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1 INLEDNING 

Denna rapport beskriver en undersökning av landskapet i området Ajke på nordöstra Fårö, 

Gotland (Figur 1). 

 

Figur 1. Området Ajke på nordöstra Fårö, Gotland. Kartunderlag från:  Lantmäteriet, 

i2014/00601 (Terrängkartan, Fastighetskartan) 

Rapporten är ett resultat av en dryg veckas fältstudier på plats, framställande och analys av 

kartor i GIS, samt bearbetning och tillämpning av övrigt källmaterial så som litteratur och 

föreläsningar. Begreppet landskap kommer först att diskuteras i sin komplexitet. 

Underkategorierna naturlandskap, kulturlandskap, politiskt- samt socialt landskap kommer 

sedan behandlas separat och kopplas till det specifika området Ajke. De geologiska och 

geomorfologiska processer som i huvudsak format Ajke’s naturlandskap kommer beskrivas 

utifrån vetenskapliga teorier och egna observationer. Kulturlandskapets utveckling och 

karaktär beskrivs utifrån historiska kartor, litteratur och samtal med boende i området. De 

kombinerade observationerna från natur- och kulturlandskap kommer även användas för att 

skapa en integrerad landskapsklassificering av området. Det politiska landskapet beskrivs och 

problematiseras, med fokus på fårskötsel och landskapsvård, utifrån intervjuer med lokala 

aktörer. Även det sociala landskapet diskuteras utifrån dessa intervjuer, samt litteratur, för att 

beskriva konflikter kring utanförskap, markanvändning och turism. Slutligen diskuteras 

rumsliga samband och länkar samman de olika landskapskategorierna i en integrerad 

landskapsbeskrivning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att skapa en integrerad landskapsklassifikation och undersöka de 

rumsliga sambanden mellan kulturlandskap, naturlandskap, politiskt- och socialt landskap i 

Ajke. Vår huvudfrågeställnig lyder: Hur ser det integrerade landskapet ut i området Ajke? 

För att besvara denna kommer vi först söka svar på följande frågeställningar: 

 Hur har naturlandskapet i Ajke uppstått och utvecklats? 

 Hur har kulturlandskapet i Ajke uppstått och utvecklats? 

 Hur ser relationen ut mellan fårbönder i området och direktiv från EU? 

 Hur ser relationen ut mellan året-runt-boende, sommarboende och turister? 

1.2 Avgränsning 

Vårt studieområde Ajke är fysiskt avgränsat till en yta på 2 km x 2 km. Angående 

naturlandskapet har fokus främst lagts på geologiska och geomorfologiska processer så som 

bergrund, jordarter och landskapsformer. Under temat kulturlandskap har vi avgränsat oss till 

att skriva om jordbruket och dess utveckling. Angående politiskt landkskap i koppling till 

dagens jordbruk och fårproduktion avgränsade vi oss till att genomföra två intervjuer, i en av 

dem åkte vi utanför vårt avgränsade område, för att träffa en person med mer storskaligt 

fårbruk. Dessa intervjuer kommer även ligga till grund för diskussionen gällande det sociala 

landskapet, där konflikter angående markanvändning mellan året-runt-boende, sommargäster 

och turister tas upp. Angående tvärprofilen har vi inte undersökt jordarternas mäktighet eller 

djup, därför finns ingen data gällande denna information representerad i vår tvärprofil. En 

mycket generell bild av hur landskapsformer och ytskiktet ser ut har skissats för hand på 

papper. Hur det ytligaste skicktet under fältskiktet ser ut finns däremot representerat men 

säger ingenting om mäktigheten eller hur djupgående jordarter är. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppet landskap 

Simonsson (2003) beskriver begreppet landskap som ett ord laddat med många olika 

betydelser och innebörder, ofta med stor öppenhet för tolkning och symbolism. Det används i 

varierade sammanhang och fyller många olika funktioner. Akademiker har valt att dela in 

begreppet i underkategorier så som naturlandskap, kulturlandskap, politiska- och sociala 

landskap. Simonsson menar att dessa undergrupperingar minskar vår möjligthet att förstå och 

förklara en mycket komplex verklighet. Idag är till exempel alla landskap som går att finna på 

jorden formade av en kombination av naturliga och mänskliga processer. Simonsson 

förespråkar därför att begreppet landskap ska vårdas och användas som ett av få koncept som 

faktiskt beskriver en helhet, där alla processer - kulturella, fysiska, rationella, politiska och 

mentala - är närvarande. 

 Även i vardagligt tänkande kan termen landskap fungera som ett hjälpmedel att 

överbrygga den differentiering av natur och kultur som många människor i västvärlden 

upplever eller föreställer sig (Simonsson, 2003, s.41). För att underlätta studierna i detta 

arbete har vi ändå valt att dela in bakgrundsteorier samt fältstudie-resultat i underkategorierna 

naturlandskap, kulturlandskap, politiskt- samt socialt landskap. Vi har dock Simonssons 

åsikter med oss och under arbetets gång kommer de fyra underkategorierna alltmer 

integeraras i en komplex verklighet. 

2.2 Landskapsklassificering 

En landskapsklassificering är endast möjlig att genomföra om hänsyn tas till landskapets 

karaktär. Enligt Swanwick (2002, s.9) definieras en viss landskapskaraktär som förekomsten 

av ett distinkt mönster av komponenter som är lätta att känna igen och konsekvent 

förekommer i landskapet. Detta kan vara ett sammanhängade mönser exempelvis av 

landformer, jordarter, vegetation och markanvändning. 

2.3 Gotlands naturlandskap 

I denna del beskrivs karaktäristiska drag för naturlandskapet på Gotland som helhet. Senare i 

rapporten diskuteras Ajkeområdets naturgeografi mer ingående.  

Gotlands berggrund 

Gotlands berggrund består av revkalksten, lagrad kalksten, märgelsten och till viss mån sand- 

och siltsten. På Fårö dominerar kalksten. Hela den gotländska berggrunden sluttar cirka 2 

grader åt sydost, varpå erosion från inlandsisen och kustprocesser blottlagt mycket av den 

äldre berggrunden på öns nordvästliga sida, medan den sydöstra delen främst exponerar yngre 

bergarter (Eliason, 2010, s.11). Gotlands berggrund bildades under den geologiska 

tidsperioden Silur för drygt 400 miljoner år sedan. Hela Östersjösänkan, ett område som 

inkluderar nuvarande Gotland, Skandinavien, Östersjön och delar av Baltikum, låg då under 

vatten i ett tropiskt marint hav nära ekvatorn (Martinsson, 2001, s.17). Under början av denna 

period finns få bevis för liv på land, men i havet hyste det varma klimatet ett rikt djur- och 

växtliv, med många organismer som till stor del var uppbyggda av kalk (Eliason, 2010, s.11).     

Under hela den 40 miljoner år långa silurperioden sjönk kalkrester av döda organismer till 

botten och inbäddades i sediment. Genom litifiering (förstening) av dessa bildades lagrad 

kalksten. I vissa grundare områden av det marina havet fanns rev som främst dominerades av 
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svampliknande djur kallade stromatoporoidèer. Även dessa litifierades med tiden till 

revkalksten, en bergart mer motståndskraftig än den lagrade kalkstenen (Martinsson, 2001. s. 

7). En bergartskarta (Figur 2 och Figur 3) över Östersjösänkan med omgivande landområden 

visar utbredningen av denna siluriska kalkstensberggrund omgiven av andra bergarter 

(Eliason, 2010, s.8ff). 

 

Figur 2. Tvärsnitt av Östersjösänkans berggrund visar en fördelning av olika bergarter 

skapade under olika tidsperioder av jordens historia. Den siluriska kalkstensberggrunden 

(mörkgrön) har sedimenterats i ett skålformat område. Bildkälla: Eliason, Sara (red.) (2010, 

s. 8). Geotourism highlights of Gotland. Tallinn: NGO GEOGuide Baltoscandia. 

 

Figur 3. Östersjösänkan och omgivande landområdens berggrund. Den röda streckade linjen 

visar var tvärsnittet dragits i bilden ovan. Bildkälla: Eliason, Sara (red.) (2010, s.9). 

Geotourism highlights of Gotland. Tallinn: NGO GEOGuide Baltoscandia. 
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Gotland stiger ur havet 

Efter silurperioden fördes hela Östersjösänkan sakta norrut av jordens tektoniska krafter. För 

omkring 2 miljoner år sedan hade Gotland nått ungefär den position ön har idag. Detta var 

under kvartärperioden då klimatet blev kallare och Östersjösänkan gick igenom ett flertal 

nedisningar, där varje istid kunde vara i flera tusen år (Martinsson, 2001, s.18). Den sista 

nedisningen kallas för Weichsel-istiden och sträckte sig vid sitt maximum ned till Berlin, med 

en ismassa flera kilometer tjock. Isens enorma tryck pressade samman jordskorpan med upp 

till 800 meter.  

 Ett varmare klimat ledde till att isen började smälta, för omkring 22 000 år sedan, vilket 

minskade trycket successivt och påbörjade den långsamma landhöjningen (Heijkenskjöld, 

2001, s.ff). Detta gjorde att Gotland, som tidigare legat mer än 100 meter under vattenytan, 

började stiga ur havet (Eliason, 2010, s.25). De första delarna av Gotland kom över havsnivå 

för ca 11 550 år sedan (Heijkenskjöld, 2001, s.18). Vid avsmältning lämnade inlandsisen ifrån 

sig stora mängder av material som den transporterat. Sand, grus och mindre stenar forslades 

med isälvar i sprickor och tunnlar. Större stenar förflyttades infrusna i isblock 

(Gembert&Ericsson, 1996, s.8 ff). Vatten svallade de långsamt progresserande kustlinjerna 

och bildade strandvallar, av vilka somliga finns kvar än idag och vittnar om var strandlinjer 

befunnit sig tidigare. Den kalksten som utgör Gotlands berggrund började eroderas - mer vid 

de mjukare sedimentära delarna och mindre vid delarna av hård revkalksten. Detta ger 

Gotland många unika bergsformationer, som exempelvis raukar (Martinsson, 2001, s.18). 

Landhöjning pågår än idag och har beräknats till en hastighet av 2,2 mm höjning per år 

(Nahringbauer, 2000, s.13). 

Gotlands jordarter 

En jordart är en lös, geologisk avlagring av organiska eller oorganiska beståndsdelar. 

Jordarter indelas i kategorier beroende på huvudbeståndsdel, ålder, kornstorlek, bildningssätt 

och fysikaliska egenskaper (Gembert & Ericsson, 1996, s.11). Jordarterna på Gotland 

formades under isens avsmältningsskede samt under den svallning som pågick, och 

fortfarande pågår, under landhöjningen. De vanligaste jordarterna på Fårö är: sand- och 

grusavlagringar; moränmärgel; torv och bleke. Där finns också stora mängder berg i dagen 

(sedimentärt berg), vilket innebär att berget ligger exponerat och är synligt med blotta ögat, 

eventuellt täckt endast av ett tunt lager vittringsgrus. Sand- och grusavlagringar har burits 

med av inlandsisen och svallats vid strandprocesser. Mäktiga sandavlagringar finns främst på 

Avanäset. Fårös flacka landyta har successivt svallats under landhöjningen området är fattigt 

på lösa jordlager.  Längs kusterna finns stora mängder grus som svallats av vågor och på 

många platser lagts i vallar. Moränmärgel är en kalkhaltig moränlera som deponerats av 

inlandsisen. Torv är en jordart bildad av döda växtdelar som mycket långsamt brutits ned i en 

syrefattig miljö, oftast en våtmark. Bleke bildas av en kemisk upplösning av kalkhaltiga 

organismers innehåll. Denna jordart är grå, finkornig och seg som gyttja. 

 Berg i dagen är en benämning av berggrund som kan ses med blotta ögat eller endast 

täcks av ett tunt lager vittringsgrus. Närmare halva Fårö består av berg i dagen, medan dess 

östra del, Avanäset, till största del är uppbyggd av sand och flygsand (Martinsson, 2001, 

s.19). Längs kusterna finns även stränder av klappersten. Denna jordart tillhör kategorin 

residualjordarter, en ofta grovkornig restjord, exempelvis urspolade blockanhopningar, som 

blivit kvar när finkornigt material transporterats bort (Gembert & Ericsson, 1996, s.14). 
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Gotlands natur, klimat och hydrologi 

Klimatet var fortfarande kallt när Gotlands högst belägna delar först steg ur havet, men 

efterhand blev klimatet varmare och växter och djur vandrade in. Till en början påminde 

naturen om tundra men när temperaturen steg fick träd och buskar fäste. För cirka 6 000 år 

sedan, under den så kallade värmetiden, trivdes träd och buskar som ek, ask, alm, lind och 

hassel på de bördiga moränlerorna. På de mer karga delarna etablerades tallen. För cirka 3000 

år sedan blev klimatet åter något svalare. Härdigare trädslag som gran, tall och en kunde 

konkurrera med lövträd även på de bördiga jordarna. Vid denna tid började Gotlands natur 

likna de förhållanden som råder idag. Några utmärkande drag för Gotlands klimat idag är låg 

nederbörd, många soltimmar samt kalla vårar och varma höstar. 

 Gotlands hydrologi påverkas av de utmärkande drag som öns berggrund medför. Den 

rena kalkstenen har få sprickor och är svårgenomtränglig för vatten, medan märgelstenen 

släpper igenom mer och har bättre vattenhållande förmåga. I områden med mycket ren 

kalksten kan ytvatten bli liggandes i svackor och endast dräneras via avdunstning. Miljön i 

dessa områden kan bli ganska extrem och uppvisa stora översvämningar vintertid och 

uttorkning sommartid. Även jordlagrens mäktighet (tjocklek) påverkar hydrologin. Då 

jordlagrens mäktighet varierar avservärt över ön finns också stora skillnader i markens 

vattenhållande förmåga. Vattennivån i grundvattenmagasinen kan därför på kort tid förändras 

mycket snabbt (Martinsson, 2001, s.20). 

Strandprocesser 

Då hela Gotland länge låg under havsytan och successivt steg ur havet vid landhöjningen, har 

samtliga delar av ön någon gång varit i närhet av kusten. Gotlands landskap har därför i stor 

mån formats av strandprocesser. Särskilt relevant är detta på Fårös östra del Avanäset, en 

halvö uppbyggd av strandprocesser. 

Vågenergi 

När vind blåser över större vattenområden gör det direkta vindtrycket, samt friktionen mellan 

vind och vattenyta, att energi förflyttas från atmosfären till vattnet. Denna energiförflyttning 

tar formen av vågor, vilka först och främst alltså inte är en förflyttning av vatten, utan en 

förflyttning av energi. En vågs storlek mäts i våghöjd respektive våglängd, där höjden är 

måttet från topp till dal, och vågländ är måttet mellan två toppar. När vågenergi förflyttas 

framåt rör sig vattnet i cirkulära rörelser där vågen passerar. Om vattendjupet minskar, 

exempelvis i närheten av en kust, pressas dessa rörelser ihop mer och mer. 

 När vattendjupet minskat till ett mått mindre än halva våglängden blir vågen brantare 

och bryts, vilket medför att vågenergin minskar betydligt (Strahler, 2013, s.ff). Detta leder till 

att vågor utanför en brant kust med djupt vatten har betydligt högre energi när de når land, än 

vågor utanför en långgrund kust där brytning sker längre ut från land. Detta är mycket tydligt 

på Gotland, vars nordvästra kust på grund av öns svaga lutning, är betydligt brantare än den 

sydöstra. Den nordvästra kusten har karaktäristiska landformer som skapats av erosion från 

stark vågenergi, exempelvis raukar.  

Litoral drift 

Litoral drift beskriver en av vågenergi längsgående förflyttning av sediment vid en strand. 

Processen innefattar två skeden av transport kallade svall och tillbakasvall. Svall beskriver 

den rörelse då en våg når stranden och för med sig material upp på land, vilket ofta sker i en 
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vinkel. Tillbakasvall beskriver skedet när vågen som spolat upp material på stranden och 

förlorat sin energi vänder och rinner tillbaka i en av gravitationen rakare linje. Även nu 

förflyttar den vissa sediment ännu en bit. Då processen pågår under en längre tid innebär 

kombinationen av dessa rörelser att material förflyttas längs med stranden i så kallad litoral 

drift (Strahler, 2013, s.533). 

Flygsand 

Flygsand är, som namnet antyder, sand som förflyttats av vind. Den skapar ofta dyner, 

bågformade formationer av lös sand. Om en sanddyn är aktiv förändras den kontinuerligt 

beroende på vindriktning, men då vegetation får fäste binds sanden av dess rötter och dynen 

stabiliseras. En primär sanddyn kan ta form där det finns tillräcklig tillgång till material, 

exempelvis vid en strand (Strahler, 2013, s.552). Om den primära dynen sedan omarbetas och 

sanden förflyttas kallas den sekundär sanddyn. För att sand ska kunna förflyttas av vind krävs 

avsaknad av vegetation, samt att sanden är torr och av tillräckligt fin partikelstorlek. Dyner av 

flygsand ligger oftast vinkelrätt mot vindens riktning, men de kan även börja vandra i 

vindriktning genom att sanden förflyttas från lovartsidan till läsidan (Gembert&Ericsson, 

1996, s.30ff). 

 

2.4 Fårös kulturlandskap 

Lantbruket på 1600-talet 

I det gamla bondesamhället gällde det att ta vara på allt naturen kunde ge för att överleva. 

Jordbruket var en huvudsysselsättning för de flesta på Fårö, men viktigt var även det så 

kallade strandbruket, vilket inkluderade fiske och jakt av säl och sjöfågel. För att få 

försörjningen att gå runt hjälptes alla åt, män, kvinnor och barn. Fram till andra världskrigets 

slut var det inte ovanligt att se kvinnor arbeta hårt ute på åkrarna, något som förvånade många 

besökande turister. Gotlands första kompletta skatteläggning redovisades i revisionsboken år 

1653, där man kan utläsa en del om hur marken användes under denna tid. De trettio 

Fårögårdarna visar samtliga ett relativt lågt taxeringvärde, vilket bekräftar områdets magra 

marker (Ohlsson, 2001, s.81). 

”Äng var åkers moder” 

Skatterevisionerna visar att en gård på Fårö hade i genomsnitt en åkerareal på 12 tunnland, 

samt ängsmark på 22,5 mansslätt. Ett tunnland motsvarar den areal som en tunna säd räcker 

till och en mansslätt beskriver storleken av det område som en man kan slå med lie under en 

dag. Båda dessa mått motsvarar ungefär ett halvt hektar, vilket visar på en relation i 

markanvänding där åkerarealen i snitt krävde nästan dubbelt så stor ängsareal. I denna relation 

kan vi se meningen i det kända begreppet “Äng var åkers moder”. Produktiviteten i en 

åkermark var nämligen beroende av hur mycket gödsel som kunde ges jorden. Detta berodde i 

sin tur på hur många djur gården kunde hålla. Förutom djurens gödsel fanns en annan viktig 

komponent för att göra marken mer bördig. Släken, eller havstång, samlades in från ständerna 

och lades ut på de steniga åkrarna. De gårdar som ägde mark vid en kustlinje kunde ta för sig 

av mer släken, men genom en tångtäkt i Sudersand som sköttes som en allemansrätt fick alla 

gårdar sin del. Mängden släke fördelades i direkt relation till gårdarnas storlek. Än idag 
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används tång som gödning till viss del på Fårö, vilket kan vara en av mycket få platser i 

Sverige (Ohlsson, 2001, s.82ff). 

Gotlandsråg 

Många människor har fövånats och förundrats över hur det var möjligt att få någoting att växa 

på Fårös stenåkrar. För att detta skulle vara möjligt krävdes en noggrann skötsel med många 

arbetsmoment. Åkermarker brukades vart annat år. Under det år den låg i träda (vila) plöjdes 

den och gödslades med gödsel och släke. Därefter harvades den vid upprepade tillfällen för att 

inte ogräs skulle få fäste. Det var främst råg och rovor som odlades (fram till 1800-talet då 

även potatis blev en vanlig gröda). Den inhemska typen av råg, så kallad Gotlandsråg, trivdes 

förhållandevis bra på de magra jordarna och konsumerades som bröd, gröt och dryck. Den 

användes även som betalmedel. Gotlandsrågen ersattes under 1900-talet av mer 

högproducerande sorter. Under många år var den nästan försvunnen från området, men idag 

finns några eldsjälar på Fårö som fortfarande odlar den. Gotlandsrågen ger betydligt lägre 

avkastning än många andra sorter, men sägs ge ett mjöl med unik smakkaraktär (Ohlsson, 

2001, s.88ff). 

Framtiden för lantbruket på Fårö 

Åkerareal och boskapsdjur har minskat kraftigt på Fårö. För jordbrukets framtida fortlevnad 

är konkurrenskraftigthet inom produktion inte att räkna med. Fårös magra jordar kan aldrig 

mäta sig med produktiviteten hos de bördiga jordarna i södra Sverige och Uppland. En möjlig 

lösning skulle kunna vara landskapsvård, samt bevarande av kulturlandskap. Här är fortsatt 

fårbete av stor vikt (Ohlsson, 2001, s.96). 

 

2.5 Ajkeområdet 

Här beskrivs i stora drag det vi, genom att studera kartor och litteratur, tagit reda på om 

Ajkeområdet inför fältstudierna. Informationen kommer senare kompletteras med egna 

observationer och mer utvecklade analyser av kartmaterialet. 

Naturlandskap 

Höjdkartan över nordöstra Fårö visar en depression i landskapet, dels där Ajke träsk 

(gotländskt ord för sjö) ligger idag men även nordväst om sjön och till viss del även sydost 

om det (Figur 4, s. 9). Utifrån dessa topografiska skillnader i landskapet kan vi se att Ajke 

träsk en gång i tiden var del av ett sund som sträckte sig tvärs över Fårö i nordvästlig-

sydostlig riktning. Ungefär parallellt med den riktning sundet hade, löper idag en gräns som 

separerar två områden av mycket olika jordarter (Figur 5, s. 10). Väster om denna dominerar 

sedimentärt berg och moränlera, medan den östra sidan främst består av postglacial sand, 

svallgrus och flygsand. Vid den korta del av Fårös norra kust som ligger inom Ajkeområdet 

finns klappersten. Enligt Eliason (2010, s.61), är Avanäset och Gotska Sandön två exponerade 

områden av en och samma rullstensås. Denna består av material som under Weichselistidens 

avsmältningsfas deponerats av isälvar som rörde sig i glaciärens sprickor och tunnlar. Den 

dominerande bergarten i Ajkeområdet är, medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av 

stromatoporidékalksten, krinoidékalksten och revkalksten (Sveriges geologiska undersökning, 

2015, s.49). 
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Figur 4. Höjdkarta över nordöstra Fårö, inklusive studieområdet Ajke. Den depression i 

landskapet (markerad med röda linjer) som numera håller sjön Ajke träsk sträcker sig även 

nordväst och sydost om denna. Kartunderlag från  Lantmäteriet, i2014/00601 

(Terrängkartan, Fastighetskartan, Höjddata 2m).  
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Figur 5. Jordartskarta över studieområdet Ajke. Stor skillnad råder mellan jordartstyperna 

på västra respektive östra sidan om sjön Ajke Träsk. Kartunderlag från  SGU, i2014/00601 

(Jordartskartan) samt  Lantmäteriet, i2014/0601 (Fastighetskartan). 
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Kulturlandskap 

Innan 1691 fanns inga tydliga kartor eller anvisningar över Gotland, men det året kom 

lantmätare till ön och började karteringen. År 1692 färdigställdes en karta över Fårö (Figur 6, 

s. 11) där åkrar, ängar och hagar var tydliga. Även topografiska förhållanden visades på 

kartan, men nästan ingen ägoblanding alls (Martinsson, 2001, s.112).  

 

Figur 6. Karta över Fårö år 1692. Ajke träsk ärden av sjöarna som syns längst till öster i 

bild. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.  

Skiftesreformer och Ajke grannlag 

Storskiftet började genomföras i Sverige vid senare hälften av 1700-talet men mötte stort 

motstånd på Fårö. Det var därför inte aktuellt att splittra gårdarna, istället var varje gård ett 

eget skifteslag (Martinsson, 2001, s.154). År 1848 skiftades Butleks i lagaskifte men ingen av 

gårdarna behövde flytta. Gårdarna utanför Ekeviken består av fem tidiga stamgårdar i en 

klunga. Ajke är en av två småorter på Fårö med cirka 90 boenden (Östsvenska turistrådet, 

2015-09-17). Ajke grannlag, vilket kan förklaras som byar som jobbar tillsammans. 

 Ajke grannlag består av gårdarna Butleks, Nors, Austers, Cassors och Sudergarda. Det 

som skiljer Ajke från övriga grannlag på Fårö är att övriga gårdar hade sina ägor samlade i en 

helhet runt gården, medan Ajke hade sina ägor spridda över området. Terrängen runt Ajke är 

flackt och landskappet är öppet (Martinsson, 2001, s.136). De geologiska förhållandena på 

Fårö med hällmarksområden, alvarmark, hällmarksområden och tunna jordlager har begränsat 

uppodlingen. Vilket har påverkat de ekonomiska förhållanden och bebyggelsen på ön har 

förändrats mycket lite (Martinsson, 2001, s.107). 

Utanförskap 

Magnus Martinsson (2001, s.379) som även är fåröbo själv skriver om ovanför-nedifrån 

perspektiv och känslan av utanförskap. Att det finns en distans mellan beslutsfattare och de 

boende på Fårö, och att de som fattar beslut kring Fårös framtid ofta är speciallister som bor 

långt bort. Detta ovanför-nedifrån perspektiv skaper en känsla av utanförskap, vanmakt och 
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frustration kring att inte kunna påverka sin livsmiljö och framtid. Detta leder till att de boende 

på Fårö förlorar förtroende för myndigheterna. Martinsson menar också att positiv utveckling 

setts som lika med ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg och att de ö-bor som har pratat 

om ekologisk hållbarhet har kallats för bakåtsträvare. Han påpekar dock att inte all teknisk 

utveckling är dålig men fel sida av den kan aveckla landsbygden. 

 

2.6 Politiskt landskap, fokus EU:s jordbrukspolitik 

Europeiska kommission har haft en gemensam jordbrukspolitik sedan 1962 (Sverige i EU, 

2014) och den beskrivs som ett partnerskap mellan jordbruk och samhälle, samt mellan EU 

och bönder. Syftet med en gemensam jordbrukspolitik handlar om en underlättad styrning och 

målsättning kring mat, landsbygd och miljö. När det kommer till mat strävar EU:s 

jordbrukspolitik efter att se till att Europas bönder producerar den mat konsumenterna 

behöver, d.v.s. en stor mängd av billiga, säkra produkter av hög kvalitet. Tack vare unika 

jordbruksresever kan och bör EU även verka för en tryggad livsmedelsförsörjning i övriga 

världen. Men jordbruk handlar inte bara om mat. 

 Den gemensamma politiken jobbar också för att lantbrukare i alla EU-länder ska hålla 

landsbygden och dess traditionella livsstil levande. Detta är även viktigt för att vårda den 

biologiska mångfald och de unika jordbrukslandskap som formats genom århundradena. 

Enligt Europeiska kommissionen (Europeiska kommissionen, Jordbruk, 2014) bor cirka 

hälften av EUs befolkning på landsbygden och landsbygden är beroende av jordbruket. Om 

jordbruket skulle dö ut skulle många marker överges. Jordbrukspolitik syftar också till att ge 

bönderna stöd om skörden går dåligt på grund av klimat eller väder påverkan och att se till att 

vissa områdens särskilda behov och utmaningar till godoses. Dessa stöds finansieras av den 

gemensamma budget som finns inom EUs medlemsländer (Europeiska kommissionen, 

Jordbruk, 2014). 

Jordbruksverket 

Jordbruksverket är en statlig myndighet och de jobbar med att bidra till en levande landsbygd, 

konkurrenskraftigt jordbruk och ett hållbart samhälle. (Jordbruksverket Verksamhet och 

organisation) Jordbruksverket jobbar med att förvalta Europeiska kommissionen 

jordbruksprogram som näms i texten ovan. Inom Sverige jobbar Jordbruksverket med 

miljöstöd och gårdsstöd, vilket ges ut till bönderna. Skillnaderna mellan stöden är att 

miljöstödet syftar till att bidra till miljön medan gårdsstödet syftar till produktion och ökad 

konkurrenskraft (Jordbruksverket Verksamhet och organization). 

Miljöstöd 

Som jordbrukare kan du söka stöd till investeringar som syftar till att förbättra miljön. Dessa 

förbättringar kan vara att anlägga en våtmark för att öka den bilogiskamångfalden eller att 

röja en betesmark. Stödet syftar till att bevara kulturhistoriska värden så som odlingsrösen och 

fornlämningar (för att förstå äldre odlingssystem) bevara den biologiskmångfald i 

betesmarkerna och att hålla landskapet öppet (Jordbruksverket, 2000:20, s.11). 

Gårdstöd 

Gårdstödet är ett arealbaserat inkomststöd vars syfte är att främja lantbruket och bidra till 

ökad konkurrenskraft. För att få gårdsstöd behöver du en stödrätt, vilket är en slags 
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värdehandling. Stödrätterna ska motsvara den areal jordbruksmark som du vill ha gårdstöd 

för. För att du ska kunna få fult stöd måste du följa tvärvilkoren, vilka är regler som handlar 

om hur du till exempel ska sköta dina djur och din mark. Dessa regler finns i både den 

svenska lagstiftningen och EUs lagstiftning. Du kan också få avdrag på bidragen, vilket sker 

om din ansökan tillexempel kommit in för sent, att din areal mark inte stämmer överens med 

det du sökt för eller att du inte föjlt tvärvilkoren (Jordbruksverket. Gårdsstöd).  

 

2.4 Socialt landskap, fokus turism på Fårö 

Gotlands turistförening bildades 1896 och lade grunden för dagens turism. Till en början var 

ökningen av turister kontinuerlig och odramatisk, för att sedan under mitten av 1920 talet få 

ett snabbt uppsving. Ett naturligt avbräck kom under andra världskriget, för att sedan återigen 

öka snabbt. 1947 översteg för första gången antalet turister Gotlands totala invånarantal 

(Nyström, 2001, s.343). Pensionatet i Lassor, beläget på Fårö besöktes av Hans Gyllander 

från tidigt 30 tal. I boken Fårö - Den egensinniga ön låter Osborne Nyström Hans minnen visa 

hur en av de tidiga turisterna upplevde vistelserna på Fårö. Hans beskriver sin kontakt med 

pensionatsägare, personal och fåröbor. Genom att lära känna Johanna Olsson, en kokerska på 

pensionatet (fröken Olsson) fick han via henne lära känna hennes fåröbor. Några han lärde 

känna var släktingar till fröken Olsson och på det här sättet kunde de ta del av fåröbornas 

vanliga liv och leverne (Nyström, 2001, s.332 ff). Fröken Olsson köpte efter en tid ett 

bostadshus i närheten där Hans och hans familj erbjöds husrum över sommaren.  

 Pensionatet i Lassors verksamhet startade då två uppsalastudenter dök upp och bad om 

husrum. Änkan Lovisa Olsson var då ägare utav gården vid Lassor, hennes dotter Agda blev 

senare föreståndarinna på pensionatet. Pensionatet höll hög kvalitet och hade 10-12 gäster i 

helpension. Den höga kvaliteten påvisades av höga numret återkommande gäster (Nyström, 

2001, s.327). 
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3 METOD 

Det tillvägagångssätt vi använde för att genomföra studierna och slutföra denna rapport 

är uppbyggd enligt processen som presenteras i Landscape Character Assessment Guidance 

(Swanwick, 2002, s. 13, figur 2.4). Förkortad kan den presenteras enligt följande steg (Figur 

7, s. 14): 

 

Figur 7. Flödesdiagram som visar gruppens arbetsprocess med denna rapport.  

3.1 Förstudier 

Föreläsningar och litteraturstudier 

Innan fältstudien hade vi förberedande föreläsningar och seminarier som diskuterade 

begreppet landskap, gav oss grundläggande förståelse för Fårös natur- och kulturlandskap, 

samt introducerade vissa tekniker för att genomföra en bra studie. Den litteratur som främst 

användes i förstudierna är: Louise Simonsson (2003) text Landscape as an arena for applied 

environmental studies som diskuterar användandet av begreppet landskap; Magnus 

Martinsson (2001) kapitel ”Naturen på Fårö”, Fårö del 1, den egensinniga ön för 

grundläggande kunskap om Fårös naturlandskap; Erik W Ohlsson (2001) kapitel ”Lantbruk”, 
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Fårö del 1, den egensinniga ön som beskriver det historiska lantbruket på ön; samt Carys 

Swanwick (2002) guide Landscape Character Assesment för att få en introduktion till hur en 

landskapsklassificering kan gå till.   

Skapande av kartor i Arcmap, GIS 

GIS är det verktyget som använts mest i denna studie, både inför och efter fältstudierna, för 

att förstå Ajkeområdet. Olika typer av kartor skapades för att ge en övergripande bild över 

områdets natur och kulturlandskap. I fält användes kartorna som underlagsmaterial för att 

bättre förstå det landskapet. Kartorna som skapades i GIS är en översikts karta, ett ortofoto, en 

topografisk karta, en jordartskarta, en höjdkarta, en berggrundskarta, två ekonomiska kartor 

från 1940 respektive 1977, samt en landskapsklassificeringskarta. 

 Landskapsklassifieringskartan är en karta som utgör en stor del av arbetet. Den 

användes flitigt både före och efter fältstudien. Information för kartmaterialet till 

jordartskartan och berggrundskartan är hämtat från SGU. Kartmaterialet till alla övriga kartor 

är hämtat från Lantmäteriet. 

Fornsök 

Riksantikvarieämbetet har ett fornminnesregister som är sökbart via internet. Programmet för 

att söka fornminnen heter Fornsök. I registret är det möjligt att hitta information gällande 

registrerade fornlämningar. Det går att begära information inom om ett begränsat område 

såsom exempelvis koordinatsystem. Vi använde Fornsök för att se om det fanns några 

historiska lämningar i vårt område som kunde ha betydelse för utvecklingen av 

kulturlandskapet (Riksantikvarieämbetet 2015).  

 

3.2 Fältstudier 

Observationer 

Observationerna genomfördes genom att läsa av landskapet, både natur- och kulturmässigt. 

Varje observationspunkt noterades med beskrivning, GPS-koordinat, fotografier och 

kompassriktning (se bilaga B). Förutom direkta punktobservationer valde vi att fritt röra oss i 

området för att observera.  

Intervjuer 

Under framarbetade av frågor till intervjuguiden (se bilaga D) gjordes ett urval av frågor då vi 

ville ha en övergripande blick över vad intervjupersonerna jobbade med, hur deras 

verksamhet såg ut och hur de påverkades av EUs direktiv. Vi ville även på en uppfattning om 

de uppfattade eventuella konflikter mellan boende i området, samt att få en bild över hur 

intervjupersonen upplevde att landskapet på Fårö förändrats över tid och hur människorna i 

området har försjört sig genom åren. Vi gjorde också ett urval då vi bestämde vilka personer 

vi skulle intevjua, eftersom vi ville intervjua personer som kunde besvara frågor kring EUs 

direktiv. De personerna vi valde att intervjua jobbade båda med får men hade olika storlekar 

på gårdarna, vilket vi ansåg kunde ge olika perspektiv på hur fårbönder påverkas av EU 

direktiv. Johan Liljegren driver ett småskaligt fårbruk vid sidan av andra arbeten, medan 

Bertil Gabrielsson livnär sig på sin verksamhet. Båda intervjuerna genomfördes den 3 oktober 

2015 på Fårö. En oplanerad, ostrukturerad samtalsintervju med Anna-Lisa Liljegren, sen 

länge boende på en av de större gårdarna i området, genomfördes den 2 oktober 2015.  
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Tvärprofil 

När vi skapade tvärpofilen använde vi dels vår utritande tvärprofil på ortofotot, en GPS och 

kompass samt en kamera. Tillsammans med kompassen och (de korrekta) GPS kordinaterna 

tog vi oss till början var vår tvärprofil, för att sedan gå så rakt som möjligt efter den utsatta 

linjen. När vi ansåg att det fanns en skillnad i landskapet stannade vi och tog waypoints (av 

GPS:en markerade digitala punkter), beskrev området och ritade en skiss av tvärprofilen på ett 

papper. Efter fältstudierna importerades samtliga waypoints i GIS. Med hjälp av dessa 

punkter ritade vi en linje på ett ortofoto och skapade en tvärprofilkarta som ovanifrån visar 

hur vi drog profillinjen. Vi använde oss även av GIS för att skapa ta fram höjddata över det 

tvärsnitt där profillinjen dragits. Höjddatan använde vi för att, för hand, rita ut vår profillinje 

och fylla denna med information från våra observationer.  

Landskapsklassificering 

För att göra en landskapsklassificering utgick vi först, innan fältstudierna, från kartmaterial 

som ortofotot och terrängkartan för att försöka avgöra hur vi skulle klassificera området. 

Detta resulterade i en klassificering där jordarten främst var klassad som ”agrarlandskap på 

tunna jordarter”. Denna karta tog vi med oss i fält, där vi av våra observationer kunde 

fastställa att denna klassificering inte var giltig på alla områden. Efter fältstudierna gjorde vi 

därför en ny landskapsklassificeringskarta med utgångspunkt från ortofoto, kompletterad med 

anteckningar från våra egna observationer, och fick på så sätt fram en ny klassificeringskarta 

som bättre stämmer överens med verkligheten.  
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4 RESULTAT 

4.1 Naturlandskapet i området Ajke 

Naturlandskapet i Ajkeområdet är särskilt intressant att studera då det omfattar två 

landskapstyper om uppstått under olika tider och genom olika processer. Tvärs genom 

området sträcker sig nämligen den gräns som separerar det av strandprocesser skapade 

Avanäset i öst från resten av Fårös typiska tunna jordarter i väst. Nedan följer en beskrivning 

av vad vi funnit under vår fältstudie i Ajkeområdet, kopplat till ett antal utvalda 

observationspunkter (se bilaga B). 

Ajke träsk 

Ajke träsk är en sjö belägen i den landskapsdepression som tydliggörs av höjdkartan över 

nordöstra Fårö (Figur 4). På plats vid sjöns sydvästra strand () finns sedimentärt berg, ett tunt 

lager vittringsgrus, lite torrt gräs och mossa, samt vissa flyttblock. Marken böljar sig fram i 

vågliknande formationer. Området beskrivs av SGU (2015, s.49) som medelkristallin kalksten 

med inslag av stromatoporidékalksten. Nordväst om sjön löper en kedja av våtmarksområden. 

Jordartskartan (Figur 5), samt vår observation av marken norr om Ajke träsk (Figur 9), visar 

ett bälte av sedimentärt berg. Landhöjningskartan (Figur 10, s. 19) beskriver den successiva 

landhöjning som området genomgått. 

 

Figur 8. Observationspunkt 1. Västra stranden av Ajke träsk. Marken domineras av 

sedimentärt berg, vittringsgrus och morän, inkusive flytblock. Svaga vågformationer går att 

ana, vilka uppstått av att delar av kalkstensberggrunden eroderats bort, medan andra mer 

motståndskraftigare delar av revkalksten finns kvar i större kvantitet. Datum: 2015-09-30. 

GPS-koordinat: N6431987; E0749471. Kompassriktning: 230°SW 
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Figur 9. Observationspunkt 2. I bildens nedre högra hörn syns en del av det sedimentära 

berg som, av landhöjningen, stängde av det sund som Ajke Träsk idag visar spår av. Datum: 

2015-09-30. GPS-koordinat: N6433244; E07449126. Kompassriktning: 40°NE.  
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Figur 10. Landhöjningskarta. Kartan visar landskapets höjd i meter över havet. Baserad på 

en landhöjningstakt av 1,1 meter per 500 år (Nahringbauer, 2000, s.13) har en ungefärlig 

tidpunkt beräknats för när olika delar av området steg över havsnivå. Norr om Ajke Träsk ser 

vi en landtunga som idag är belägen cirka 3-4 meter över havet. Det är därför troligt att 

sundet stängdes av och övergick till att vara en sjö för omkring 2000 år sedan. Kartunderlag 

från:  Lantmäteriet (Terrängkartan, Fastighetskartan, Höjddata 2m).  
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Gränsen mellan Fårö berggrund och Avanäset 

Parallellt med den riktning som landskapets depression sträcker sig löper en gräns som 

separerar två områden med mycket olika typer av jordarter (Figur 5, s. 10). Väster om Ajke 

träsk dominerar sedimentärt berg, vittringsgrus och morän (observationspunkt 1, bilaga B). 

Öster om sjön börjar Avanäset, där marken främst består av postglacial sand, svallsediment 

och flygsand (observationspunkt 3, bilaga B). Gränsen mellan dessa områden är särskilt tydlig 

omkring 400 meter norr om Ajke träsk där den steniga marken med tunna jordlager övergår 

till mer bördig skog och av människan utarbetad jordbruksmark (Figur 11, s. 20).  

 

 

Figur 11. Observationspunkt 3. Jordbruksmark på postglacial sand och svallgrus. Fotot är 

taget i det område där Fårös typiska kalkstensberggrund med tunna jordarter övergår i det av 

strandprocesser skapade Avanäset. Datum: 2015-09-30. GPS-koordinat: N6433317; 

E0749444. Kompassriktning: 100°SE. 

Svallsedimentområdet 

Mellan Ajke träsk och Fårös norra kust sträcker sig ett cirka 1000 meter långt och 400 meter 

brett område av svallsediment i en båge (Figur 5). Området går även att urskilja på höjdkartan 

över Ajkeområdet (Figur 12), vilken visar att det delvis ligger något högre än den omgivande 

postglaciala sanden. Här finns relativt vidsträckta odlingsmarker och på vissa platser tydliga 

nivåskillnader i marken (Figur 13). 
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Figur 12. Området av svallsediment går att urskilja som en delvis något högre del i 

landskapet. Jordkartans gräns för var området av svallsediment ligger sammanfaller till viss 

del med höjdkartans nivåskillnader i landskapet. Kartunderlag från:  Lantmäteriet 

(Terrängkartan, Höjddata 2 m, Fastighetskartan) 

Flygsandsområdet 

En relativt stor del av Avanäset består av flygsand, så gör även en del av Ajkeområdet (Figur 

5). Flygsand har, som namnet antyder, förflyttats av vind. Utifrån egna observationer och 

studerande av höjdkartan (Figur 12) går det att se att många delar av flygsandsområdet idag 
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har blivit bearbetade och utplanade av människor till förmån för tomt- och åkermarker. Det 

går dock fortfarande att urskilja vissa sanddyners sträckning (Figur 14). 

 

Figur 13. Observationspunkt 5. Svallsedimentområdet. Den streckade röda linjen visar 

markens nivåskillnad. Bildens nedre del visare den högre delen av marken, vilken är del av 

svallsedimentområdet. I bildens övre del är marknivån lägre då svallsedimentområdet 

övergår till postglacial sand. Datum: 2015-09-30. GPS-koordinat: N6433672; E0749926. 

Kompassriktning: 340°NW.  

 

 

Figur 14. Observationspunkt 7. Sekundär sanddyn: flygsandsområdet. Datum: 2015-10-02. 

GPS-koordinat: N6433349; E0750834. Kompassriktning: 0°N.  
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Strandvallar av klappersten 

I Ajkeområdets nordöstra hörn ingår en liten del av Fårös norra kust. Här finns strandvallar av 

klappersten (Figur 15, s. 23). Den senast skapade strandvallen ligger närmast kusten och 

sluttar svagt ut mot havet. Längre in mot land finns en äldre vall på vilken en grusväg anlagts. 

Ytterligare in mot land finns en serie svaga strandvallar som slutligen planar ut och övergår i 

mycket stenig åkermark.   

 
a.      b. 

 

c. 

Figur 15. Observationspunkt 6a, 6b, 6c. Strandvallar av klappersten. De äldsta 

strandvallarna (a) visar svaga vågformationer innan de övergår till åkermark. Den näst 

äldsta strandvallen (b) har blivit omarbetad av människor som dragit en väg längs den. Den 

senaste strandvallen (c) ligger närmast kusten och sluttar ut mor havet. Gränsen för var 

vegetationen tar slut visar hur högt vågorna når som mest. Datum: 2015-10-02. GPS-

koordinat för samtliga: N6433885; E0750594. Kompassriktning för samtliga: 300°NW. 
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4.2 Kulturlandskapet i Ajkeområdet 

Grunden till dagens kulturlandskap lades när mänsklig aktivitet började forma om landskapet. 

Genom våra observationer ser vi hur naturlandskapets förutsättningar påverkar hur 

jordburkets förutsättningar ser ut i Ajke. Våra observationer visar tydliga spår hur detta har 

skett exmepelvis har utdikningar av åkermarker i topografiskt skyddade områden utförts. 

Många åkermarker behöver gödas. I vissa områden med mycket stenig mark behöver 

borförsel av svallgrus till observationer som visar detta är stenrösen. 

Under en intervju blev det klart för oss att de skiftesreformer som genomfördes i övriga 

Sverige, inte skedde i samma utsträckning på Fårö (Liljegren, Johan, 2015-10-03). Detta 

förklarar de spridda av mindre åkermarker som observerades i landskapet. I intervjun med 

Johan Liljegren framkom även att det finns sociala spänningar mellan fastboende och 

sommargäster, främst gällande markanvändning och äganderätt. Resultatet i studien påvisar 

även en skillnad i hur männsikor har olika syn på hur privatiseringen har förändrat fåröbornas 

frihet i att röra sig över marken, exempelvis kan du inte ta sten från ett röse utan att förändra 

kulturbilden (Liljegren, Johan 2015-10-03). 

 

Markanvändning 

För att öka produktionen och kvaliteten på jorden använde sig bönderna av släke. Släke är en 

tång som när den rötats, används som gödsel. Ohlsson (2001, s.82) menar att släket 

tillsammans med stallgödseln berett grunden till hur åkerbruket ser ut. Stenåkrar 

obserververades i Ajkes kustområde. Vi observerade inhägnade och övergivna betesmarker 

(Figur 16). En övergiven betesmark kännetecknas ofta som inhägndad skog. Ett annat sätt att 

identifiera en betesmark för exempelvis fårbete är de mindre ekarna eller att eventuellt 

tallbestånd har en avskavd stam. Ohlsson (2001, s.90) beskriver i en intervju med Werner 

Larsson, ägare till gården Langammars. Werner menar att den stora bristen på ängsmark 

gjorde att bönderna slog gräset i utmarkerna där det var fuktigt och gott om star. Dessa 

utmarker såg man också till att hägna in så att fåren inte skulle hinna beta av vinterfodret, utan 

behållas till de svåra vintermånaderna. (Ohlsson 2001, s.91) om detta vittnar de för Fårö 

karaktäristiska stenmurarna som nu finns som lämningar i landskapet. Karaktäristiskt för Ajke 

området är den omväxlande landskapsbilden. 

 Vi har observerat bland annat klapperstensstränder, karga landskap, överväxta 

inhägnade utmarker och betesmarker. Tidigare utdikningar som nu är igenväxta av träd eller 

sly (Figur 17). Lammen på Fårö, betar i inhägnader och betar enbart på avsedd mark. Största 

delen av Ajkeområdet ligger i ett topografiskt skyddat område. Övergivna betesmarker är 

överväxta, på flera ställen av högväxta tallar. Runt själva Ajkesträsk är den östra sidan 

igenväxt med halvgräs längs stora delar av stranden. På den västra delen är det mera kargt och 

öppet, där finns även tydliga spår efter fårbete. Ett synligt spår är de enar som efter fårbete får 

ett väldigt säreget utseende. Dessa enar blir väldigt låga av samt helt kala i stammen eftersom 

fåren betat av skotten. Detta är ett tydligt resultat av att alla får idag betar i hägnader. 
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Figur 16. Observationspunkt 4. Övervuxen betesmark. Bilden visar en övergiven inhägnad 

betesmark med de karaktäristiska fårömurnarna kvar som lämning i landskapet. Datum: 

2015-09-30. GPS-koordinat: N6433315; E0749243. Kompassriktning: 310°NW. 
 

 

Figur 17. Observationspunkt 9. Igenvuxet dikesområde. Datum: 2015-10-05. GPS-koordinat: 

N6433815; E6433815 Kompassriktning: 25°NÖ. Bilden visar tidigare utdikningar mellan två 

åkrar som nu är överväxta. 

Byggnader 

Vi observerade byggnader som kan sägas vara av karaktären typiska fåröhus. Ett äldre typiskt 

fåröhus är ett hus i sten med brutet tak (Figur 18, s. 26). När ett typiskt så kallat fåröhus har 

byggts ut så har det oftast sin utbyggnad på baksidan av huset (Liljegren, Anna-Lisa, 

01.10.15). Vi såg även hus som uppförts i trä, dessa är ofta ekonomibyggnader där man 

använt tjära för att bevara dem, detta gäller även byggnadens tak. Lambgiften finns till nästan 
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varje äldre gårdsbyggnad. Lambgifte är en typ av hus med tre väggar och tak, som användes 

för att ge tak och värme för lammen (får heter lamm på Gotland och lammungar är själva 

lammen). De äldre husen tillhör nästan uteslutande en gård med tillhörande åkrar i 

närområdet. Genom att jämföra äldre ekonomiska kartor med våra observationer kan vi se att 

det fortfarande ser så ut idag, fastän åkrar inte brukas samt betesmarker är överväxta. Vi 

kunde se att många hus stod tomma under tiden vi var i området och observerade, detta pekar 

på att flera hus är sommarbostäder och står oanvända under vintertid. Vi uppmärksamade 

flera nybyggda hus som fanns spridda i området. På några av de stora gårdarna fanns även 

nyare hus i anslutning till äldre bebyggelse. Vi såg att flera av de nyare husen är byggda av 

den typ som kallas för Gotlandshus. 

 

 

Figur 18. Datum: 2015-10-03. På bilden ser vi ett karaktärisktiskt fåröhus med brutet tak. 

Jordbruk 

I fältarbetet ser vi att jordbruket i Ajke i sin existerande form, precis som tidigare är 

småskaligt.  Jordbruket genererar inte tillräckligt med inkomst på grund av sin småskalighet. 

Jordbruket behöver kombineras med andra inkomstkällor, det verkar inte ovanligt med fler 

arbeten för att få gården rullande. I fältarbetet såg vi flera övergivna lantbruk. Till gårdarna i 

området fanns ofta en fiskebod som stod uppställd för vid kusten där du hade redskap till 

fiske. Något som gav ett absolut nödvändigt tillskott till hushållet. Det var inte alls ovanligt att 

pojkar i hushållet tog anställning vid en fiskebåt. Oftast fiskades strömming, vilket var den 

mest betydelsefulla fisken för fåröbönderna. Kvinnorna såg till att det fanns tillgång till nät 

genom att framställa linet och skapa strömmingslinor (Larsson 2001, s.100). I fältarmetet 

observerades inga fiskebodar i bruk. Både fiskebåtar och fiskebodar behövde tjäras, så även 

ekonomibyggnader i trä. Genom observation såg vi flera tjärade byggnader. Produktionen av 

tjära för hushållsbruk var ett nödvändigt arbete. Vid beredningen av tjära behövdes tjärdalar. 

Totalt inom studieområdet finns 10 sökresultat inom angiven rektangel: 748900, 6431900, 
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750900, 6433900, Gotlands län (Riksantikvarieämbetet 2015). En av dessa är just den 

överväxta tjärdal vi observerat. Ofta gick flera gårdar samman vid produktion. Tjäran kunde 

även tjäna som inkomst till gården, eftersom den kunde användas som bytesvara vid 

marknaden (Öhrman 2001, s.151 ff). I Ajkeområdet finns lämningar av tjärdalar. 

Observatiospunkt 8 visar en fornlämning som går att se som en grop i marken i storleken 

4 m x 3m (Figur 19). 

 

Figur 19. Observationspunkt 8. Datum:2015-10-05 GPS-koordinat: N643349; E0750858 

Bilden visar en överväxt tjärdalsgrop. Lämningen finns i ett flygsandsområde med åkermark, 

nära bostäder. 

Exemplet Butleks Gård 

För att få en tydligare bild av den förändring av kulturlandskapet som skett i Ajkeområdet kan 

vi se på exemplet Butleks Gård. Vi samtalade med Anna-Lisa, som bott hela sitt nittioåriga liv 

på gården. Anna-Lisa ett av nio syskon i släkten Östergren. Hon och hennes man bodde på 

gården Butleks, tillsammans med sina sju barn och svärmor, mannen är nu bortgången men 

Anna-Lisa bor kvar i det stora boningshuset (Figur 20). Till gården hörde åkermark i närheten 

av gården, till ägorna hör även åkrar på andra delar av Fårö. Ett exempel är en åker som ligger 

lite i utkant där hö slås till fåren. Djuren på gården var en ko, en gris ett par hästar och 

lammen. Kon gav dem mjölk och grisen tjänade som föda. Hästarna användes som redskap 

för att bruka jorden. Fåren tjänade som mat och genom det fria betet hölls landskapet och 

marken öppen. Hönsen i hönshuset gav familjen ägg. Vid kusten hade de tillgång till en 

fiskebod, den användes av mannen för att ha fiskeredskap vid, båten för fiske låg även på 

stranden. På stranden hade de tillgång till släke. 
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 Fåren gick fritt över hela Fårö, för att känna igen sina egna får fick de speciella 

gårdsmärkningar, människor hjälptes åt med lammen och såg till att de inte skadade sig. Kom 

ett lamm på villovägar såg märkningen till att det kom rätt igen. Fåren gick ute året runt och 

klipptes inte inför vintern för att ullen skulle hålla dem varma. Vid lammning fick ägarna och 

så även Anna-Lisa hjälpa till för att få lammungarna till världen. Korna betade i hagen och 

gödselhögen från djuren tjänade till att berika åkern med näring. 

Jordbruket var ett självhushåll, men räckte inte till för hushållet. För att försörja sig, hade hon 

och hennes make flera andra jobb. Förutom att dryga ut matkontot med fiske, arbetade hennes 

make på ett snickeri och även Anna-Lisa hade flera olika arbeten. Hon arbetade bland annat 

med att laga mat på pensionat och leverera den till filmteamet som arbetade på Fårö. ”Arbete 

har jag inte lidit brist på” och ”gjort rätt för mig det har jag” är fraser som användes och visar 

att det varit stundtals mycket slitsamt. Hon berättar en anekdot om när för att ta sig runt fick 

skjutsa två av sina barn på sin cykel, vilket resulterade i en krasch. Barnen var två töser och 

fem sorkar (pojkar). 

 Allteftersom industrialisemen gjorde sitt intåg blev det svårare att leva på en småskalig 

gård. Maskiner blev dyrare och ersatte mer och mer det krävande kroppsarbetet. De 

byggnader som fanns på gården var förutom boningshuset, hönshus, stallar och ett lambgifte. 

Ett hus uppfördes till Anna-Lisas svärmor för att det blev för trångt i huset. Byggnaderna 

tjänade ett åretrunt syfte för att driva jordbruket. På Butleks finns det även idag lamm, dessa 

ägs av en av sorkarna på gården Johan Liljegren. Fåren betar nu för tiden på inhägnade 

betesområden. För att ta hand om dem och marken har Johan en större traktor. De har 

fortfarande åkermarker kvar för att använda som hö till fåren om vintern. 

 I boningshuset bor Anna-Lisa kvar. Ägorna är idag styckade, på en del finns nybygda 

hus. Ett av dem ägs av en av Anna-Lisas andra söner och används som sommarbostad. I 

anslutning till det huset, har Johan mark där även han har ett hus som han och hans familj 

använder för övernattning eftersom fåren kräver tillsyn. Bredvid den tomten finns ytterligare 

två hus, dessa ägs av människor som flyttat ut till fårö från fastlandet. Paret som äger dessa 

hus går under epitetet “stockholmare”. Dessa är tidiga turister som är inflyttade, i övrigt när 

det gäller turismen så är den inte problematisk ut sägar Anna-Lisa, de kunde vara nyfikna när 

hon fraktade mat till filmteamet vilket hon förstår inte var så roligt för de som hon arbetade 

för och levererade mat till. ”Som på alla andra ställen finns det bra folk” och sen finns de som 

inte är det, men de finns å andra sidan överallt menar hon. Något hon minns är hur 

människorna drygade ut kassorna genom att hyra ut rum på sina gårdar, hon och hennes 

syskon blev ibland förpassade till att sova på höskullen när deras rum var ockuperade av 

turister. 

  Anna-Lisa menar att hon inte riktigt kan se hur vackert Fårö är, detta menar hon beror 

på att hon alltid har bott där. Johan å andra sidan tycker att området är vackert, men att 

landskapet förändrats mycket sen han var barn, och att turismen påverkar honom så pass 

negativt att han ogärna är på Fårö under den mest turisttäta tiden på året. 
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Figur 20. Butleks gård, stora boningshuset. Ett exempel på ett typiskt Fåröhus med sitt 

karaktäristiskt brutna tak. 

4.3 Socialt landskap, fokus konflikter i markanvändning 

År 2014 bodde 498 personer på Fårö. Under sommarmånaderna ökar ofta antalet till omkring 

10 000 då sommargästerna tar sina sommarhus i bruk. År 1895 fanns det 1 169 personer 

boende på Fårö (Fårö Framtid, 2015, s.5). 2011 fanns det 550 personer fastboende på Fårö 

(Trafikverket, tillgänglighetsanalys, 2013. s.13). Det är en extrem säsongsbetoning på 

turismen vilket ger avtryck på landskapet och dess förändringar Över tid har antalet besökare 
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ökat och antal fastboende minskat. Fastlänningar köper tomter och bygger nya sommarhus, 

generationsskiften skapar fler ägare på varje Fårögård, mark säljs av för att kunna användas 

för byggnation till fritidshus. Familjegårdar som inte längre har ett jordbruk används av 

efterkommande generationer som sommarboenden. Inte bara antalet sommarbostäder ökar, 

även turister som besöker Fårö för att bo på pensionat eller för enbart dagsutflykter ökar juli 

sommaren 2014 transporterades 92 805 personbilar över sundet mellan Fårösund och Broa på 

Fårö. Under de tre sommarmånaderna var det totala antalet 220 540 personbilar. En dag i 

november eller i februari kan det ibland inte vara mer än 8 - 10 bilar på en färjetur över 

sundet” (Fårö framtid, 2015, s.9). 

 

4.4 Politiskt landskap, fokus fårskötsel och jordbrukspolitik  

Intervju Johan Liljegren 

Vi har genomfört två intervjuer den 3 oktober 2015. Den första är med Johan Liljegren på 

hans småskaliga jordbruk på Butleks gård (Figur 21). Johan har en omkring 18 tackor som 

lammar en gång per år. Fåren går ute året runt och brukar endast gå in eller gömma sig under 

träd när det regnar, kylan och vintern fixar det utan problem. Han berättar att han märker av 

att efterfrågan på köttet har ökat men också efterfrågan på skinnet och ullen. Förutom fåren 

har Johan flera jobb, på grund av att fårbruket går plus noll och inte ger mycket till inkomst. 

Johan tog över gården från sin pappa kring 1995, innan dess hade gården även en ko, häst och 

gris utöver fåren. Under sex år hade de inga får alls men då växte marken igen så pass mycket 

att han bestämde sig för att börja med får igen. En anledning var även att mamma Anna-Lisa 

vill ha det. Det har alltid funnis lamm på gården menade hon. Johan berättar att marken 

tidigare hade ett värde för att den kunde försöjra folk året runt men idag ligger värdet i 

tomtmarkerna, vilket resulterar i att många styckar upp och säljer marken. Markerna som säljs 

blir till tomter som köps av människor på fastlandet, som sedan endast är där under 

sommarhalvåret. 

 Eftersom fåren inte längre betar på dessa marker växer många av dem igen. Johan pratar 

om hur uppdelningen av marker har skapat en ”vi och dem” känsla, något som inte fanns 

tidigare då de flesta markerna användes till jordbruk, och man samsades om allmänningar. 

Den stora minskningen av fåruppfödning på senare år har gjort att fler och fler marker vuxit 

igen. Johan berättar att han får gårdstöd för sina får men att det är väldigt mycket byråkrati 

kring bidragen. Det är kontrollanter från Länstyrelsen som kontrolletar att du följer villkoren 

för bidragen (Jordbruksverket, kontroller och avdrag på gårdstöd) Om det står en tröska på 

marken kan den ringas in och kallas för landskapsö och då får Johan avdrag på bidraget med 

argumentet att den hindrar fåren från att beta just där. Han får inte heller ta bort stenrösen från 

marken när han ska röja, eftersom stenrösena har ett kulturvärde. Direktiven påverkar också 

vilken typ av träd som får stå på marken, hasselbuskar kan godkännas, men inte övriga träd, 

även om dessa tar upp mindre mark än vad hasselbuskarna gör. 
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Figur 21. Besök på Johan Liljegrens gård i Butleks. Fotograf: Sandra Hilbrand.  

Intervju Bertil Gabrielsson 

Bertil Gabrielsson intervjuades då vi önskade få en jämförelse mellan Johans fårskötsel och 

ett i något större skala. Bertil bor med sin fru och son i Lansa, där de, utöver fårskötsel, även 

har eget slakteri, styckning och butik. De köpte gården 1986 och flyttade till Fårö från Visby. 

Trots att Bertils mor kom från Fårö och han spenderade mycket tid där under barndomen 

kändes det som en stor utmaning att flytta. 

 Fårö är uppdelat i två områden, östra och västra Fårö. Bertil menar att han kunde tänka 

sig bo på den västra delen, men att den östra känns så avlägset så det aldrig var något 

alternativ. Till en början hade Bertil och hans familj främst fåren som en hobby, men 1998 

insåg de att de antingen måste lägga ner helt eller satsa stort på arbetet med fåren, för att få 

verksamheten att gå runt ekonomiskt. De övergick till att helt satsa på fåren och sa upp sig 

ifrån sina jobb de hade innan, Bertil som lärare och hans fru som sjuksköterska. Idag har de 

runt 200 tackor, av två olika raser: en köttras och en pälsras. De har lammnigar två gånger per 

år, en lammning per ras, den ena något tidigare under året än den andra. Fåren går ute året 

runt och måste enligt regel ha tillgång till skydd, rent vatten och foder. 

 Bertil berättar att han jobbar med detta eftersom det är en passion för honom att värna 

om ett öppet landskap och en levande landsbygd. Till en början skickades fåren iväg till Visby 

för slakteri men eftersom det är mer lönsamt, och bättre för djuren, att kunna slakta på gården, 

startade de ett eget slakteri som fick godkänt av livsmedelsverket 2014. Samma år öppande de 

sin gårdsbutik där de säljer kött och fårskinn. De slaktar omkring 15-20 får i veckan och 

slaktar aldrig mer än de kan sälja. 
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 Bertil berättar att majoriteten av kunderna är turister och det är dessa som får 

verksamheten att gå runt. Han berättar dock att hans mål och önskan är att den gotländska 

lokalbefolkningen blev mer stolt över det närproducerade köttet och att de blev de största 

konsumenterna. Han menar att problemet bottnar i att de flesta väljer de billigaste priserna på 

köttet och jättar som ICA, Coop och Axfoods har bra förhandlingar med slaterierna vilket gör 

att de kan styra priserna. Bertil berättar att EU bidragen är en förutsättningen för att deras 

arbete ska fungera och han är väldigt positiv till det även fast det är väldigt mycket byråkrati 

kring bidragen. Bertil får gårdsstöd och miljöstöd av EU, bidragen är för att stötta 

produktionen och hålla landskapet öppet. Bidragen gör att Bertil och hans fru kan ge lägre 

priser till konsumenterna och att fåren kan beta på mark som de annars inte skulle kunna beta 

på annars eftersom de är så magra. 

 Angående markanvändning menar Bertil att de som äger mark på Fårö sällan vill släppa 

den för försäljning. Många fastlänningar äger mark och arrenderar ut den till jordbruk, men 

ofta till mycket höga priser. EU bidragen, som skulle kunna användas för att ge ännu mer 

förmånliga priser för Bertils kunder, går istället åt till att betala för jordbruksmarken. Även 

Bertil berättar att han anser att landskapet har förändrats, dels pågrund av 

klimatförändringarna och att allt växer igen mycket snabbare men också på grund av att de 

inte finns lika många får som betar markerna längre. 

4.5 Integrerad landskapsklassificering 

En stor del i arbetet var att skapa en integrerad landskapsklassificeringskarta. Resultatet av 

kartan visualiseras i olika färger beroende på typ av jordart, samt olika mönster beroende på 

typ av markanvändning (Figur 22). De olika jordarterna har klassats till kategorierna: 1Aa 

Agrarlandskap på tunna jordarter, 1Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden 

(sänkor), 1Cc Agrarlandskap på flygsand, 1Da Öppet vatten/sjö samt 1Db Våtmark. För 

markanvändning är kategorierna odlingsmark, tomtarea, betesmark och skog. I de områden 

där vi var osäkra kring markanvändning har inte angivit någon. Eftersom den största delen av 

Ajkeområdet ligger i en sänka valde vi att förtydliga kartbilden genom att även skriva ut 

landskapsenheternas klassificering i sin förkortade text och beskriva den i teckenförklaringen. 

 Som framgår av klassificeringskartan består största delen av Ajkeområdet av 

agrarlandskap i topografiskt skyddade områden. Detta beror på att jordarna här legat relativt 

skyddade i den depression som idag är en sjö, men tidigare utgjorde ett sund. 

Flygsandsområdet har delats in i två kategorier. Agrarlandskap på flygsand omfattar de delar 

av området som blivit utjämnade av människor till förmån för tomt- och odlingsmark. 

Sekundära flygsandlandskap är de delar av området som är relativt orört av människan. 

 Närmare kusten finns ett bälte av topografiskt exponerat agrarlandskap. Dessa marker 

har, på grund av närheten till kusten, varit betydligt mer exponerade för erosion. 

Odlingsmarken här är mycket stenig. Att döma av klassificeringen kring markanvändning, är 

det stor skillnad mellan den västra respektive östra marken om Ajke träsk. På sjöns östra sida 

finns mycket bebyggelse och odlingsmarker. På den västra sidan dominerar skog och 

betesmark. Detta beror på att människor valt att bosätta sig på det något högre belägna 

området, där jordtäcket är tjockare. Som diskuterats tidigare, och som framgår tydligt då man 

studerar jordartskartan, är marken betydligt bördigare öster om Ajke Träsk. 
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Figur 22. Landskapsklassificeringskarta. Kartunderlag från:  Lantmäteriet, i2014/00601 

(Terrängkartan, Fastighetskartan). 
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4.6 Tvärprofil 

En tvärprofil är en generaliserad bild av hur landskapet ser ut. Nedan följer en beskrivning av 

hur den ser ut i området Ajke (Figur 23), efter den tvärprofil vi skapat utifrån observation och 

skapande av waypoints (Figur 24). Alla waypoints är beskrivna i bilaga C och ger information 

om GPS Koordinater, bildnummer, kompassriktning. I bilagan finns även en kortare 

beskrivning av de observationer som genomförts vid Waypoints i tvärprofilen (1-23). Det som 

representeras i det översta skiktet (skikt 1) i tvärprofilen är hur vegetation, byggnader och 

landsvägar finns representerade enligt våra observationer. När det gäller vegetationen har vi 

delat in den i olika generella förklaringar. Såsom är skog (som representeras till absolut 

övervägande del av höga tallar), sly och buskage, vass och halvgräs. Byggnader, landsvägar 

och markanvändning är presenterade. I det andra skitet representeras olika jordarter och 

bergart samt vatten. Det tredje skiktet representerar hur det ser ut under markytan, främst 

under Ajke träsk Munther et al. (1936). Här finns gyttja, sand, grus och berg. För att ge en 

övergripande indelning av landskapets karaktär längs tvärprofilen har vi gjort en 

zonindelning, zon 1-5. 

 

Figur 23. Tvärprofil över området Ajke. Zon 1: Svallsediment, tät skog. Zon 2: Sedimentärt 

berg, kuperad terräng, träd. Zon 3: Ajke träsk. Zon 4: Våtmark, halvgräs. Zon 5: Odlad mark, 

bebyggelse. 

Zon 1 utgörs av svallsediment. Skogen är tät och mossan växer rikligt. Marken känns mjuk 

och växtligheten är tät. Marken är till största del kuperad. Från att vara mycket fuktig i början 

av zonindelningen blir den succesivt torrare samtidigt som marken blir mer lutande och den 

täta skogen börjar glesas ut. 

 Vegetationen i zon 2 växer på sedimentärt berg. Inom zonen ser vi berg i dagen i en 

kuperad terräng. Träden är lägre och färre samtidigt som landskapet är kargare för att efter en 

förhöjning (vall) innan området övergår i stenig strand och slutligen övergå till zon 3. Denna 

zon är representerad av Ajke träsk. Den västra delen av sjön har en strand som utgörs av grus 

och berggrund. Berggrunden täcks efterhand mot öste av gyttja för att sedan övergå till sand. 

Zon 4 innehåller våtmark och halvgräs fram till skogsbrynet. Halvgräset och vassen växer på 

svallsediment, vilket övergår sedan i nästkommande, zon 5, där skogen övergår till odlad 

mark, minskad vegetation samt bebyggelse. Den sista och bredaste zonen representeras till 
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stor del av tomtmark med byggnader, odlad mark samt skog. Det mest grundläggande i zonen 

är att det är ett utbrett flygsandsområde med större och fler höjdskillnader än på den västra 

sidan av Ajketräsk. Tvärprofilen visar även hur markanvändningen (skikt 1) skiljer sig i 

förhållande till jordarter (skikt 2). 

 

Figur 24. Tvärprofilens dragning markerad med röd linje. Kartunderlag från: © 

Lantmäteriet, i2014/00601 (Ortofoto, Fastighetskartan) 
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5 DISKUSSION 

5.1 Naturlandskapet i Ajkeområdet 

Ajke träsk 

Ajke träsk, var en gång i tiden del av ett sund som sträckte sig tvärs över Fårö i nordvästlig - 

sydöstlig riktning. Den kedja av våtmarksområden som löper nordväst om sjön tyder på 

sundets tidigare sträckning, vilken även tydliggörs av höjdkartan över nordöstra Fårö. De 

böljande formationerna vid sjöns sydvästra strand har uppstått av att kalkstensberggrunden 

består av två typer av kalksten med olika motståndskraftighet. Den svagare medelkristallina 

kalkstenen har eroderats bort relativt mycket. Medan den motståndskraftigare 

stromatoporidkalkstenen finns kvar i större omfattning. Genom landhöjningen har det forna 

sundets stränder svallats successivt varpå det inte finns mycket jordmån på området, och inte 

heller mycket vegetation. 

 Vi ställer oss frågan: när och hur övergick sundet till att bli en sjö? En teori som kom 

upp var att material förflyttats via litoral drift, bildat en vall och på så sätt stängt av sundet 

från havet vid Fårös norra kust. Detta fenomen går att se på andra håll av Fårö. En titt på 

jordkartan, samt en observation av marken norr om Ajke träsk, var dock tillräckligt för att 

fastslå att teorin inte stämmer i detta fall. Norr om Ajke träsk sträcker sig nämligen ett bälte 

av sedimentärt berg. Det troliga är alltså att landhöjningen lyft upp berggrunden tills den, på 

denna plats, rest sig över havsnivå och på så sätt stängt av sundet. Genom att studera 

landhöjningskartan över området tydliggörs detta. Vi kan också se att det område som 

troligtvis stängde av sundet och skapade Ajke träsk ligger på en höjd av tre till fyra meter över 

havet idag. Baserad på en landhöjningstakt av 1,1 meter per 500 år kan det beräknas att detta 

troligen skedde för omkring 2000 år sedan. 

 

Figur 25. Tvärskiss över Ajke Träsk, beskrivande de olika landskapstyperna på sydvästra 

respektive nordöstra sidan. Fårös kalkstensberggrund sluttar nedåt österut, information 

saknas om hur långt och hur brant. Vid Weichselistidens avsmältning fylldes denna sluttning 

av material från isälvar, och blev en del av den rullstensås som under havsytan sträcker sig ut 

mot Gotska Sandön. Åsen fungerade sedan som en grund för sand att ansamlas på.  

Gränsen mellan Fårös berggrund och Avanäset 

Gränsen mellan Fårös typiska kalkstensberggrund med tunna jordarter och det av 

strandprocesser skapade Avanäset, löper parallellt med det forna sundets sträckning. Det 

troliga är att Fårös kalkstensberggrund kring detta område sluttar nedåt i en depression österut 
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(Figur 25). Vid Weichselistidens avsmältning, för omkring 22 000 år sedan, fylldes denna 

sänka av material från isälvar, och blev en del av den rullstensås som under havsytan sträcker 

sig ut mot Gotska Sandön. När sedan landhöjningen exponerade denna del av åsen kunde 

material svallas upp och ta fäste. Avanäset byggdes långsamt upp och avancerade från denna 

gräns och vidare österut. 

Svallsedimentområdet 

Svallsedimentområdet går att urskilja både på jordkartan och på höjdkartan. Det är en något 

högre belägen del i landskapet som omgivs av postglacial sand. Då svallning endast kan ske 

vid en kust måste detta området ha tagit form under en tid då kustlinjen befann sig högre upp 

på land än idag. Det forna strandområdet används idag som åkermark och har förmodligen 

planats ut av människor. På vissa platser går det att urskilja tydliga nivåskillnader i landskapet 

som kan vara skapade av naturliga processer, men även av mänsklig hand. Den streckade 

linjen (Figur 12) visar på höjdkartan var gränsen för svallsedimentområdet är utritad på 

jordkartan. Där dessa sammanfaller, (d.v.s. där nivåskillnaden i landskapet sammanfaller med 

jordkartans gräns mellan svallsediment och postglacial sand) kan vi anta att nivåskillnaden i 

marken är naturlig och inte skapad av mänsklig hand. Söder om detta område finner vi en 

sänka med våtmark som förmodligen uppkommit då marken här blivit avstängt från kusten 

bakom den upphöjda vallen av svallsediment. 

Flygsandsområdet 

Då flygsand, som namnet antyder, har förflyttats av vind måste området ha skapats efter att 

den rullstensås som utgör Avanäsets grund stigit över havsnivå. Innan vegetation hann 

etableras på Avanäsets strandområden fanns finkornig sand tillgänglig att tas upp av vind och 

transporteras till det som idag är flygsandsområdet. När vegetation väl tog fäste förhindrades 

vidare förflyttning av sediment via vind. Somliga av de sanddyner som finns i området kan 

vara primära sanddyner från den tid då kustlinjen låg högre upp på land. Osäkerheten är dock 

stor eftersom området har genomgått omarbetning av mänsklig hand, varför vi valt att 

klassificera samtliga sanddyner som sekundära.  

Strandvallar av klappersten 

I Ajkeområdet ingår en kort remsa av Fårös norra kust. Här finns strandvallar av klappersten. 

För att klappersten av denna storlek skall ha kastats upp i strandvallar krävs relativt hög 

vågenergi. Vi anar därför att vattnet utanför denna kust tidigare varit betydligt djupare. 

Landhöjning i kombination med avlagring av sediment på havsbotten bör vara orsaken till att 

vattnet är grundare idag än när strandvallarna bildades. Vågorna bryts då längre ut från land 

och har betydligt lägre energi när de når kustlinjen. 

 

5.2 Kulturlandskapet i Ajkeområdet 

Jordbruk för självhushåll har i princip nästan försvunnit från området. De får som finns kvar 

betar inom de hagar som ägs av gården och som oftast i gårdens närområde. Detta är ett av 

många olika skäl till att landskapet växer igen. Då fåren gick fria över Fårö hölls markerna 

öppna. De tidigare utmarker som användes för att skapa vinterfoder till djuren som tillhörde 

gårdarna såsom hästar, kor, gris och höns. Idag växer dessa utmarker igen, då behovet av att 

använda markerna succesivt har minskat för att i dagens kulturlandskap bli nästan obefintliga. 
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Att markerna växter igen samtidigt som det efterfrågas bevarande av att behålla Fårös 

kulturvärde kan problematiseras. 

 Det ges bidrag för att bevara landskapet som det en gång såg ut. Om bevarandet av 

kulturvärdet betyder att landskapet inte kan förändras kan det finnas ett utrymme för konflikt. 

Denna problematik kan vara att det som avses bevaras såsom exempelvis lantbruk, jordbruk 

och strandbruk var vid tiden i ständig rörelse och förändring. Tidigare jordbruk, lantbruk och 

skogsbruk samspelade kontinuerligt. När en bonde röjt en åker och skapat ett röse, kunde röjt 

material användas för att fylla andra syften. Nu är mycket av det som bevarat överväxt, 

exempelvis tjärdalar och röjningsrösen. Bevarandet kan på så sätt skapa konflikter gällande 

markanvändning för de aktiva bönderna idag. 

 

5.3 Det politiska landskapet i Ajkeområdet 

De bakgrundsteorier på vilka vi problematiserar det politiska landskapet har hämtats från en 

av EUs hemsidor (Europeiska kommissionen, Insyn i EU-politiken, Jordbruk) och 

Jordbruksverkets hemsida och rapporter. Vi har inte kontaktat dem och fått deras syn på 

jordbruket på Fårö och hur bönderna påverkas. Detta gör att rapporten möjligen är vinklad 

från fårböndernas sida. 

Analys av intervjuerna 

Det Bertil och Johan har gemensamt är att båda har får för att hålla landskapet öppet och att 

bevara en levande landsbygden. De pratar båda om problematiken med att markägare på Fårö 

stykar av sina marker och säljer dem som tomter. Detta krymper utrymmet för jordbruk och 

skapar ett landskap som används mer för rekreation än produktion. Båda hintar om att det 

idag finns en tydlig uppdelning mellan människor och att det skapats fysiska och psykiska 

gränser av “ditt och “mitt”. Johan pratar om att han inte längre känner att han kan röra sig fritt 

under sommaren på grund av turisterna som kommer. De lägger sig i hur han sköter sitt 

jordbruk och sätter gränser för var han kan röra sig. Bertil, å andra sidan, pratar om 

uppdelningen bland Fåröborna, om öst och väst och att han och hans fru tvekade att flytta till 

Fårö. 

 De flyttade från Visby och innan de flyttade hade Bertil sagt att han aldrig skulle kunna 

bo på östra sidan av Fårö. Bertil har en mer positiv bild av turismen än Johan, förmodligen för 

att hans inkomst är beroende av turisterna som är de störta konsumenterna av lokalproducerat 

kött. Båda två påverkas av turismen men Bertil riktar sig ut till turisterna eftersom de är hans 

största konsumenter medan Johan vill undvika dem och inte är beroende av dem för sin 

verksamhet. Dock är Fårö beroende av turismen vilket gör Johan indrirekt beroende av 

turismen. Martinsson beskriver att jordbruket behöver turismen och turismen behöver 

jordbruket (Martinsson, 2001, s.380) 

 Något annat som skiljer Johans och Bertils svar från varandra är frågan angående EU 

direktiven och hur de ställer sig till det. Innan vi gjorde intervjun med Bertil pratade vi om att 

vi förmodligen skulle få annorlunda svar än dem från Johan, angående just EU. Detta 

eftersom storleken på deras gårdar och verksamheter skiljer sig i storlek.   

 Johan anser att EU-direktiven påverkar honom negativt, det är många regler som 

hindrar hans dagliga arbete, som att han inte får röja stenrösen, inte får plöja vissa åkrar, får 

indraget bidrag för minsta lilla och behöver lägga mycket tid på byråkrati. Han ifrågasätter om 
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det verkligen är värt att ta bidrag eftersom det begränsar honom, samtidigt som det är en 

viktig del i hans inkomst. I Johans svar finns mycket av ovanför-nedifrån perspektiv och 

känslan av utanförskap. Att inte kunna styra över sin egen mark och att besluten tas av några 

som egentligen inte har koll på området, utan är specialister som sitter långt ifrån Fårö. Bertil 

har en mer positiv bild till bidragen, vilket nog mycket beror på att han har en större gård och 

ingen annan inkomst än fårproduktionen. För honom är EU-bidragen en förutsättning för att 

få arbetet att fungera och kunna ge sina kunder lägre priser på köttet. Men även han anser att 

det är mycket byråkrati och pappersarbete kring att få bidrag. 

 En orsak till att Bertil har en mer positiv bild av både EU och turismen kan bero på att 

han kommer utifrån och inte är uppväxt på ön. Och att han själv vet hur det är att komma 

utifrån och försöka skapa ett liv på Fårö. Som vi beskrivit ovan, upplever Johan att 

sommargästerna kommer dit och tar plats. Även Bertil pratar om problematiken med att 

markerna styckas och säljs av till tomtmarker, men det är nog relationen mellan EUs riktlinjer 

och fårbönderna som gör störst avtryck. EU:s riktlinjer syftar till att bevara det öppna 

landskapet och landsbyggden. Vilket borde betyda att EU är lika beroende av fårbönderna 

som fårbönderna är beroende av stöden från EU. Turister och sommarboende åker till Fårö för 

det öppna landskapet, vilket bevaras av fårbönderna, som samtidigt känner av konkurrens från 

sommarboendes önskan att ha sin mark i fred. 

 Vi anser att en större balans mellan aktörerna borde efterstträvas, samtidigt som 

ovanför-nedifrån perspektivet behöver suddas ut, eftersom alla aktörerna är beroende av 

varandra. Riktlinjerna säger även att EU ska se till att stötta bönderna i deras arbete och målet 

kring landsbyggdsutveckling handlar om regionella och internationella program för att 

tillgodse områdens behov och utmaningar. Eftersom Fårö har sådan unik miljö behövs målen 

för att få jordbruket på Fårö att fortsätta. 

 

5.4 Det sociala landskapet i Ajkeområdet 

Genom att analysera våra besök på Butleks gård går det att se hur markanvändningen är en 

eventuell grogrund till konflikter. Ett exempel är att i direkt anslutning till gården har 

fritidshus byggts och i anslutning till dessa hus finns det staket för att hägna in tomterna. Ägor 

på Butleks gård har delats upp och sålts av. Det pittoreska området har nu flera nya byggnader 

på tidigare lantbruksareal. Bredvid det typiska fåröhuset finns nu olika typer av hus som 

förändrar den tidigare landskapsvyn. 

 Att ha flera ägare på en tidigare gård kan skapa konflikter då ägare i sig har olika syften 

och önskemål gällande marken de ska komma överens vid. Genom att studera området Ajke 

kan vi se hur det bli problematiskt när tomter styckas av blir marken på ett vis mer av privat 

karaktär. Det ges mindre utrymme att använda områden som tidigare använts som 

allmänningar. Dikotomierna mellan fastboende och sommarboende kan öka om de fastboende 

exempelvis inte kan använda vägar de använt tidigare. I anslutning till bonadshusen står det 

hus och gapar tomma under vinterhalvåret medan på sommarhalvåret blir de sommarboende 

och turisterna betydligt fler och gör då anspråk på området som helhet. Konflikter kan också 

grunda sig i att tomterna för sommarboenden gör att tomtpriserna stiger kraftigt och det 

uppstår spänningar inom det gemensamt ägande, eftersom det finns ett högre värde av 

ekonomiska kriterier inblandade i försäljning av tomtmark. Denna diskussion säger inte att 
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bönder eller fastboende på Fårö är emot varken turister eller sommarboende, däremot finns en 

tydlig konflikt i markanvändning på Fårö. 

 

5.5 Det integrerade landskapet i Ajkeområdet 

Begreppet landskap är unikt i sitt sätt att reflektera en mycket komplex verklighet och ge en 

integrerad bild av faktorer som natur, kultur, politik och sociala mönster. Genom att studera 

och diskutera flera olika perspektiv av landskapet i området Ajke, går det att utläsa hur olika 

perspektiv är sammanflätade.  Arbetet med att skilja dem åt i kategorier, utgör i sig ett 

intressant fenomen då det kunde klargöra hur mycket olika beståndsdelar i ett landskap är 

väldigt starkt sammankopplade. Det första vi kan utläsa är hur naturlandskapet gett 

förutsättningar för hur och var mänskliga aktiviteter och boplatser utvecklats. Att 

Ajkeområdets östra sida hade tidiga bosättningar var för att där var jorden bördigare än på den 

västra.  

Förutsättningarna gjorde att människan kunde börja utveckla ett kulturellt samhälle som 

påverkade samt drog nytta av naturlandskapet. Fiskebodar anlades vid stranden och gårdar 

byggdes på högre delar av naturlandskapet. Människan har efter hand börjat göra större 

åverkan på naturlandskapet när de tekniska förutsättningarna förändrades. Saker som berättar 

om hur människan påverkade landskapet tidigare är lämningar av fornminnen såsom exempel 

röjningsrösen vid röjning av åkermark samt igenväxta utdikningar. 

 Fårös speciella karaktär med det öppna landskapet och pittoreska hus lockade tidigt 

turister till ön. Denna tidiga turism var ett gott tillskott till fåröbornas hushåll då jordbruket 

behövdes kompletteras med annan inkomst. En större ström av människor öppnade för fler 

möjligheter för kontaktytor mellan människor. I samband med industrialiseringen försvann 

många av självhushållen inom området eftersom det blev för dyrt att hålla sitt jordbruk. 

Turismen ökar fortfararande vilket skapar konflikter samtidigt som det fortfarande gynnar 

förhållandet för flera människor inom området. 

 Turismen bygger till stor del på Fårös speciella natur och de kulturförhållanden som är 

specifika. Detta driver upp priserna på tomtmarkerna och stänger av olika allmänningar som 

tidigare brukats av fastboende. Detta skapar en social spänning mellan de som är 

sommarboende och fastboende. För att få det småskaliga jordbruket att fungera kan bönderna 

söka bidra för sina gårdar i form av gårdsstöd och miljöstöd. Det ekonomiska stödet är 

mycket viktigt för de flesta, och rent av en förutsättning för många. Även detta skapar 

konflikter och en viss känsla av maktlöshet som föds ur det ekonomiska beroendeskapet. Det 

är svårt för bönderna när arbetet bergänsas av de höga krav som ställs för att bidrag ska ges. 

EU direktiven strävar efter att behålla ett öppet landskap, sådant som det var förut. Problemet 

är att även då var det kulturella landskapet i ständig förändring.  
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6 SLUTSATS 

Slutsatsen ämnar svara på arbetets huvudfrågeställning:  

Hur ser det integrerade landskapet ut i Ajkeområdet?  

Gotlands berggrund bildades för över 400 miljoner år sedan i ett tropiskt hav nära ekvatorn. 

Av tektoniska krafter förflyttades sedan ön, som en del av hela östersjösänkan, sakta men 

säkert till den plats där Gotland ligger idag. I flera omgångar har Gotland genomgått 

nedisningar, varav den senaste, Weichselistiden, visar stor inverkan på dagens landskap. Den 

nådde sitt maximum för omkring 22 000 år sedan. När avsmältning av Weichsel-isen pågick 

forslades stora mängder material av isälvar och bildade den rullstensås som, under vattenytan, 

idag sträcker sig från Fårös nordöstra spets och ut mot Gotska Sandön. 

 När delar av rullstensåsen exponerades kunde material ansamlas. Avanäset skapades 

som en halvö byggd av strandprocesser. Delar av den gräns som skiljer Avanäset från resten 

av Fårö löper genom Ajkeområdet, vilket gör det särskilt intressant att studera. De olika 

geologiska och geomorfologiska processer som format naturlandskapet i Ajkeområdet ligger, 

trots den stora skillnaden i tidsrymd, till stor grund för hur kulturlandskapet utvecklats. Enligt 

våra observationer är det främst de olika jordarternas karaktär som avgjort var jordbruksmark 

anlagts eller inte, något som även framgår tydligt i arbetet som presenterats i 

landskapsklassificeringen. 

 Den östra delen innehåller fler tomter och åkermarker, medan den västra mest visar 

skog och betesmark. Kulturellt och socialt landskap har varit och är inom Ajkeområdet under 

kontinuerlig förändring. Fårö är starkt förknippat med får och ett kargt landskap. Tidigare 

gick fåren fritt betande över hela ön vilket är en stor del i att landskapet blev öppet. En stor 

förändring i kulturlandskapet är hur marken används, tidigare var gårdarna självförsörjande 

och småskaliga. Värdet låg i hur marken kunde brukas för självhushåll, förutom marken fanns 

även fiske och fiskebodar. Idag är många betesmarker övergivna, det blir vanligare med 

avstyckning av tomter för att säljas till förmån för byggande av fritidshus, som inte alltid 

passar in i Fårös karaktäristiska landskapsbild. 

 Ajkeområdet har således förändras både ur ett kulturellt och socialt perspektiv. 

Intervjuerna med Fåröbönder på Fårö beskriver att relationen mellan olika aktörer, 

exempelvis fastboende, sommarboende, turister och EU, ibland är ansträngd och att det finns 

konkurrens om bland annat markanvändning. Här finns möjligheter för utveckling och en 

positiv framtid. Enligt EUs övergripande mål för Fårö eftersträvas ett öppet landskap. Detta 

gynnar även turismen och andra boende då Fårö är starkt förknippat med detta. För att minska 

konflikter och många bönders känsla av utanförskap behövs mer förståelse för böndernas 

verksamhet från EU:s sida. Beslutsfattande organ (exempelvis EU och Jordbruksverket) 

behöver via sina utsända kontrollanter på gårdarna föra kontinuerliga dialoger med bönderna 

för att skapa en större känsla av delaktighet.  
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BILAGA A – Kartor 

Tvärprofil, skiss 
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BILAGA B - Observationspunkter  

Plats. Datum. GPS-koordinater. Bildnummer - Kompassriktning.  

1. Västra stranden av Ajke träsk. 2015-09-30. N6431987; E0749471. 0621 - 20°NE. 0623 – 

230°SW. Vackert väder. Lugnt, lite blåst. Förhållandevis låg topografi. Tydlig trädgräns kring 

sjön. Sedimentärt berg. Flytblock. Tunna jordarter, förmodligen svallgrus eller vittringsgrus. 

Böljande landform som påminde om strandvallar men var berg i dagen. Berggrundskarta, nr 

23 ’Medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av stromatoporidékalksten. Den 

sistnämnda är betydligt mer motståndskraftig, och har därför inte eroderats ned lika mycket 

som den lägre omgivningen. Används förmodligen som fårbete idag (spillning, grind, typiska 

får-enar men även sly). Kan det vara så att får brukade gå året om men nu bara 

sommarhalvår? Mycket klart vatten i sjön. Fritidsbåtar vid strandkanten. Coola alger. 

2. Sedimentärt berg som stängde av sundet. 2015-09-30. N6433244; E07449126. 0640 – 

240°SW. 0641 – 40°NE. 0642 – 130°SE. 0643 – 190°SW. Området var det som stängde av 

sundet. Då marken är berggrund skedde detta p.g.a. landhöjning och inte litoral drift. 

Flytblock även här. Samma karaktär på landskapet som i observationspunkt nummer (1). 

Sundet bildades p.g.a. sprickbildning i berggrunden eftersom det är bevisat att hela det 

området hade en brant kustlinje mot NV. Vi kan räkna ut hur snabbt området lyfts upp, 25 cm 

landhöjning/100 år. 

3. Jordbruksmark med postglacial sand och svallgrus. 2015-09-30. N6433317; E0749444. 

0628 – 20°NE. 0629 – 260°W. 0630 – 100°SE. När området steg ur havet var det sand på 

berggrunden, strandlandskap. Avsaknad av vegetation gjorde att sand blåstes bort och fördes 

till flygsandsområdet. När vegetation etablerades flyttades inte mer sand. När människor 

började bruka jorden planades marken. Olika markanvändning för jordbruk och skog -> 

landskapet skiljer sig något där det är öppet/skog. Vi träffade en sommargäst. Hon sade att det 

händer alltid något i naturen och att vi är välkomna att komma och hälsa på (hon är ofta 

hemma). Hon har bott där sedan 1969. Hon berättade att inga bönder i området kan försörja 

sig på den verksamheten. Många bor inte på platsen men äger marken. Är oftast på plats på 

helger. TIPS: Kalbjärga gård. Tage Olsson (följ asfalten så långt det går och ta vänster). Johan 

Liljegren. De flesta husen är Gotlandshus och inte Fåröhus. Dessa karaktäriseras av brutna tak 

och utbyggnad på baksidan.  

4. Övervuxen betesmark. 2015-09-30. N6433315; E0749243. 0644 – 310°NW. 0645 – 95° 

SE. Övergiven betesmark (har inte varit gårdsboende). Detta går att se för att terrängen är 

något kuperad. Hade man velat bygga hus eller odla hade man slätat ut marken. Vi kan kolla 

ekonomiska kartor för att se hur länge betesmarken användes. 

5. Svallsedimentvallen. 2015-09-30. N6433672; E0749926. 0631 – 80°NE. 0632 – 340°NW. 

0633 – 240°SW. 0634 – 170°SW. Strax norr om denna punkt finns gränsen mellan 

’svallsediment, grus’ och postglacial sand. Det verkar som om hela området med 

svallsediment, grus motsvarar stora delar av åkermarkområdet. Berg i dagen? Eller sten? Vi 

kan förmodligen se jordarten på bilvägen där gräset är bortnött. Idag används det som fårbete. 

Finns andra nivåskillnader i marken som förmodligen är mänskligt skapade (väldigt raka 

kanter). Två väderkvarnar tyder på att jorden brukades, syns även på ekonomiska kartor. I 

närheten finns flera stora gårdar, några hade brutna tak. 
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6. Strandvallar av klappersten. 2015-10-02. N6433885; E0750594. 0668, 0669, 0670 - 

300°NW. 0671 - 310°NW. Den nyaste strandvallen syns närmast kusten, den sluttar ut mot 

havet. Längre in mot land finns en äldre där en väg blivit dragen. Ytterligare in mot land finns 

fler svaga vallar vid åkerkanten. Mellan vägen och den senaste strandvallen finns berg i 

dagen. Sjögräs och tång på den nyaste visar hur högt vågorna når idag. För att klappersten 

skall ha kastats upp i vallar krävs mycket stark vågenergi. Vi anar att kusten här var vildare 

förrut än den är idag. Landhöjning och ansamling av sediment på havsbotten kan ha gjort 

vattnet utanför kusten grundare, varpå vågor bryter längre ut och inte har samma energi när 

det når kustlinjen. 

7. Sekundär sanddyn: flygsandsområdet. 2015-10-02. N6433349; E0750834. 0686 - 0°N. 

Utkanten av flygsandområdet. Det går att se sanddynens sträckning men delar av den har 

blivit bortgrävda till förmån för tomt- och åkermark. Detta kan eventuellt vara en primär 

sanddyn som bildats när kustlinjen låg högre upp på land, men då den ligger i ett område som 

är mycket korrigerat av mänskliga händer klassificerar vi den som en sekundär sanddyn.  

8. Tjärdal flygsandsområdet. 2015-10-05. N 6433349 E forsöksnummer 333:2. 

Flygsandområde, nära bebyggelse och åker. Vi ser en läming som en tjärdalsgrop i marken 

som nu är överväxt fastän det fortfarande finns spår i marken som visar sig som en sänka i 

marken. Tjärdalen är överväxt med gräs. Runt den växer björkar. Tjärdalen ligger i 

flygsandsområdet och i närheten av åkermarker och bebyggelse. Storleken på lämningen är 

cirka 3x3 meter. 

9. Ingenväxt dikesområde 2015-10-05 N6433815 E0750588 25° NÖ. Vid Ajkeområdets kust, 

mitt emellan två åkerområden Upp vid kusten ligger två ny överväxta diken. Melland dikena 

finns ett område där marken är överväxt. På den västra sidan av observationspunkten finns 

överväxt stenåker. Två diken som legat parallella med varandra syns i landskapet. Idag växer 

träd och sly i de tidigare dikena. 
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BILAGA C  - Tvärprofil 

Waypoint (GPS koordinat). Observation. Bildnummer. Kompassriktning. 

WP 1.GPS Koordinater: E748904/ N6432469. Observation: Mycket tät skog på något fuktig, 

kuperad mjuk mark, ”mullig”. Trädskikt: tall (höga). Buskskikt: en, små lövträd (sly) av t.ex. 

ek. Fältskikt: lingonris, mossa.   

WP 2.GPS Koordinater: E748941/ N6432480. Observation: Traktorväg, ca 3m bred. 

Fortfarande mjuk, fuktig mark på andra sidan. Bortnött gräs visar jord. Låg punkt i 

landskapet.  

WP 3.GPS Koordinater: E748959/ N6432487. Observation: Hög punkt (sluttning upp från 

vägen). Fortfarande tät skog men något glesare. Mkt mossa, höga tallar, mjuk mark, fuktig 

mark. 

WP 4.GPS Koordinater:E749007/ N6432474. Observation: Sluttning ned mot sänka. Tunnare 

mosstäcke, lägre träd. Fackelblomster. Nypon. Sluttande ned mot en plan plätt.  

WP 5.GPS Koordinater:E749058/ N6432475. Observation: Ännu en sänka med liten klint. 

Kantiga stenar, en fackelblomster. Tall runt omkring. Berg i dagen.  

WP 6.GPS Koordinater:E749088/N6432469 Bildnummer: 0637 Kompassriktinig: 90°E. 

Observation: Skogen slutar plötsligt. ”Öppet” landskap ned mot sjön. Tunn jordart. En kantiga 

stenar, litet hus (nybyggt fritidshus). 

WP 7 .GPS Koordinater: E749117/ N6432466. Observation: Väg, bortskavd vegetation visar 

grus (1-4 cm) och berg i dagen. Isräfflor (?) isånnfal E-W.  Sprickor i bergrunden. Jordart 

under vegetation. Mycket kargt. Buskar i området.  

WP 8.GPS Koordinater E749205/ N6432458: Vall, cirka 4 m med höga tallar. Trädgräns vid 

vattnet (Ajketräsk)  

WP 9.GPS Koordinater:E749214/N6432465. Observation: Vattnet börjar, Ajketräsk.  

WP 10.GPS Koordinater:E749895/N6432694 Observation: Gräns mellan vass och skog. 

”Vass=halvgräss” Skog, björk (trädskikt) Busksikt.Sly, buskar, ganska glest.  Fältskikt, 

Älgört. Träken: fuktig,plan mark. Parallellt: betesmark, öppet. Större träd. Mer tall, mindre 

sly, Dike längs stängslet.  

WP 11.GPS Koordinater:E750005/N6432770. Bildnummer: 0646 Kompassriktinig: 49°NE. 

Bildnummer 0647 Kompassriktning: 210° SV Observation: Övergång till öppen mark med 

enstaka träd.  

WP 12 .GPS Koordinater:E750108/N6432801 Observation, Bebyggelse av två vad som ser ut 

som sommar hus. Finns svag höjning i terrängen men samma typ av som vid obsersvationen 

vid WP 11.  

WP 13 .GPS Koordinater: E750192/ N6432853 Observation: (Flygsandsområde) Vinddyn? 

Tydlig rallformning, brantast åt norr. Mycket tall. Sand syns vid myrstack.  

WP 14 .GPS Koordinater:E750261/N6432881. Observation:Slut på dyn, inbyggd jordkällare 

mot norr, begybbelse, bostadsområde, sommarhus.  
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WP 15 .GPS Koordinater:E750402/N6432992 Observation. Landsväg.  

WP 16.GPS Koordinater:E750422/N6433001 Observation: Sanddyner, höga tallar, gräs. 

Bostadsområde, mjuk kuperad mark. Hus, stenmur, jordkällare. Vissa planare områden.  

WP 17.GPS Koordinater:E750550/N6433038 Observation:. Ängsmark? Lada, tallar runt 

omkring .  

WP 18. GPSKoordinater: E750626/N6433071 Observation: Grusväg (1-3 cm)  

WP 19.GPS Koordinater:E750681/N6433231 Observation:Grusväg. Sen direkt sanddyn med 

höga tallar. Slutande ut mot kusten. 

WP 20.GPS Koordinater:E750688/N6433243. Bildnummer: 0650 Kompassriktinig: 30°NE. 

Observation:Ängsmark på böljande mark.  

WP 21.GPS Koordinater:E750699/N6433261 Observation:Sänka som odlats (ser halmstubb) 

Stämmer med annan jordart.  

WP 22.GPS Koordinater:E750834/N6433349 Bildnummer: 0687 Kompassriktinig: 244°SV 

Bildnummer 0687 kompassriktning 290° NW Observation: Hyfsat plan odlad mark mellan ett 

hus och en sanddyn. Här börjar dynen och kröker. Kring åkerkanten syns sand.  

WP 23.GPS Koordinater: E750858/N633387 Observation: Vallen slutar i en slutning och 

återgår till åkermark på ena sidan och tallskog och sommarstugor på andra sidan. 
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BILAGA D - Intervjuguiden 

Viktigt att tänka på innan intervjun samt frågor att ställa innan intervjun genomförs  

 Är det okej med dig att vi spelar in intervjun? 

 Är det okej med dig att vi avänder ditt namn i intervjun  

 Att låta intervju personen tala till punkt innan nästa fråga ställs  

 Om intervju personen inte vill svara på en fråga, ställs nästa fråga istället.  

 

1. Hur har det fysiska landskapet förändrats över tid?  

(a) gårdar  

(b) marker  

(c)  vegetation  

2. Hur skiljer sig människors försörjning nu och då?  

3.   Insider/Outsider perspektivet  

(a) Åretruntboende, sommargäster, turister: finns konflikter  

(b) Behövs alla grupper för Fåröbrukets framtid?  

4. Hur ser markanvändningen ut idag?   

5. Hur ser din verksamhet ut? 

(a)  Vikt på att bevara landskap/bevara kultur/ få en inkomst? 

6. Hur har din verksamhet förändrats över tid?  

7. EU-direktiv 

(a) vilka finns?  

(b) hur påverkar de din verksamhet?  

(c) positivt eller negativt?  

(d) vilken form av bidrag får du?  

 


