lateral avlagring av sediment.  Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-04 

Raukar 

Vid Norra Gattet finns det som på många andra ställen på ön raukar. Dessa raukar bildas 

genom kustprocesser där vattnet eroderar bort det mjukare skal av kalksten som omger dessa 

stenformationer för att sen efterlämna den hårdare kärnan av revkropp. När landet sen stiger 

resulterar detta i att raukarna får sitt speciella utseende där de är samlare nertill och bredare 

upptill.  

 

Figur 3: Raukområdet vid nordspetsen av Norra Gattet. Foto: Simon Bernhardsson, 2014-

10-05. 

 
Strandängar 

Strandängarna på Fårö har till skillnad från Gotland en relativt liten utbredning. Vegetationen 

och arterna som finns på strandängarna är tåliga mot den konstanta påverkan av salt som dem 

hela tiden blir utsatta för. I vissa fall är arterna som man kan finna på strandängarna beroende 

av saltet som kommer in från havet för att kunna överleva. Strandängarna utgör därför en unik 

miljö för vissa arter. Till dessa arter hör salttåg, glasört, strandkrypa och gåsört. Dessa 
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strandängar har många gånger fungerat som betesmark för djuren eftersom djuren lockas av 

det salta strandbetet (Martinsson, 2001, s. 28). Under vår fältstudie kunde vi själva se tecken 

på att dessa strandängar ofta används som betesmarker då diverse djurspillning kunde finnas 

på platsen, (se figur 4).  

 

Figur 4: Bilden visar en strandäng belägen i den sydvästra delen av Norra Gattet. Foto: 

Simon Bernhardsson, 2014-10-05. 

3.3 Lateral transport av klappersten 

Inom området finns det en betongpir som byggts ut i vattnet från stranden. På pirens södra 

sida Vi drog slutsatsen att piren var byggd 1936 eftersom årtalet är skrivet i betongen på 

piren. Detta innebar att när vi gjorde mätningarna var piren 78 år gammal Eftersom 

klapperstensavlagringarna avlagrades i nordlig riktning kunde vi jämföra hur mycket 

sediment som hade avlagrats på bryggans södra sida tillskillnad från bryggans norra sida. 

Beräkningen gick till på följande sätt: 

 Vi stegade upp hur många meter ut klapperstensavlagringarna hade ansamlats på den 

södra sidan till skillnad från den norra sidan, vilket var ca 7 meter. 

 Vi stegade sen upp hur många meter klapperstensavlagringar som hade ansamlats 

parallellt med kustlinjen, vilket i det här fallet var ca 30 meter. 

 Som man kan se på illustrationen har klapperstensavlagringarna en triangulär form. 

Ytan räknades ut till 105 m
2
. 

 Nästa steg blev att vi tog en ungefärlig djup på ansamlingen av sediment för att få ut 

volymen av klapperstensavlagringarna. djupet uppskattade vi till att vara ungefär 1,5 

meter. 

Med hjälp av denna beräkning kunde vi därmed konstatera att ungefär 160 kubikmeter 

klapperstensmaterial hade ansamlats på 78 år. Detta innebära att ansamlingen av 

klapperstensmaterial per år är ungefär 2 kubikmeter (se figur 12). 
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Figur 5: Bilden visar på hur vi utförde uträkningen kring materialansamlingen vid Norra 

Gattet 

För att kunna få ett begrepp om storleken tyder på materialförflyttningen jämfördes denna 

uträkning med en tidigare undersökning utförd av geografistudenter på Fårö. Gina Colin m.fl. 

(2011, s. 19) beskriver i rapporten Landskapsanalys av Friggarsområdet på Fårö en liknande 

beräkning fast som till skillnad från vår undersökning ägde rum på den södra sidan av Fårö i 

Alnäsaviken. I jämförelsen kan en markant skillnad utläsas i hur mycket materialförflyttning 

som sker i Alnäsaviken jämfört med i Norra Gattet. I Alnäsaviken uppskattades 

materialförflyttningen vara ungefär 60 kubikmeter per år i jämförelse med i Norra Gattet där 

materialförflyttningen uppskattades till att vara endast 2 kubikmeter per år. 

 

3.4 Landhöjningen på Fårö 

Landhöjningen i Sverige är idag ett resultat av det tryck som inlandsisen utgjorde när den låg 

över Sverige för ca 10 000 år sedan. När isen sakta började smälta minskade trycket succesivt 

på jordskorpan och landet började sakta resa sig över havsytan. Fenomenet landhöjning 

upptäcktes först under 1700-talet. Fenomenet kallades dock under denna tid för 

vattuminskning eftersom man trodde att havsvattnet minskade. I dag finns kunskapen om att 

det var den kilometertjocka isen som tryckte ner landet under havsytan och när denna is sakta 

började försvinna steg även landet ur havet. Landhöjningen är olika stor på olika platser i 

Sverige. I Sverige är landhöjningen som störst i norra Sverige, där den ungefär beräknas att 

vara 1 cm per år, och minst i Skåne. På Fårö började isen dra sig norrut för ungefär 12 600 år 

sedan. För att kunna mäta landhöjningen i Sverige höggs, efter förslag av Anders Celsius, 

vattenmärken in i klippor längs kusten. Man har därför sedan mitten på 1800-talet kunnat 

mäta hur stor landhöjningen är genom dagliga vattenobservationer. Det finns även andra 

metoder att mäta landhöjningen på. En av dessa metoder är att genom observationer försöka 

finna gamla strandlinjer som visar på hur kusten tidigare har legat (Lantmäteriet, 2014). Figur 

6 nedan visar hur landhöjningen har sett ut i studieområdet genom tiderna. 
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Figur 6: Kartan visar på landhöjningen i studieområdet. Varje linje representerar en 

tidsskillnad på 500 år eftersom vi antagit att landhöjningen är konstant på 1,5 meter per 500 

år. Kartan visar även på var fornminnena är lokaliserade. Kartunderlag: Ortofoto och 

höjddata 2 m, Lantmäteriet i2014/00601 

På Norra Gattet blir landhöjningen (se figur 6) tydlig då området har ett flertal inaktiva 

strandvallar. Genom dessa inaktiva strandvallar kan vi därför bestämma relativt exakt hur 

mycket landet har höjt sig vid Fårö och Norra Gattet. Bilden nedan visar på en inaktiv 

strandvall som byggts upp under tiden då denna plats utgjorde en aktiv kustzon, det vill säga 

under den tiden vågorna hade en effekt på området i fråga. Detta fenomen kallas även för 

trangression och innebär att det förekommer en positiv strandförskjutning, det vill säga 

stranden förskjuts mot högre nivåer. Vid en negativ strandförskjutning kallas fenomenet 

istället för regression. Ytterligare tecken som visar på landhöjning vid Norra Gattet är de 

raukar som finns i den nordvästra delen av området. (SGU, 2014; Lundqvist, 1994, s. 130; 

NE, 2014) (Se figur 6). 
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Figur 7: Bilden visar inaktiva strandvallar på Norra gattet vid Fårös västra kust som är ett 

resultat av landhöjningen. Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-05. 

 

Som ett resultat av landhöjningen existerar det endast postglacial sand och grus på Norra 

Gattet. När området reste sig ur havet hade vågorna en betydande påverkan. När vågorna 

eroderade landet omlagrades jordarterna. Sand och grus svallades bort ifrån jordarterna och 

återfinns numera på lägre områden till exempel Norra Gattet (Sgu.se 2014).  

3.5 Släke 

Släke är ett annat ord för tång och som specifikt används på Gotland och Fårö. Produktionen 

av släke är i regel som högst vid de flacka stränderna (se figur 6). Släke som produceras 

spolas sedan vanligtvis i land av höststormar och blir liggandes vid de aktiva strandvallarna. 

Förr i tiden var släke mycket användbar på Fårö eftersom den användes som gödningsmedel 

för jordbruket. Eftersom bristen på gödningsmedel var så pass stor på Fårö var man tvungen 

att reglera hur mycket släke varje gård på Fårö hade rätt till då tillgången till släke inte kunde 

mätta efterfrågan. Hur stora de olika gårdarnas rättigheter till släke var kan man se på 1960-

talets skattläggningskarta. För att använda släke som gödningsmedel var man först tvungen att 

samla in den och sen låta släken förmultna (brinna) i en hög. En hög av släke på två meter 

reducerades på detta sätt ner till dryga halvmetern och som efter nedbrytningsprocessen kunde 

användas som ett mycket värdefullt gödselmedel. 

 Bortforsling av släke från stränderna hade förutom som gödningsmedel även en viktig 

ekologisk funktion då stränderna blev rensade på dött växtmaterial vilket gjorde det gynnsamt 

för de kvarvarande växterna att utveckla ett rikt växtliv på stranden. Idag då behovet av 

gödningsmedel inte är detsamma tillåts den största delen av släket ligga kvar på stränderna 

vilket resulterar i att strändernas lågväxta vegetation trängs ut av tistlar, nässlor och mållor 

(Martinsson, 2001, s. 28, 29; Ohlsson, 2001, s. 82). Under vår fältstudie observerade vi hur 

släke tilläts ligga kvar då det inte längre finns ett lika stort behov av den. Detta är intressant 

eftersom det är ett inslag i naturen där människans påverkan haft en positiv inverkan. 
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Figur 8: Släke som spolats upp på kusten. Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-05. 

3.6 Erosion 

Landskapet är som tidigare beskrivits i ständig förändring. Detta är ett resultat av rinnande 

vatten, glaciärer, vågor och vind som har en påverkan på hur landskapet formas. Detta 

inträffar eftersom naturen hela tiden försöker jämna ut landskapet så att varken branter eller 

slänter finns kvar (Fredén, 1994, s. 192). Under vår fältstudievecka kunde vi finna många spår 

av abrasion, det vill säga erosion skapad av vågorna. Joseph Holden (2012, s. 460) skriver att 

den viktigaste aspekten kring hur mycket en kust förändras och eroderas bort är berggrundens 

hårdhet. Ytterligare faktorer till kusters ständiga förändring har att göra med hur kraftiga 

vågorna är vilken har ett direkt samband med hur mycket erosion som kan registreras. 

Eftersom Norra Gattets berggrund till största delen består av kalksten som är en relativt 

mjuk bergart innebär detta att erosionen av kusten på Norra Gattet blir påtaglig. Ett exempel 

på erosionen vid Norra Gattet är den redan tidigare nämnda raukformationen som finns i den 

nordvästra delen av området. 

3.7 Vittring 

Vi kunde under vår fältvecka hitta flera spår av vittring vid Norra Gattet. En av 

vittringsprocesserna som vi såg spår av var frostsprängning som är en mekanisk vittringsform 

(se figur 9). Frostsprängning inträffar när vatten tränger in i sprickor i berggrunden och sen 

fryser. Detta resulterar sen i att vattnet vidgar sig inuti berggrunden och utsätter den för tryck. 

När denna process sen upprepar sig resulterar det i att berggrunden faller sönder (Getis, 2011, 

s. 63). På bilden nedan kan man se hur vatten trängt in i berggrunden och som sen genom 

tryck orsakat sprickor i berggrunden och fått den att falla sönder. 
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Figur 9: Bilden visar på frostsprängning vid strandkanten på Norra Gattet sydvästra kust. 

Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-05. 

3.8 Vegetation 

Fårö har ett tunt jordtäcke. Detta gör att ön har en särpräglad vegetation. Tall är den 

dominerande trädarten. Området är också rikt på enbuskar. 

Vid Norra Gattet finns det två stycken agkärr. Agkärrens vegetation består nästan bara av 

ag, som är ett vassliknande halvgräs och blir ungefär 1-2 meter långt. Ytterligare inslag i 

dessa agmyrar är en mycket sällsynt blomma som kallas kärrnyckeln. Kärrnyckeln är en 

orkidé som endast finns på Gotland, med undantag för Limorträsk på Fårö (Martinsson, 2001, 

s. 26).  

 Det är annars något begränsad vegetation vid Norra Gattet. Kustområdet består av 

strandvallar vilket bidrar till den begränsade vegetationen. De ovanliga växterna strandkål och 

tulkört existerar dock på området (Guteinfo, 2014).  

 Martin Magnusson (2001, s. 40) skriver att det som kanske är mest typiskt för ön Fårö är 

de öppna hedarna med ett fåtal enbuskmarker. Dessa marker är bland de magraste som finns 

på Gotland ändå har dessa marker varit plats för hundraårig betesdrift. Enbuskarna har 

historiskt sett haft en viktig funktion under vintermånaderna då dem fungerade som källa till 

nödproviant åt betesdjuren när de var övervintrade. Enbuskarnas karaktäristiska strutform är 

ett resultat av det långvariga betet som har skett på markerna. Ett annan specifikt drag för 

enbuskarna på Fårö är att de är mycket senvuxna och uppnår en mycket hög ålder. Detta beror 

dels på den näringsfattiga marken som finns på Fårö vilket har inneburit att enbuskarnas 

tillväxt har gått mycket långsamt och att det därför har kunnat uppnå denna höga ålder. Vid 

Norra Gattet kan man finna enbuskmarker som fortfarande fungerar som betesmark i de 

östliga delarna av området som även är utmarkerade i vår landskapsklassificeringskarta som 

presenteras i resultatdelen. 

3.9 Fossiler 

Gotlands bergrund bildades som tidigare nämnts under Silur. I den varma och grunda 

havsviken som Gotland låg i levde mängder av djur som exempelvis fiskar, bläckfiskar, 

sjöliljor och snäckor (Eliason, 2012, s. 4). När dessa djur dog sjönk de till botten och 

omformades till sediment. Detta skedde under en så pass lång tidsperiod att havsmiljön 

förändrades vilket i sin tur innebar att det är stor skillnad på vilken kalksten som finns var på 
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öarna. På Fårö och norra Gotland så hittar man äldre och hårdare kalkstenar till exempel 

revkalkstenen samtidigt som den mjukare märgelstenen kan finnas på södra Gotland. Öarna är 

väldigt rika på fossiler. Det har hittats och beskrivits över 2000 arter (Eliason, 2012, s. 10). 

 Norra Gattet är ett gammalt korallrev där många olika typer av djur levde. Koraller är 

enkla djur som alltid bildar skelett och tillsammans med maneter och anemoner tillhör de 

gruppen nässeldjur. Korallerna på Gotland och Fårö delas in i de två grupperna rugosa och 

tabulata koraller. En rugos fossil kännetecknas av att den är liten, krokig och rynkig. Det är 

just det som gett den sitt namn, rugosus betyder skrynklig på latin (Eliason, 2012 s. 12-13). 

 

 
Figur 10. Ett fossil av Helolites från Norra Gattet. Stenens längd mäter 14 cm. Foto: Simon 

Bernhardsson, 2014-10-16. 

På Norra Gattet finns det fossil av de båda grupperna men den dominerande arten var den 

tabulata vilket vi även observerade under vår fältstudie. De första av de reven som senare 

skulle bli Gotland byggdes upp till stor del av tabulata koraller. De tabulata korallerna var 

stora kolonier som satt ihop och även om varje korall var väldigt liten så kunde en koloni bli 

tiotals meter.  Namnet kommer ifrån att dessa koraller satt överst i sina kammare på smala rör. 

Rören i kolonin delades av tvärgående golv som kallades tabulae. Tabulata koraller delas upp 

i olika släkten. Några av dem är Favosites, Halysites och Heliolites. Heliolites var en korall 

som vi under vår fältstudie fann i flera olika exemplar (se figur 10). De kännetecknas av sina 

cirkelrunda öppningar som sitter glest i skelettet. Heliolites betyder solsten (Eliason 2012, s. 

14).  

Det finns också en del blötdjursfossiler. Snäckor och bläckfisk är vanliga på både Gotland och 

Fårö. Det är dock bläckfisk av typen ortoceratiter som levde för 400 miljoner år sedan och 

som är frekventa på Norra Gattet. Dessa fossiler känns igen som raka och strutformade skal 

med inåtbuktad och tvärgående kammarväg (Eliason, 2012, s. 19). Se figur 11. 

 

Figur 11: Ett fossil av en bläckfisk insamlad på stranden området. Stenens längd mäter 3 cm. 

Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-17. 
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4. MÄNNISKANS ANVÄNDNING OCH PÅVERKAN 

4.1 Lambgiftar 

Ett viktigt användningsområde av ag är takmaterial till så kallade lambgiftarna (se figur 12) 

och andra byggnader på Fårö. Lambgiftar är typiska för just Fårö och är byggda i trä eller sten 

och till taket används just agen som material vilket bidrar till dess signifikanta utseende 

(Öhrman, 2004, s. 109). 

 

Figur 12: Lambgift  Foto: Simon Bernhardsson, 2014-10-05. 

 

4.2 Fornlämningar 

Genom Fornsök, som är en webbsida där information om exempelvis fornlämningar kan 

hittas, kunde vi se att Norra Gattet är rikt på många fornlämningar av varierande funktion, 

form och kvalitet (se figur 3 för var fornminnen går att hitta vid Norra Gattet). Exempelvis 

finns det ett röse (RAÄ-nummer: Fårö 41:1) som är daterad till bronsålder/järnålder, åtta 

övertorvade stensättningar (RAÄ-nummer: Fårö 44:1, 44:2, 38:1, 38:2, 285:1, 285:2, 292:1 

och 292:2) som också dateras till bronsålder/järnålder. Vi hittade också information om att det 

finns hällristningar i området (RAÄ-nummer: Fårö 45:1 och 45:2). Hällristningarna är 

daterade till stenålder/bronsålder. Vid hällristningarna ska det enligt den muntliga traditionen 

ha funnits en vikingahamn (RAÄ- nummer: Fårö 45:1 och 45:2).  

 En intressant aspekt till våra fältstudier är frågan om varför människorna just valde 

Norra Gattet som platsen för sin verksamhet. Vår teori är efter noggranna studier i området, 

att Norra Gattet var den mest lämpliga platsen på grund av att det är den kortaste sträckan från 

Fårö till Gotland finns på denna plats, men även för att platsen hade potential att vara en 

naturlig hamn då den låg i ett skyddat området. 
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Figur 13: Fornlämningsröse nedanför lotshusen. På denna bild ser man tydligt hur röset är 

uppbyggt och vilken höjd det har. Simon Bernhardsson står mitt i röset för att illustrera dess 

storlek. Foto: Henrik Petterson, 2014-10-05. 

Eftersom platsen kan ha haft funktion som naturlig hamn under lång tid så faller det sig också 

naturligt att människorna på denna plats valt att manifestera sin makt genom att anlägga 

diverse gravrösen som vi har observerat under våra fältstudier. Vi tolkar dessa rösen som att 

platsen har varit viktig eftersom det oftast var en betydelsefull person ifrån de övre 

samhällsskikten som begravdes i dessa rösen. Det kan ha varit en hövding, prästinna eller 

kanske en framgångsrik sjöman. Eftersom rösena inte är utgrävda eller plundrade så går det 

inte med säkerhet att säga vem som är begravd där (Burenhult, 2003, s. 429-438). 

Fornlämningarna på Norra Gattet är efter vad vi har observerat uppbyggda av material som 

finns på platsen. Detta betyder att fornlämningen nedanför lotshusen (RAÄ-nummer: Fårö 

41:1 och 41:2) tillsammans med fornlämningen som finns mot Stutsviken (RAÄ-nummer: 

Fårö 285:1) är uppbyggda på detta sätt. Rösena består av mindre sten som man har staplat på 

varandra med en större hällkista i mitten. Hällkistan är en typ av kistliknande stenkonstruktion 

som var vanliga under brons och järnåldern (Burenhult, 2003, s. 385-388). 
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Rösena som ligger närmast kalkugnen är uppbyggda efter en annan princip (RAÄ-

nummer: Fårö 292:1 och 292:2). Dessa rösen är istället för att vara uppstaplad sten byggda 

som små kullar. De har en botten av kalksten och annat löst material som de troligen har fått 

ifrån strandvallarna och sedan har människorna placerat torv över dem. I dessa stensättningar, 

som de även kallas, finns däremot inte en hällkista i mitten utan istället finns det en grop där 

den avlidne har placerats. Detta tyder på att den avlidne istället har blivit bränd (Burenhult, 

2003, s. 439-441). På dessa högar går det även att hitta senare tillkommet material. Ett 

exempel på detta är en stolpe som är nedslagen i en av högarna (RAÄ-nummer: Fårö 292:2). 

De övriga fornlämningsgravarna i området ser antingen ut som dem vid lotshusen eller vid 

kalkugnsruinen.  

Figur 14: Övertorvad fornlämning vid kalkugnen. Foto: Henrik Petterson, 2014-10-05. 

Under historisk tid, vilket vi menar är tiden då vi har ett skriftligt källmaterial, kan man se att 

Norra Gattet har varit en viktig lotsplats men även haft andra användningsområden. I södra 

delen av området finns ett mindre fiskeläge vilket syns på Lantmäteriets ekonomiska kartor 

från både 1944 och 1977. Det troliga är att människorna även tidigare har använt platsen för 

att fiska men också för att skeppa ut kalk. I den södra delen av området finns en kalkugnsruin 

som är välbevarad. En möjlig anledning till att den är så välbevarad är att någon vid ett senare 

tillfälle har använt den som rökugn för att kunna röka fisk (RAÄ-nummer: Fårö 294:1). 
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Figur 15: Kulkugnsruin. Foto: Henrik Petterson, 2014-10-05. 

För att kunna förstå varför kalkugnen är viktig för området behöver kontexten kring 

kalkbruken på Fårö beskrivas. Den kalkugn som vi har på Norra Gattet är troligen från det 

sena 1800-talet eftersom det var monopol på kalkproduktion fram till 1847. Innan dess var det 

bara de med kungliga privilegiebrev som hade rätt att bränna men framförallt att exportera 

släckt kalk. Släckt kalk är den produkt som man får när man hettar upp kalksten. Oftast 

använde man trä till denna process. Det finns också bevis på att man har använt stenkol som 

eldningsmaterial. Detta skedde dock efter att kalkproduktionen släppts fri. En anledning till 

att människorna väljer att gå ifrån trä till stenkol är dels att det går att få upp en högre värme 

med stenkol men även för att träet på Fårö började ta slut (Nyström, 2001, s.174-182). 

 Innan folket på Fårö började bygga kalkugnar användes något som kallas för kalkmilor. 

I en mila kunde man producera varierande produkter till exempel järn och träkol. På Fårö 

tillverkade man däremot kalk i dem. Skillnaden mellan mila och ugn är att ugnen är en fast 

konstruktion som man kunde använda flera gånger till skillnad från milan som är en grop i 

marken. I denna grop lades stenen ner som skulle brännas samt skapade gator i milan där det 

eldades. Efter denna procedur täcktes allt över med jord och torv och brändes i ett par dagar 

och därefter revs milan ner. Ett användningsområde för släckt kalk var bland annat produktion 

av murbruk (Nyström, 2001, s. 174, 175). 

 De första tullförteckningarna infördes 1647 vilket innebär att det inte finns några säkra 

siffror på exakt hur mycket kalk som producerade på Gotland under tiden före detta årtal. 

Tullförteckningarna talar om en relativt stor export av kalksten ifrån Gotland till Europa. 

Denna export ledde dock troligen till att kalken brändes i importlandet för att sedan använda 

produkten som murbruk. Detta eftersom det både var billigare och smidigare att bygga i tegel 

istället för i sten (Nyström, 2001, s. 174). 
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Efter att monopolet släpptes fritt år 1847 utfördes flertalet misslyckade projekt att 

exportera kalksten från Fårö. Dessa misslyckade projekt resulterade i att det stora kalkbrottet 

på Norsholmen tvingandes att slå igen år 1919 (Nyström, 2001, s. 198). 

4.3 Marina lämningar 

Vi kommer i detta stycke koncentrera oss på de två olika vrak som går att finna ca hundra 

meter ut från kusten vid Norra Gattet. I gattet mellan ön, som på kartan omnämns som 

Aurgrunn, och halvön som bildar den skyddande viken nedanför lotshusen ligger det första 

vraket i området.  Vraket som låg här var en stor tremastad skonare som sjönk i viken år 1957.  

Båten som gick under namnet m/s Persiwald kom av misstag in i viken under hård sjö och 

grundstötte på en sandbank och blev liggandes där. Besättningen klarade sig undan men båten 

blev liggandes och slogs slutligen sönder av vågorna på 1990-talet. Genom att undersöka 

satellitbilder över området på Google Earth kan konturerna över henne fortfarande ses på 

havsbotten (RAÄ-nummer Fårö: 408). Det andra vraket som ligger strax utanför viken sjönk 

år 1966, ungefär 600 meter utanför Aurgrunns fyr, vilket var två år efter det att lotsväsandet 

på Norra Gattet avskaffades. Även detta vrak är en tremastad skonare (RAÄ-nummer Fårö: 

436). Det ligger också två icke undersökta vrak utanför Aurgrunn (RAÄ-nummer 73:820 och 

731:65). 

 

4.4 Norra Gattets historiska utveckling under 1900-talet 

För att kunna förstå Norra Gattets utveckling under 1900-talet har vi valt att göra en 

jämförelse mellan ekonomiska kartor från två olika tidpunkter, den ena är från år 1944 och 

den andra är från år 1977 (se figur 16). På Lantmäteriets karta ifrån år 1944 så finns det vissa 

aspekter som vi vill ta fasta på. Dessa är på kartan inringade med svarta cirklar och beskrivna 

på kartbilderna. En intressant aspekt som kan finnas vid denna jämförelse är att den åker som 

finns utmärkt på den ekonomiska kartan från 1944 inte längre finns med i den ekonomiska 

kartan från år 1977.  Vi har tolkat detta som att det hänger ihop med att lotsen försvann, då 

lotsen använde detta område för jordbruk alternativt att det har varit för mager jord som sen 

används för bete. 

 På 1977 års ekonomiska karta har ytterligare ett hus tillkommit vid området och det har 

även byggts nya vägar. En av dessa nya vägar är den som går från Lansa till Norra Gattet. De 

andra nytillkomna vägarna som kan ses på den ekonomiska kartan från 1977 fungerar idag 

som traktorvägar där syftet med vägarna till bryggan och båthusen vid den sydvästra delen av 

Norra Gattet. Vi kan även se att kraftledningar har tillkommit på kartan från år 1977 till 

skillnad från 1944 års ekonomiska karta.  

 En ytterligare intressant aspekt som skiljer de båda kartorna åt är de fornlämningar som 

har tillkommit på kartan. Detta har vi tolkat som att man har gjort en större 

fornminnesinventering och genom denna återupptäckt några av Norra Gattets fornlämningar.  

Andra förändringar som vi uppmärksammat är att halvön blivit lite bredare i toppen till följd 

av de strandvallar som havet hela tiden bygger upp. Det som också har tillkommit efter 1977 

är ett extra sommarhus som ligger rakt över vägen ifrån lotshusen. Detta gör att bebyggelse på 

Norra Gattet nästan har fördubblats under de 70 år som gått sedan 1944 års karta tryckets 
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. 

 

 

Figur 16: Ekonomiska kartor från två olika tidpunkter. Den till vänster är från 1977 och den 

till höger är från 1944. Källa: Lantmäteriet 

4.5 Lotsväsendet 

Lotsning har en given plats i den svenska historien och är en vägvisare för större fartyg som 

ska in i hamn. Forskning har visat att vikingarna använde sig av lotsar när det skulle bege sig 

ut på okända vatten och både Gustav Vasa samt hans söner anställde lotsar i statens namn för 

att leda de kungliga fartygen. Gustav Vasa införde även lotshemman. Detta innebar att en 

bonde skulle hålla med mat och husrum för en lots. I gengäld fick han skattebefrielse och 

andra förmåner. Detta utvecklades senare till lotsjordar då bonden istället upplät mark till 

lotsen (Nyström, Grönlund, 2001, s. 287-289). 

 Lots var ett svårt och ansvarsfyllt uppdrag. En lots började alltid som lotsdräng och i 

reglementet, daterat 9 juli 1862, så beskrivs det vad som lotsen skulle kunna innan han fick 

avlägga sin lotsexamen.  Det står bland annat att lotsen skulle förutom läsa, räkna, skriva och 

känna till området väl kunna redogöra för olika nationers flaggor. Han skulle utöver detta 
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kunna redogöra för kommandoord vid fartygens styrning samt fullständigt redogöra för hur 

bojar och prickar vid ett grund förankras samt var dessa bojar och prickar har sina rätta lägen 

med avseende på grund och landkänningar (Nyström, Grönlund, 2001, s. 287-289). 

 På Gotland började man tidigt med lotsning. Detta skedde dock utan statlig inblandning 

under längre tid. I Visby stadslag ifrån 1340 beskrevs det vad som förväntades av en lots. 

Lotsen kunde vid denna tid få plikta med sitt liv om han inte skötte sitt uppdrag korrekt och 

ett fartyg gick på grund. 1727 fick Gotland tillslut statliga lotsar och en ansvarig för 

lotsväsendet på ön placerades i Visby. Sverige var vid detta indelat i fyra stycken lotsdistrikt 

och Gotland fick tillhöra det södra (Hallshuk, 2014). 

 På Norra Gattet placerades först lotsstationen vid Lansa under 1730-talet. Det visade sig 

att hamnen vid Norra Gattet blev viktig på grund av Lauters kalkbränning. Hamnen var även 

viktig då den låg nära Gotland. 1878 fick därför den ansvariga i Visby i uppdrag att förhandla 

med lotsjordens ägare L.P Olofsson för att bygga Norra Gattets lotsstation. Olofsson hjälpte 

till att besluta om på vilket lämpligt område som stationen skulle byggas och 1886 stod den 

klar (Nyström, Grönlund, 2001 s. 290). 

 Det har varit många lotsar genom åren som gått. Familjen Hamstedt drev både Lansa 

och Norra Gattets station i sex generationer. Hamstedts använde lotsstationen vid Norra Gattet 

endast som jourstation men Lars Petter Hamstedt i den femte generationen bodde i det då nya 

lotshuset (Öhman, 2001 s, 300). Användning av själva lotsstationen tog fart runt inledningen 

av 1900-talet då en ny lots tillsattes. Det har varierat hur mycket aktivitet det varit i området. 

1907 började man skeppa kalksten från Bungenäs vilket gjorde att lotsningen tog fart 

ordentligt. 1921 var det år som lotsväsendet runt Norra Gattet inbringade som mest inkomst. 

Tyskarna skulle då rensa upp i Östersjön efter första världskriget. Operationsbasen lades i 

Fårösund och denna minsvepning inbringade 11 970 kronor (Nyström, Grönlund, 2001 s. 

293-294). Detta var dock början på slutet. 1923 invigdes den första motordrivna färjan i 

Fårösundsleden (Trafikverket, 2014). När man dessutom slutade skeppa kalk ifrån Bungenäs 

blev lotsstationen vid Norra Gattet överflödig. I november 1963 bjöds två av de tre 

lotsbostäderna ut till försäljning (Nyström, Grönlund, 2001 s. 293-294) och sedan en tid kan 

man hyra semesterlägenheter i det stora lotshuset genom Lansa gård  
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5. SLUTSATS 

För att kunna förstå naturen på Norra Gattet utformade vi två tvärprofiler med syfte att 

generalisera och beskriva landskapet. Den ena gjordes med start i den nordvästra delen av 

området och gick i nordöstlig riktning och den andra med start från den sydvästra delen som 

även den gick i nordvästlig riktning.  

 

Figur 17: Bilden visar var de båda tvärprofilerna är dragna. Kartunderlag: Ortofoto 

Lantmäteriet i2014/00601 

På den större halvön som skjuter ut på Norra Gattet och som tillsammans med Aurgrunn 

bildar en skyddande vik valde vi att göra vår första tvärprofil. Halvön har formats av havet 

och landhöjningen. De stora strandvallarna har gjort att det har bildats en liten dal i mitten där 

det bland annat betar djur. För att få en så övergripande bild som möjligt av halvön valde vi 

att dra tvärprofilen rakt över den. Tvärprofilen är som tidigare nämnd dragen i nordöstlig 

riktning. 

 I tvärprofilens startposition i den västra delen så börjar det med en hög aktiv strandzon 

som hela tiden bygger på den främre strandvallen. Vid den första strandvallen (zon 7d) har 

man utsikt över en äldre äng som inte längre är i bruk. Det mest iögonfallande här är ett stort 

stenröse som vid en första anblick ser ut som en fornlämning eller ett naturligt röse vilket 

innebär ett röse som har bildats av naturens egna processer, När man kommer närmare så 

upptäcker man att det är en hög med gammalt byggnadsmaterial uppblandat med 

keramikledare till elstolpar som har staplats upp i en hög (zon 3d). Nästa zon i tvärprofilen är 

en strandäng. Det som är karakteristiskt för den här strandängen är att det finns en liten sjö 

som har bildats när vågorna har slagit in och svämmat över ängen. Här finns även spår efter 
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betande får (zon 6b). Zon 7d är även den en aktiv strandzon som består av en aktiv strandvall 

och vittrat material. 

 

 

Figur 18: Tvärprofil som skär halvön vid den nordöstra delen av Norra Gattet. Fältarbete 

utfört oktober 2014. 

Vår andra tvärprofil (se figur 17) som vi drog genom vårt område sträcker sig även den ifrån 

väster till öster. Vi började vid den aktiva kustzonen (7d) där havet fortfarande påverkar 

kusten. Där fanns släke, fossiler och det syntes stora effekter av erosion och vittring. Nästa 

zon i vår tvärprofil består av strandvallar (4c). Vågorna når inte upp på dessa strandvallar 

vilket medför att det växer lavar på stenarna. Inom denna zon fanns det även några få 

enbuskar. 

 

 
 

Figur 19: Tvärprofil som går i västlig riktning med start i den sydöstra delen av Norra Gattet. 

Fältarbete utfört oktober 2014 
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Observationen fortsatte i östlig riktning och vi kom in i ett skogsparti. I denna tallskog (2b), 

där man fortfarande kunde se spår av strandvallar, förändrades landskapet. Området omkring 

oss var beväxt med tallar och på marken växte det mossa men man kunde även se tulkört. 

Tulkört är en giftig växt som växer på steniga områden med tunnare jordlager. I skogen 

existerade också ett litet klintområde. När vi hade passerat klintområdet så kom vi ned i en 

topografisk sänka (3c). I sänkan låg det en Agmyr. 

 Väl förbi kärret så kom vi in i en tätare skog. Vi var nu uppe i ett högre område (4c) och 

detta medförde att andra träd kunde växa på platsen. Marken var fortfarande beväxt med 

mossa. Skogsområdet öppnade sig efter ungefär tvåhundra meter och istället växte det 

enbuskar. På området fanns det ett alvar och det stod även en lambgift på platsen (4a). Det 

som var utmärkande var det gröna gräset runt lambgiften. Detta tyder på att giften fortfarande 

är i bruk då det krävs mycket organiskt material för att gräset ska vara så grönt. En annan 

intressant observation som vi gjorde var att det fanns mycket tulkört. Fåren vet om att den är 

giftig innan den fryser för första gången och undviker därför att äta växten (Guteinfo, 2014). 

 Vi fortsatte över vägen och kom in i ett annat betesområde. Där stod det ytterligare en 

lambgift (2a) på platsen. Gräset var inte lika grönt vid denna lambgift så därför drar vi 

slutsatsen att denna lambgift används mindre än den första. Vi passerade lambgiften och kom 

in på den gamla åkern som inte brukas längre. Efter ytterligare hundra meter kom vi fram till 

ett staket som tillhörde Lansa gård och var följaktligen klara med vår tvärprofil. 
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Figur 18: Jordartskartan visar på vilka olika jordarter som går att finna på Norra Gattet. 

Källa: SGU i2014/00601 

 

För att få fram de olika jordarterna som finns representerade på de båda tvärprofilerna 

använde vi oss av Lantmäteriets jordartskarta (Se figur 19). På jordartskartan kan vi utläsa hur 

de olika jordarterna är fördelade över området vid Norra Gattet. 

 I landskapsklassificeringskartan (se figur 19) kan utläsas hur vi valt att generalisera vårt 

område i syfte att skapa en mer förståelig karta. Det som var specifikt för vårt område var det 

höga antalet strandvallar som bidrog till förståelsen kring hur området använts genom tiderna. 

Ett exempel på detta är den tidigare nämnda vikingahamn som sägs ha funnits vid det som vi i 

vår klassificeringskarta är kategoriserat som en topografisk sänka och är utplacerad i den 

södra delen av kartan. Även landhöjningskartan visar på möjligheten att det funnits en hamn 

som använts under vikingatiden. 
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Figur 19: Kartan visar på de olika klassificeringarna av landskapet som vi kunde finna i vår 

fältstudie. Kartunderlag Lantmäteriet i2014/00601 

Avslutningsvis återkopplar vi till våra frågor som vi presenterade i inledningen och hade som 

utgångspunkt under våra fältstudier. Det frågor som syftade till att besvara den 

kulturgeografiska delen där frågorna om människans påverkan och användning av Norra 

Gattet, har vi genom denna studie kunnat visa på att Norra Gattet har använts under en lång 

tidsperiod och med många olika syften. Ett av dessa användningsområden har varit som lots- 

och begravningsplats. Platsen har stundtals varit välbesökt som turistmål då blåkråkorna 

häckade vid Norra Gattet. Efter att blåkråkorna försvann så minskade Norra Gattets 

dragningskraft som turistmål, vilket man kan se genom observationer av området eftersom 

exempelvis spår av nedskräpning är ytterst begränsad. 

 Det andra perspektivet som vi hade som syfte att undersöka var hur naturen påverkade 

och förändrade landskapet. Det vi kunde observera var att vittring och abrasion hade stor 

påverkan. Abrasionens påverkan genom bortförsel och avsättning av eroderat material en stor 

del av förändringen av kustlinjen vilket vi visade på i figur 7. Strandlinjens historiska 

utveckling har vi även den visat på i en av våra kartor som vi framställt under kursens gång 

som visar på hur mycket landet höjer sig och därmed visar på hur kusten har förändrats (se 

figur 6) 
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