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1. INLEDNING 

Idag bor cirka 500 invånare på Fårö som delar på ett område på 113 km2 (Sveriges åttonde största 

ö). Antalet 500 mångdubblas under högsäsongen, alltså sommarmånaderna, då semesterfirare 

intar sommarstugorna och boendeanläggningarna (Gotlands turistinformation). Detta medför 

mest positiva effekter, men kan också medföra en del negativa.  

 Det område på Fårö som studeras närmare ligger i närheten av Kalbjärga, mer exakt den 

södra delen (Fig. 1). Fokus i detta arbete kommer ligga på hur markanvändningen av området 

sett ut över tid, hur den ser ut idag, samt att resonera kring hur utvecklingen av området kommer 

att se ut i framtiden. Vi har också gjort en landskapsklassifikation baserat på dominerande 

karaktäristiska drag i både natur och markanvändning.  

 

Figur 1. Kartan visar studieområdet södra Kalbjärga (röda rutan). Kartmaterial: Vägkarta i 

vektorformat och terrängkarta i rasterformat © Lantmäteriet i2014/00601. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur landskapet ser ut i det tilldelade området, och 

för att sedan se hur landskapet har format människornas bruk och hantering av marken, och vice 

versa. Syftet är också att analysera landskapet och sammanställa en klassificering av 

studieområdet.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att kunna få en inblick i syftet ligger fokus på några olika frågeställningar. Dessa är: 

 Hur ser landskapet ut, och vad har bidragit till att det ser ut som det gör idag?  

 Hur brukas marken idag och hur har den brukats genom historien?  

 Hur ser relationen ut mellan landskapets topografi och dess markanvändning?  

 Har denna relation ändrats över de senaste seklerna, och om ja, hur?  

 Hur upplever lokalbefolkningen Fårö? 

Dessa frågeställningar ger möjligheten att utforska den lokala topografins inverkan på 

sysselsättning i området, samt ge en förståelse för hur människor formar och modifierar 

landskapet genom att förädla vissa egenskaper, för att landskapet ska kunna tillfredsställa de 

behov som människorna lägger på den lokala miljön till en större skala. Denna frågeställning 

ger också möjligheten att se på landskapet ur ett historiskt perspektiv, för att kunna se och studera 

hur landskapet har ändrats över ett antal hundra år, samt att kunna diskutera och spekulera kring 

hur landskapet kommer se ut i framtiden om trender av mänskligt formande av landskapet (om 

det nu finns några) fortsätter. 
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2. BAKGRUND  

2.1 Fårös berggrund 

Gotlands och Fårös sedimentära berggrund kan spåras ända tillbaka till 400 miljoner år sedan, 

under tidsperioden Silur. Vid den tidpunkten låg vad som är Gotland idag vid ekvatorn i ett 

tropiskt hav, under ytan. I och med det tropiska klimatet fanns där ett rikt växt- och djurliv vilka 

var väldigt kalkrika. Då dessa organismer dog sjönk de ner till havsbottnen där de packades in i 

sediment. Denna lagring av döda organismer pågick under 40 miljoner år, alltså hela Silur-

perioden. Det är i och med detta man kan hitta en hel del fossil i stenar på Gotland. Kalkstenen 

man idag kan påträffa på Gotlands består alltså till stor del av gamla döda organismer, men också 

eroderat sediment i form av små partiklar som skapats då havet dragit sig undan under 

Silurperioden. Detta sediment har sedan förstenats, med ett finare ord litifierats, och bildat den 

kalksten man ser idag. Berggrunden delas in i tre stycken komponenter: lagrad kalksten, 

revkalksten och märgelsten. 

 Gotlands berggrund är en del av vad som liknar en stor skål som bildades av all 

sedimentavlagring under Silur-perioden. I och med att Gotland ligger i det nordvästra hörnet av 

denna skål så lutar berggrunden med 0,2-0,4° från nordväst till sydost (Erlström et. al 2009, s. 

27). 

 

2.2 Istidens påverkan 

Den senaste istiden har påverkat Gotland och Fårö, likaväl som resten av Sverige, på många 

olika sätt vilket man kan se spår av i naturen. Det finns en rad olika företeelser på vårt 

studieområde som kan kopplas till istidens påverkan (direkt och indirekt) såsom klintar, 

strandvallar, flyttblock (jättekast), landhöjning med mera. Då landskapet klassificeras kan det 

vara av intresse att ta istiden i åtanke för att få en djupare förståelse varför naturen ser ut som 

den gör idag. 

 För ca 10 000 år sedan höjdes medeltemperaturen på jorden vilket gjorde att inlandsisen 

började smälta av, vilket bidrog till att det enorma tryck som legat över Sverige och Gotland 

långsamt avtog. Gotland låg som mest på över 100 meters djup vid den senaste istiden 

(Martinsson 2001, s. 18). Inlandsisens kant passerade området kring norra Fårö för ca 12 500 år 

sedan. Gotland har ända sen dess stigit och stiger konstant idag ur havet med en höjning på 

ungefär 2.2 mm/år (Nahringbauer 2000, s. 13). 

 

2.3 Landhöjningen 

I och med landhöjningen har Fårö höjts ur havet och detta har i sin tur lett till att strandvallar, 

klintar och raukar bildats på olika höjd. Här nedan illustreras klintars position i förhållande till 

landhöjningen. En karta över vårt studieområdes landhöjning kan hittas som bilaga 5 i slutet av 

arbetet.  

 Som nämnt ovan stiger Gotland och Fårö mer eller mindre konstant med ca 2,2 mm/år. 

Denna siffra beräknas minska rejält i och med att havsvattnet ökar i volym på grund av ökad 

medeltemperatur på jorden (glaciärer smälter). Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) tror på en ökning av vattenståndet med 2-9 mm/år under de kommande 100 åren. Fårös 

strandförskjutning skulle då gå åt andra hållet. Vattnet skulle alltså till sin spets stiga med ungefär 
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7 mm/år inom de kommande 100 åren (Nahringbauer 2000, s. 14). Detta skulle få konsekvenser 

i det långa loppet. En resonering kring det hittas i diskussionsdelen i slutet av arbetet. 

 

2.4 Turism 

Turismen är Gotlands och Fårös, med jordbruket, viktigaste näring och turismen förväntas öka i 

framtiden.  Efter Visby är Fårö det område på Stor-Gotland som flest turister väljer att besöka 

varje år. Ca 300 000 turister besöker Fårö varje sommar och det som lockar är givetvis dess fina 

badstränder, raukar och kulturlandskapet. Fårö är redan väldigt exploaterad med fritidsboenden 

och turistanläggningar, dessa ser ut att öka i framtiden. Den huvudsakliga orsaken till att turister 

söker sig till Fårö är dess fina och säregna natur och kultur(markanvändning norr). Idag finns 

det 5000 registrerade fornlämningar, 24 byggnadsminnen och 31 naturreservat på norra Gotland 

(Länsstyrelsen Gotlands Län s 6). 
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3. METOD 

I utförandet av detta arbete har en del olika metoder använts. Arbetet har inspirerats av den 

sexstegs-modell som beskrivs i ‘Landcape Character Assessment’ som går ut på följande 

(Swanwick, C m.fl. 2002, s. 13): 

1. Define Scope (avgränsning) 

2. Desk Study (förstudier) 

3. Field Survey (fältstudie) 

4. Classification and Description 

Det kan sägas att studien i stora drag har gått till på samma sätt som denna modell. Nedan följer 

en mer detaljerad beskrivning av hur arbetsgången sett ut för att utföra denna studie. 

3.1 Avgränsning 

Det första som gjordes inför studien var att begränsa vårt syfte till en rimlig nivå. Då bestämdes 

också frågeställningarna som arbetet grundat sig på. För avgränsningar inom tid har vi valt att 

jämföra markanvändningen med kartor från olika århundraden som källa. De kartor som har 

studerats är en från 1703, en från 1850-talet, och en från 1940-talet och från 2010-talet. Genom 

detta kan en gradvis förändring i landskapet genom historien förhoppningsvis ses. Att studera 

tidigare än 1700-talet var ej möjligt eftersom vi ej hittade äldre kartmaterial för området än 1800-

tal. Kortare intervaller för tiden skulle inte bidra till en större insikt i den lokala förändringen, 

samt att större intervaller skulle kunna göra så det blir svårt att se om en förändring saktar in, 

stannat av helt, eller nyss har påbörjats. 

 

3.2 Förstudier 

För att skapa en bild och uppfattning om studieområdet före studien och för att få ut så mycket 

som möjligt av fältstudien på Fårö lästes en hel del litteratur. Den mest centrala delen av 

förstudierna var litteraturstudier och analys av ortofoton (flygfotografier) över vårt 

studieområde.  Genom detta kunde vi skapa oss en bild av markerna och på så sätt kunna fundera 

ut intressanta fokusområden. Dessa kom att ändras under fältstudiens gång då man givetvis fick 

en bättre bild av naturen. 

 

3.2.1 GIS (geografiska informationssystem) 

GIS har använts till att göra preliminära kartor över området, vilka kommer användas som en 

bas till förekommande kartor, samt kommer användas i orienteringssyfte under fältstudien. GIS 

användes också när de slutgiltiga kartorna, som vår slutsats baseras på producerades. 

 De kartor som utformats är berggrundskarta, översiktskarta, ortofoto, höjdkarta, 

landhöjningskarta, jordartskarta och klassificeringskarta. Dessa finner man som bilagor i slutet 

av arbetet. Bakgrundsmaterialet är hämtat både från SGU (Sveriges geologiska undersökning) 

och Lantmäteriet. Samtliga kartor användes under fältstudien. 

 

3.3 Fältstudie 

Fältstudien gick ut på att gå ut till det valda området och observera för att säkerställa, samla 

information om, och ändra de uppgifter som har baserats på våra kartor, och utveckla nya kartor 

efter detta insamlade material. I landskapet letades det t.ex. efter spår från tidigare bosättningar, 

spår från tidigare markanvändning, samt vilken typ av mark det är. Utifrån denna information 
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kommer vi se på och resonera oss fram till hur den lokala landskapsutvecklingen ser ut, vilken 

riktning den går emot, samt om det kan finnas nya och annorlunda sätt att exploatera marken. 

Med hjälp av ortofoto, jordartkarta, ekonomiska kartor och landhöjningskarta och alla 

observationer på plats produceras i slutet av fältstudien en klassificeringskarta över Kalbjärga 

syd som skall fungera som underlag för rapporten. 

 

3.4 Kvalitativ intervjustudie 

Detta arbete ämnade få en bild av lokalbefolkningens syn på Fårö vad gäller natur, kultur och 

historia. För att åstadkomma detta och för att få en mer personlig beskrivning utfördes en intervju 

med en ortsbo och dennes familj, vars släkte har bott på Fårö i nästan 400 år. Personen valdes 

genom ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 434). Intervjun pågick i en bit över två timmar. 

 Själva intervjun vi gjorde hade en semistrukturerad eller näst inpå en ostrukturerad karaktär. 

Grunden för intervjun utgick inte från bestämda frågor eller en bestämd frågeföljd, utan utgick 

mer ifrån några allmänna frågor och teman. Vid en ostrukturerad intervju finns en större 

möjlighet att breda ut sina svar och intervjun kan utvecklas på ett naturligt sätt. Detta passade 

denna studie bra då möjligheten att verkligen ta del av så mycket information som möjligt från 

informanten gavs. 

 

3.5 Sammanställning av material 

Väl efter fältstudien gällde det att sammanställa, analysera och visualisera det resultat som 

observerats och samlats in. Det är i detta skede som själva rapporten skapas. 
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4. Landskapsbeskrivning 

För landskapsbeskrivningen av Södra Kalbärga har landskapelement definierade av den svenska 

förvaltningsmyndigheten SGU användts. Enligt SGU:s modell kan man kategorisera de olika 

landskapselementerna i tre distinkta kategorier; landskapsklasser, jordarter, samt 

markanvändning. En detalierad beskrivning av landskapselementen kan hittas i bilaga B - 

Landskapsklasser. 

 

4.1 Landskapsklasser  

Landskapsklasser är en generalisering av ett landskap och dess miljö. Det är förutbestämda fack 

som beskriver ett områdets karaktär utifrån hur marken samt vegetationen ser ut. På grund av 

dess beskaffenhet är markanvändningen starkt relaterad till denna grupp. Landskapsklasserna 

kan även delas in i två undergrupper: Agrarlandskap, givet bokstaven A; samt Alvarlandskap, 

givet bokstaven B. 

 De landskapsklasser som vi har delat in studieområdet i är, 1Aa Agrarlandskap på tunna 

jordarter, 1Ab Agrarlandskap på topografiskt skyddade områden, 1Ac Agrarlandskap på 

topografiskt exponerade områden, 1Ba Alvarlandskap, samt 1Bb Enbusklandskap. 

Då alvar ej är ett väldefinierat begrepp har många länder egna definitioner av ordet. Detta har 

bidragit till en stor splittring av ordet, vilket innebär att det är svårt att veta exakt vad som är 

alvar, och vad som bör klassificeras som någonting annat. Det finns dock ett par gemensamma 

nämnare som majoriteten av definitionerna delar; Det ska vara typografiskt tunna jordar, eller 

slätt, på en kalkstensbergrund. I den klassificeringsmall från SGU som vi har använt är alvar 

definierat som jordlager på under 20 centimeter, samt berg i dagen. Väl i fält kände vi dock att 

denna definition dels infattade områden som bättre kunde beskrivas som agrarlandskap på tunna 

jordarter, samt att den uteslöt vissa områden som klassiskt skulle klassas som alvar. På grund av 

detta avvek vi ifrån SGU:s definition genom att ta bort kravet på berg i dagen, och istället lägga 

en större vikt på områdets flora.  

 Till skillnad från alvar så har enbusklanskapen på studieområdet generellt ett tjockare lager 

jord än vanlig alvar. Majoriteten av de enbuskmarker vi skådat har varit övergivna betesmarker. 

Markanvändningsområdena för enbuskmarker är låga, men glesare enbuskmarker kan användas 

som betesmark. I vårt intervju med Fredrik Kalström förklarar han dock att detta ej är vanligt i 

modern tid, så det djurspillning vi vittnat i områdena har, enligt honom, i högsta sannolikt 

kommit från djur som rymt. 

 

4.2 Jordarter 

Jordarter kan klassificeras efter kornstorlek samt kornfördelning. Vid detta landskapselement 

har vi dock avvikt från att använda SGU:s egna grupperingar, då denna ersattes av en europeisk 

standard 2004. I fält ansåg vi dock att de kategorier som den europeiska standarden innefattade 

inte var tillräckliga för att beskriva det samtliga området, utan kategorierna torv samt kalmark 

behövdes läggas till, då dessa ej är bundna till stensediment. 

De jordarter som vi har delat in studieområdet i är 2Baa Sten, 2Bab Grus, 2Bac Sand, 2Bae 

Lera, Torv, samt Kalmark.  

 Det är värt att notera att kalmarken i studieområdet hade till en stor utsträckning ett lager 

med moränlera som var 1cm tjockt på de djupaste delarna. Vi bortsåg från detta lager under 

klassificeringen. 
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4.3 Markanvändning 

Markanvändningen beskriver hur ett område nyttjas. Denna kategori har ett starkt samband med 

både landskapsklasser och jordarter, då jordarter begränsar vad marken lämpas till, och 

landskapsklasser, vars generaliserade grupper kan förknippas till olika typer av användningar. 

Vi begränsade oss till samma markanvändningsområden som SGU använde sig av i deras mallar. 

Dessa användningsområden är Våtmark, Skog, Odlingsmark, samt Betesmark. 

Våtmark 

Mossar, agkärr och rikkärr hör till dem vanligaste våtmarker på Gotland. Under 1700 talet 

täcktes ca 50 000 hektar mark på Gotland av våtmark. Sedan dess har man torrlagd stora delar 

av dessa våtmarker genom utdikning. Exploateringen av våtmark intensifierades under 1820- 

talet och fram till 1940 för att sedan övergå till utdikning av skogsmark (Martinsson 2001, 25). 

Skog 

På grund av ett magert jordtäcke samt närheten till havet har utbredningen av skog varit relativt 

liten. Skog på Fårö har i århundraden använts som bondeskog, en skog ägd av en enskild bonde 

(Fig. 2). Även om trycket på skogen har varit hårt så har den använts sparsamt, men utfallet har 

ändå blivit att skogarna har blivit glesa, då fårbetet av marken har hemmat återväxten genom att 

äta trädskotten från marken. 

 På Fårö växer oxel, ask, samt rönn rikligt i skogarna, men även ek och hassel kan 

förekomma på bättre jordar (Martinsson 2001, s. 35). 

Figur 2. Skog vid observationspunkt 018. Bilden är tagen i nordvästlig riktning 308°. Robin 

Malmberg 2016-04-22 

 

Enligt en rapport från Länsstyrelsen driver nästan en fjärdedel av ägarna av Fårös skogar sin 

verksamhet via distans. Detta i kombination med att medelåldern var 43 år hos dem som tog 

över skog under åren 1996 till 2005 har bidragit till att länstyrelsen har klassat situationen som 

ej hållbar (Länstyrelsen Gotlands Län, s. 116). 
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Odlingsmark  

Odlingsmarkerna på Fårö har genom tiden alltid varit sämre än de från övriga Sverige, och 

fåröbor har varit tvungna att komplettera jordbruket med andra näringar för att kunna livsnära 

sig. Detta gjordes framförallt via fisket vilket drog in både fisk samt säl, men även sjöfåglar. 

 

 

Figur 3. Odlingsmark vid observationspunkt 008. Bilden är tagen i nordostlig riktning 48°. 

Robin Malmberg 2016-04-21 

Havet har dock haft en direkt inverkan på odlingsmarkerna då släke (blåtong), har bränts och 

använts som gödsel på åkrarna sedan långt tillbaka i tiden.  På dessa magra jordar sådde man 

framförallt råg och det fram till 1800 talet då potatisen introducerades på Gotland (Ohlsson, Erik 

W 2001, s. 82-83)(Fig.3). 

 

Betesmark 

På Fårö finns det två former av betesmark, den ena är bättre beteshagar där nötkreatur och hästar 

betar och den andra är betesmarker runt om inhägnader där får kan beta ostört på sämre jordar 

med mycket större arealer (Ohlsson, Erik W 2001, s 86).  Lammnäringen är en viktig beståndsdel 

av Fårös jordbruk men detta, är utsatt av hård konkurrens från bland annat lammkött från Nya 

Zeeland. Efterfrågan från just Svenskt lammkött har dock ökat så pass mycket att det överstiger 

tillgången, men denna expandering av lammnäringen måste ske successivt över en lång tid för 

att bibehålla en hög kvalitet 
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5. RESULTAT 

5.1 Tvärprofil 

Vår tvärprofil är dragen och sträcker sig från nordväst till sydost (Fig. 4). Denna profillinje 

illustrerar bland annat den sänka som finns i landskapet. Det är denna sänka som tidigare var ett 

sund, för ca 3000 år sedan (se vidare rubrik 5.6). Profilen har delats in i sex stycken zoner som 

beskrivs noggrannare nedan (Fig. 5). Beskrivningen sker baserat på observationer i fält och 

studerande av olika temakartor (t.ex. ortofoto, jordartskarta, höjdkarta mm). 

 

Figur 4. En karta som visar var profillinjen har dragits. Figur 5 visar ett tvärsnitt i landskapet. 

Profilen går från nordväst till sydost. Kartmaterial: Ortofoto och höjdkartan 2m i rasterformat 

från © Lantmäteriet i2014/00601. 
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Figur 5. Bilden visar ett tvärsnitt av profillinje på studieområdet. Profilen är dragen enligt linjen 

på figur 4 (s. 10). På bilden syns höjdskillnader, markanvändning och landskapsklassificering. 

Höjdskillnaderna är överdrivna. 

Zon 1  

Landskapsklassificering: Alvarlandskap. Zon 1 börjar i nordväst och sträcker sig ungefär 450 

meter mot sydost. Där linjen börjar är jordlagret väldigt tunt och berg i dagen kan påträffas. Här 

växer endast enstaka enbuskar och gräs. Vidare mot sydost kommer delar där jordlagret är lite 

tjockare i form av strandvallar. Där växter barrträd som gran, tall och enbuskar. 

Zon 2 

Landskapsklassificering: Alvarlandskap. Den här zonen har vi också valt att klassificera som 

alvarlandskap. Här däremot finns inte alls lika mycket växtlighet som i zon 1. Jordlagret är 

väldigt tunt och berg i dagen är vanligt förekommande, som i början av zon 1. Detta område var 

öppet och plant, en del strandvallar visade sig. 

Zon 3 

Det är denna del av vår tvärprofil som innefattar sänkan i landskapet. Denna zon är klassificerad 

som topografiskt skyddat. Som man ser i figur 6 så ligger berggrunden djupare under jordtäcket 

här än någon annanstans på profilen. Detta är en av de få delar på vårt studieområde som odlas 

idag (se figur 5 s. 16). Den fina jorden som finns här kan kopplas till det tidigare sundet (bilaga 

1 “Kalbjärga Syd, 3000 år sedan”) som tidigare existerade här. 

Zon 4 

Vid denna zon stiger marken igen. Jordlagret är åter igen tunt och berg i dagen förekommer. 

Denna zon är klassificerad som alvarlandskap. Anledningen till att zonen är så kort mot 

resterande zoner är att vegetationen och jordlagret var annorlunda än runtom.  

Zon 5 

Landskapsklassificering: Topografiskt skyddat område. Detta område har varit svårt att 

klassificera. Höjden på punkten tyder på att det skulle vara alvar här men så var inte fallet. Här 

finns vad som såg ut att ha använts till odlingsmark då jordlagret är relativt tjockt. 
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Zon 6 

Landskapsklassificering: Topografiskt exponerat område. Denna zon vetter mot ost/sydost. Här 

sluttar landskapet åt öster. Då denna del av landskapet kom upp ur vattnet var vågaktiviteten rätt 

så hög på grund av att det inte fanns desto mer landmassor åt öst som skyddade för vågorna. Här 

har alltså finare sediment svallats bort och klintar fanns det gott om (relativt små klintar)(Fig. 6). 

Det fanns spår av fårbete på området men någon aning om när det senast betats av finns inte. 

 

Figur 6. Klintformation vid zon 6. Jordlagret är tunt och bestående av vittringsjord. Bilden är 

tagen i nordvästlig riktning 302°. Robin Malmberg 2016-04-23 

5.2 Spår av istiden i vårt studieområde 

Man kan precis som i hela Sverige hitta spår av istiden på Gotland och Fårö. En tydlig 

efterlämning av istiden som har uppmärksammats på vårt område, men som också kan påträffas 

på hela Gotland och i hela Sverige, är flyttblock (jättekast). Flyttblock har sitt ursprung i fast 

berggrund som slitits loss av inlandsisen och sedan transporterats och deponerats oregelbundet i 

landskapet och kan därför skådas lite varstans (NE, istider). 

5.3 Spår av landhöjningen i vårt område 

Genom höjddata över studieområdet samt kunskapen om landhöjningens takt har en karta som 

på ett ungefär visar vilka delar som kommit upp när ur vattnet skapats (se bilaga 5). Detta har 

sedan kunnat kopplas till tidigare strandlinjer så att utvaldra klintar och strandvallar på ett 

ungefär datera utvalda klintar och strandvallar. 

 Denna information är också av intresse då vi försökt klassificera landskapet i vårt 

studieområde. Man kan på ett snabbt sätt få en överblick av vilka områden som först kommit 

upp ur vattnet. Då kan vi anta att dessa områden utsatts för mer kraftig vågenergi och därför 
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svallats av på finare sediment. På samma sätt kan man då se vilka områden som kommit upp 

senare och skyddats av högre områden runtom. Detta i sin tur bidrar till en lugnare miljö med en 

lugnare avlagring av sediment och i regel ett tjockare jordtäcke.  

5.3.1 Klintar 

 

Figur 7. Klint vid observationspunkt 002. Bilden är tagen i nordostlig riktning 63°. Robin 

Malmberg 2016-04-21 

Klintar är ett tydligt tecken på att vattennivån har varit högre än vad den är idag. Vi har hittat en 

hel del klintar runtom i vårt område varav alla är relativt småskaliga (Fig.7). Den klint vi ser på 

bilden ovanför har vi daterat till ungefär 4000-4500 år tillbaka, och den kan man hitta på vårt 

studieområde. Det betyder alltså att för så länge sen var detta en strandlinje och vågorna slog 

mot denna klippa, vilket kan vara svårt att föreställa sig då denna klint idag befinner sig på ca 

12-13 meter över havet. Vi har även hittat klintar i södra delen av vårt studieområde vars skapelse 

kan dateras till samma tid. Detta har vi fastställt genom information från höjdkartan. 

5.3.2 Strandvallar 

Ett annat tecken som också tydligt pekar på att vattennivån varit högre än i dagsläget är 

strandvallar. Dessa kan man också finna högt upp på land fast de tidigare varit i linje med vattnet. 

Strandvallar skapas också av vågenergi. När vågorna kommer in mot stranden transporterar de 

sediment (olika storlek beroende på vågenergin) och deponerar det vid strandkanten. 

Strandvallarna uppkommer då havsytenivån är hyfsat stabil. Då vattnet drar sig undan i takt med 

landhöjningen kommer dessa vallar lämnas kvar uppe på land. 

5.4 Livet på Fårö - lokalbefolkningens ord 
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Syftet med detta arbete var till stor del att klassificera landskapet och se på naturföreteelser och 

förstå utvecklingen över tid. Vårt arbete ämnar också få en inblick i hur lokalbefolkningen 

upplever Fårö och se hur det kan vara att bo där. Detta har vi som tidigare nämnt försökt göra 

genom att intervjua en ortsbo vars släkte bott på Fårö i många generationer. Vid intervjutillfället 

diskuterade vi allt möjligt och försökte ta del av så mycket information som möjligt av det 

respondenten kunde dela med sig av. 

Fritidsboende kontra åretruntboende 

Vid interjvutillfället kom vi snabbt in på skillnaden mellan sommar- och vinterhalvåret på Fårö. 

De frågade oss om vi någon gång varit på Fårö under sommar-halvåret. De menar på att det är 

helt fullt med folk och att trycket verkligen ökat under de senaste 10 åren. Ett exempel lyder 

såhär: 

På ICA är det viktigt att man kommer ihåg allt man ska handla, för när du väl kommer till kassan 

kan du inte backa tillbaka 

Hus- och markpriserna har stigit avsevärt de senaste åren genom turismens tryck. 

Intervjupersonen menar att ingen “normal” människa skulle bosätta sig på Fårö och verkligen 

flytta dit för året runt-boende. Fårö är attraktivt på sommaren vilket märkts på antalet turister 

och sommarboenden. När november och december kommer är det kanske inte lika attraktivt, 

menar intervjupersonen. 

 [...] sedan blir det november och december, kolmörkt och inte en käft.. Så de brukar tröttna rätt 

fort… 

Med “de” hänvisar intervjupersonen till de personer eller de familjer som flyttat till Fårö vid 

något tillfälle, men efter ett tag flyttat därifrån igen. 

Upplevelser av naturen 

Det första vi valde att ta upp vad gällde naturen på Fårö var enbuskaget och dess etablissemang. 

Detta är något vår respondent själv märkt av och menar att de växer med en väldig fart. 

Respondenten brukar själv röja enbuskar på sina marker med maskiner (för att kunna ta del av 

EU-bidraget). Synen på Fårö har förändrats under åren, menar respondenten. Det som var 

speciellt med Fårö var de öppna ängar och åkrar där får och andra djur betade. Antalet djur har 

minskat allt mer och mer vilket leder till ett minskat betestryck. Det i sin tur gör att de öppna 

markerna börjar växa igen och man ser inte alls lika mycket öppna marker på Fårö längre. 

 Respondenten berättade att det tidigare förekommit mer odling än vad det gör på Fårö 

idag. Då vi vistades på Fårö såg vi endast enstaka åkerfält som var plöjda och förberedda för 

odling. Orsaken till detta är att det knappt lönar sig att odla. Förutsättningarna för odling på Fårö 

är inte tillräckligt bra då det för det mesta är tunna jordlager. Det lönar sig mer att livnära sig 

mer på djurskötsel, vilket också vår intervjuperson sysslar med. Det som odlas är ofta foder till 

djuren. 

 Intervjupersonen lyfte ett problem som tyvärr är vanligt förekommande på Fårö. Rävar 

och örnar tar livet av många lamm. Detta försöker man förhindra på olika sätt. Bland annat så 

berättar vår respondent att det jagas mycket räv då man lyckades skjuta lite över 50 rävar under 

2015. Vidare berättar hen att de på deras gård byggt ett lammhus där de sköter lammningen 

under vintern vilket gett ett otroligt resultat. De tappar knappt alls lamm längre. 

 

5.5 Ett land genom tiden 
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Ett område är inte statiskt. Det ändrar form och utseende, i synnerlighet hela tiden. Oftast så 

innefattar detta små förändringar, som t.ex. mindre flyttningar av jord, som inte kanske märks 

på första glans av även välbevandrade personer i området, men som ändå har en inverkan på 

mikroklimatet. Andra förändringar är betydligt större, och kan leda till att klimatet i ett område 

förändras totalt, och göra så att det ej blir alls likt vad det en gång varit. Härledande text kommer 

handla om några av dessa större förändringar, med fokus på Södra Kalbjärga-området, och se på 

vilken förändring som har hänt, samt vilka konsekvenser detta har haft. 

1700-talet karta 

De kartor som vår 1700-tals karta är baserad på är mycket inkorrekt. De skapades för socken på 

Fårö, och var troligtvis ett sätt på att mäta och beräkna hur mycket skatt som en gård skulle 

betala. Den är skapad genom uppskattningar och på så sätt så kommer den aldrig komma nära 

till den precision som förväntas på kartor av dagens kvalité. Även om precisionsgraden är låg så 

kan man se (om man gemför med kartorna över de nästagående seklen) att det ger en ungefär 

bild på var årkar och skog ligger.  

 
Figur 8. Markanvändningskarta i södra Kalbjärga år 1703, källa: Ruthe Tigh 1703, ’Faaröö 

sochn och fierdingh’. Kartmaterial: Ortofoto © Lantmäteriet i2014/00601. 

De ställen som man lättast kan se denna låga precitionsnivå på är på två olika ställen. Ett ängbelte 

som sträcker sig från väst till öst i södra delen av kartan är, om man gemför med kantan från 

1800-talet, förmycket norr ut, men bältet har fortfarande samma generella form, vilket indikerar 
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på att detta är samma område. Det andra området som är lätt att se är på åkerområdet i mitten. 

Det är högst troligt att detta område var avgrämsat till de odlingsområden vi kan se idag på 

ortofotot, då den rödmarkerade skogen sträcker sig mer till öst, samt att åkerpartiet norr om det 

lutar sig en hel del till öst. Även om detta indikerar på en stor felmarginal så är det av mindre 

betydelse, då vår användning av denna karta ej kräver någon större precition. 

 När vi skapade våra grundkartor hade vi ej tillgång till teckenförklaringen för 

grundkartorna, vilket leder till att kartan behövde tolkas för att kunna vara användbar. 

 Skog kan låta som fel betäckning, men på 1700-tals-kartan var dessa marker 

symboliserade som utemarker med träd. Det fanns även utmarker utan träd, men dessa fanns inte 

på de studerade kartorna. Det är nog sunt att tolka detta som trädglesa utmarker, än skog i vår 

traditionella bemärkelse, då vi har svårt att tro att en traditionell skog skulle kunna växa på 

samtliga av dessa områden. 

 Skogspartiet som är rödmarkerat var rödmarkerat på grundkartan. Då vi inte har en 

teckenförklaring så vet vi ej vad detta kan betyda, men om man kollar på 1800-tals kartan så är 

det äng, vilket kan betyda att det markerade området var en potentiellt uppoldningsområde.  

Marken som är utskriven som odlingsmark A och B är troligtivs detta, då kartor från senare sekel 

indikerar att dessa områden användes sådan. Öppen mark är troligtvis äng, då 1800-talskartan, 

som är betydligt enklare att tolkar visar detta.  

1800-talet karta 

De kartor som vi baserade vår karta på skapades för att beräkna mark inför laga skifte. 

Precisionen är förvånansvärd. Även denna karta hade vi ej teckenförklaring till, men den är 

betydligt enklare att tolka. Både gul och grön kan tolkas som potentiella odlingsmarker. Det är 

dock högst osannolikt att båda av dessa är just odlingsmarker, utan att ena används som äng 

medan den andra är åker. Baserat på att de gula områdena är mindre i areal, samt att de var 

mycket mer finfördelade mellan gårdsägarna än vad de gröna områdena var, kan detta tyda på 

att det gula är odlingsmark, och grönt är då åker. Vad röd betyder har vi ingen aning. Lika som 

på 1700-tals kartan skulle det kunna vara potentiella nya åkermarker, då dessa områden är 

uppodlade under 1900-talet, men det är högst troligt att dessa områden redan är i bruk, då de är 

väldigt bra och exakt kartlagda, någonting som bra områden med jordar ute i en skog ej skulle 

ha varit. 

 Den största förändringen mellan 1700-tals-kartan och 1800-talskartan är att den 

rödmarkerade skogen har blivit uppodlad, samt att en stort område i nordväst har blivit 

detsamma. Dessa är högst troligt skogsmarker som har svejdats av och blivit uppodlade på, då 

båda av dessa områden har lite bättre jordar än omgivningen. 

De nya odlingsmarkerna och åkrarna synes läggas på marker med finare, samt tjockare, 

jordlager. Det ser också ut som att de är mer varsamma med deras bättre odlingsmarker, då dessa 

är distinktivt formade och ligger lite överallt, medan dessa i 1700-talskartan var ihopbuntade till 

större områden. Detta har dock troligtvis ingen betydelse, då 1700-talskartans 

generaliseringsgrad är så stor, samt att precisionsgraden är på liten, så att kartor med mer och 

exakta detaljer skulle vara otroligt svåra att framställa.  
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Figur 9. Karta som visar markanvändningen i södra Kalbjärga vid mitten av 1800-talet. 

Kartmaterial: Ortofoto © Lantmäteriet i2014/00601. 

Den agrara revolutionen ägde rum under 1700- och1800-talet som banade väg för 

industrialiseringen. Det växelbruk som infördes under 1700-talet gjorde så att jorden inte 

utarmades och växelbruket i kombination med effektivare jordbruksredskap som plogar och 

vändskiva av järn var avgörande för att kunna kalla denna förändring för “den agrara 

revolutuionen”.  

 Det mer effektiva jordbruket ökade avkastningen på livsmedelprodukter som i sin tur 

kunde livnära en större befolkning som då kunde arbeta i industrierna som växte (NE- den agrara 

revolutionen ). 
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1900-talet karta 

Kartan över markanvändning från 1900-talet är baserad på en ekonomisk karta som var 

publicerad 1942. Till denna karta har vi tillgång till teckenförklaring. Det mörkare blå är 

klassificerat som myr, medan det gula är odlingsmark. Detta innefattar även fruktträdgårdar 

m.m, områden som kanske ej traditionellt tänks på när man tänker odlingsmark. Även om denna 

användning ej var utskrivna på de förgående kartorna har detta liten betydelse, då 

fruktträdgårdarna och vinodlingarna lades på områden som redan var i bruk, och på grund av 

detta så sänks chansen för odeklarerade trädgårdsodlingar markant då en flyttning av en trädgård 

är mycket krävande, samt att den huvudsakligen sköter sig själv.  

 
Figur 10. Karta som visar markanvändningen i södra Kalbjärga 1940. Kartmaterial: Ortofoto 

© Lantmäteriet i2014/00601 

 

Den mest uppenbara skillnaden mellan denna karta och 1800-tals kartan är att ängarna inte är 

utskrivna. Den andra stora skillnaden är att arealen för åkrarna har växt ofantligt mycket, och 

stora delar av marker som klassats som äng har börjats att odla på. Troligtvis så är detta tack 

vare bättre gödning av marker, vilket skulle leda till att fler näringsfattiga marker blir brukbara. 
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Moderniseringen av lantbruket 

Fårö var tidig med ny teknik. 1918 införskaffade ett antal bönder ett ångdrivet tröskelverk. Detta 

tog 20 man att driva, enligt Fårös hembyggdsförening (Bok 1, s. 88), och på grund av 

driftkostnader för dessa maskiner bildades ett flertal tröskbolag av bönderna för att kunna hantera 

kostnaderna. Efter andra världskrigets slut sjönk priset för traktorer drastiskt, och dessa bytte då 

ut både tröskverken samt hästarna på åkrarna. (Fåröbok 88 samt wikipedia?)  

Efter andra världskriget var det en stor förändring inom det Svenska lantbruket. Priset på 

traktorer sjönk efter andra världskriget, vilket gjorde att de blev en vanligare syn i det svenska 

lantbrukslandskapet. 

År 1960 inläddes en ny jordbruksreform av den svenska staten. Denna jordbruksreform 

gav stödinsattser till stora gårdsägare, dels för att långsiktigt producera ett effektivt lantbruk, 

samt att hämma utvecklingen med uppstyckade gårdar och små jordbruk som inte driver in vinst, 

och för att motarbeta tränden av avbefolkning från landsbyggden (Rolf S. Johnsson 1987, 

jordbrukspolitiska stödformer). 

Enligt vår intervjuperson svar detta projekt dock ej lyckat, eftersom att det var under sent 

60-tal och i början av 70-talet som avbefolkningen var som snabbast på Fårö. Han menar att 

även med statliga bidrag var lantbrukare inte ett välbetalt jobb, och att industrijobben som fanns 

i storstäderna var dels lätta att få, samt att de hade fördelaktiga löner. Han menar att denna 

utveckling höll i sig fram till 80-talet. Det är dock värt att notera att Kalbjärga är en liten gård 

regionalt, med 100 fårtackor samt 20 kor i dagsläget.  

 Någonting som kanske inte hör till moderniseringen per-ce, men som brås stort på strävan 

efter effektivisering är de ständigt krympade odlings- samt åkersmarkerna i södra Kalbjärga. 

Detta har en stark knytning till globaliering och konkurans. 

 I dagsläget odlas inga grönsaker eller säd som ej är för självbruk på ön (källa?) (någonting 

som självklart var utspritt under 50-talet och tidigare). Anledningen till detta är att de Fåröska 

jordbrukarna inte är tillräckligt konkurrenskraftiga gentemot områden med bra jordar, som Chile 

eller Brasilien, men även jordar inrikes, som t.ex. Skåne. Detta leder till att om de skulle 

producera grödor behöver de ta ut så höga priser för att gå runt så ingen skulle köpa varan. Denna 

utveckling har även på-gåtts fast i en långsammare takt för vall-odling, då delar av det foder som 

djuren äter är inköpt från andra ställen. Även om odling är på avveckling så är köttdjur inte det 

. Den har varit på nedgång innan, men på de senaste åren har det svenska folket velat ha svenskt 

kött som är närproducerat med bra förhållanden, menar Karlsson. Han säger även att detta kan 

bero på de skandaler som har rapporterats i media under de senaste seklet, och detta är en tränd 

som han ej tror kommer vända snart. 
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2000-talet karta 

Kartan över markanvändningen under 2000-talet är det resultatet vi fick ut från fältstudien. Den 

är baserad på våra observationer av området. På denna karta är det mönstrena över färgerna som 

bestämmer markanvändningen. Sträckade är åkermark, prickigt är skog.  

 

Figur 11. Klassificeringskarta över södra Kalbjärga baserad på egna observationer kombinerat 

med studier av andra skapade kartor som t.ex. jordkartan och höjdkartan. Kartmaterial: 

Ortofoto i rasterformat och vägkartan i vektorformat © Lantmäteriet i2014/00601. 
 

Som ni kan se så finns det ytterst lite åkermarker kvar på området, många övergivna bara under 

de senaste åren. Som nämnt tidigare i uppsattsen så har all odling av grödor för mänsklig 

konsumtion avstannat då marken (och på så vis avkastningen) inte är konurrenskraftig med andra 

områden, och det lilla som odlas är vall, avsätt för djuren, ett komplement till den importerade 

säden som de utfodras med. 

 

5.5.1 Södra Kalbjärga: Fokusområden 
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I detta kapitel fokuserar vi och smalnar av på ett antal utvalda områden som vi tyckte var 

interessanta för att sedan ge en kort historisk beskrivning på hur de har blivit som de är. 

Hårt betat land som ej har återhämtat sig som liknar alvar med stubbar i norr 

 I nord-väst har vi ett alvarliknande område som är fullt av gamla stubbar som har alvar 

runt omkring sig. Jorden var relativt tjock i jämförelse med marken runt om, men ändå så var 

det ingen skillnad på vegetationen. Varför blev det så här? Enligt vårt intervjusobjekt så berodde 

detta av två händelser som hände tätt inpå varandra. Det första var decemberstormen 1931, och 

det andra var ett extremt tungt betande under en längre tid. 

 Under 1931 till 1932 så inträffade det tre stora stormar under en mycket kort tid. Den första 

kom i juli, 1931,vilket drabbade syd östra delen av landet. Den andra kom i december 1931, 

vilket drabbade Gotland och Uppland. Den tredje stormen inträffade i februari 1932, och 

drabbade både sydöstra Sverige, samt Dalarna och Gävle. Enligt vårt intervjuobjekt  var detta 

område trädbevuxet. När stormen slog in i december 1931 kom den med underkylt regn. När 

detta slogs mot trädens kronor frös det fast. Detta bidrog till att träden fångade upp en stor andel 

vind. Enligt respondenten var det detta som ledde till att stubbarna låg där dem låg, men enligt 

en rapport om barkborrar efter december stormen, publicerad 1935, så påstod dem att det var 

ytterst få träd som bröts vid stammen, eftersom att stark vind leder till att träden svajar, vilket i 

sin turluckrar upp marken, vilket leder till rotvältning om jordlagret är tillräckligt tunt, vilket det 

är på Fårö (Fig. 12). 

 

Figur 12. Vindfällda gamla tallar på Fårö, decemberstormen 1931. Foto: I. Trägårdh. Tagen 

ur statens skogsförsöksanstallt. 

 

Den andra delen, enligt respondenten, var då på grund av ett intensivt betesbruk på marken. 

Enligt respondenten var det ett ytterst hårt betesbruk på en ytterst mager mark och påstod att det 

betades som mest under 70-talet; uppskattat till ca 120 fårtackor och 10 köttkor på marken 

årligen, och att flera av djuren dog på grund av brist på föda, och att detta hade hållit på i många 
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år. Detta betestryck varvade dock ned under senare tid då han slutade ha köttkor, och i dagsläget 

så betar bara ett 10-tal får på marken under sommaren.  

När betet började avta så köpte respondenten ett stycke av den välbetade området. Detta 

område hade dock lite bättre jordar, vilket ledde till att ungtallar växte upp otroligt snabbt när 

marken fick vara orörd. Marken som hade sämre jordar förblev obeväxt. Visserligen så går det 

får där och betar på sommaren, men respondenten säger att de är så få, och bara under enstaka 

månader på året, så det borde vara obetydligt för växternas utveckling. (Ivar Trägårdh. 1935. 

Redogörelse för barkborrekampanjen efter stormhärjningar 1931-1932) 

 

5.6 Studieområdet för 3000 år sedan, en lugnare vikmiljö? 

På studieområdet kan vi efter fältstudien säga att det finns stor variation i tjockleken på 

jordlagret. På vissa ställen ligger det knappt någon jord över huvudtaget, till och med så lite att 

man kan stöta på berg i dagen medan det på andra ställen kan ligga upp mot 1-1,5 meter jord. 

Det kan vara intressant att fundera kring varför det är så då markanvändningen kan se olika ut 

beroende på hur tjockt jordtäcke som ligger på marken.  

 Bilaga 7 visar en projicerad bild över hur vårt studieområde kan ha sett ut för ca 3000 år 

sedan. Där ser man att ett smalt sund tidigare existerat. Man kan tänka sig att vågenergin var 

väldigt låg där då det finns landmassa på båda sidor som täcker. Denna låga vågenergi tillåter en 

mer lugnartad sedimentavlagring med finkornigare jordarter. Om man samtidigt tar en titt på 

jordartskartan (bilaga 4) så stämmer formen på den delen med moränlera eller lerig morän och 

postglacial sand ganska bra med det tidigare sund som legat där. Dessa områden är de som har 

ett tjockare jordlager och som tidigare använts och till viss del fortfarande används till 

odlingsmarker.  

 För att vidare diskutera sambandet mellan landhöjningskartan och jordartskartan kan man 

se att det antingen är väldigt grovkorning jord (klapper och svallgrus) eller knappt någon jord 

alls på de områden som först kom upp ur vattnet. Där kan man tänka sig att en hög vågenergi 

förekommit som svallat bort de finkornigare jordarna. 

 

5.7 Fornlämningar 

 Det finns en hel del fornlämningar av olika slag på Fårö. De går enkelt att lokalisera genom 

Riksantikvarieämbetets fornsökningsverktyg. Detta verktyg var däremot något som användes 

först efter fältstudien. Det visar sig finnas fler fornlämningar än de som stötts på som till exempel 

gamla gravplatser. Nedan beskrivs några av de fynd som hittats och som varit av intresse. Enligt 

Riksantikvariatsämbetet ska man kunna datera ett objekt till 1850 eller före, annars får det inte 

kallas fornlämning. 

 

Kalkugn 

Kalkstenen har idag och har länge haft en stor roll i Gotlands näringsliv. Främst på norra halvan 

av Gotland, där Fårö inkluderas. Man har länge exporterat både oarbetad kalksten och förädlad 

kalksten i form av kalk (Nyström 2001, s. 173). 
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Figur 13. Kalkugn vid observationspunkt 013 (koordinater: 6431421/748845, SWEREF 99 TM). 

Tillhörande Ringvida gård. Bilden är tagen i sydostlig riktning 121°. Robin Malmberg 2016-04-

22 

 

Denna kalk framställdes i det som ses ovan på bilden, alltså en kalkugn (Fig. 13). På 

studieområdet har totalt två kalkugnar hittats och det ska enligt Riksantikvarieämbetets 

fornsökare vara de enda som finns just där. De flesta kalkugnarna på Fårö användes för eget bruk 

till bland annat murbruk till husbyggen. Det fanns några större kalkugnar som användes till 

export, till exempel en vid Lauter (Nyström 2001, s. 180). 

 

Lambgift 

Lambgift var en vanligt förekommande byggnad där fåren kunde hålla sig inomhus under 

vintertid. Då strövade fåren i närheten av sitt lambgift och betade det som fanns. Djurägarna 

körde också ut hö och foder till lambgiften. Man ställde också upp tallgrenar i vårdkaseliknande 

formationer som fåren kunde äta av. Grenarna blev således avbarkade och -kvistade, dessa 

passade sedan utmärkt till ved. Denna metod används till viss del även idag så man kan 

fortfarande se sådana grenformationer här och där på Fårö (Ohlsson 2001, s. 92-93). 
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Figur 14. Lambgift vid observationspunkt 020. Bilden är tagen i nordvästlig riktning 301°. Robin 

Malmberg 2016-04-22. 

 

Det lambgift som syns i figur 14 ovan är troligen byggt under 1800-talet eller tidigt 1900-tal. 

Runt lambgiftet kan man tydligt se att det var länge sedan det betade djur där. Enbuskarna har 

nu etablerat sig ordentligt och området runt lambgiftet är igenväxt. Man kan tänka sig att det var 

öppen mark vid den tiden får och lamm betade där. Det är under vintertiden som fåren äter på 

enbuskar vilket håller dem tillbaka. Det hårda fårbetet som tidigare förekom på Fårö höll 

markerna öppna men allt eftersom att betestrycket minskat har de öppna områdena mer och mer 

växt igen.  
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Spår efter tidigare markanvändning 

 

Figur 15. Husgrund vid observationspunkt 024 (koordinater: 6431086 / 748384, SWEREF 99 

TM). Tillhörande Stora Gåsemora. Bilden tagen i nordvästlig riktning 317°. Robin Malmberg 

2016-04-23. 

 

Denna husgrund (Fig. 15) finns med i Riksantikvarieämbetets arkiv för fornlämningar. Vad 

exakt det använts till har varit svårt att hitta. Grunden ligger relativt nära en större åker som inte 

används idag, i alla fall inte till odling. Åldern på grunden är inte heller fastställd men i och med 

att RAÄ har fastställt det som en fornlämning sträcker den sig åtminstone bak till 1850. 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer det insamlade resultatet/de insamlade observationera diskuteras samt 

resonemang kring hur Fårö kommer se ut i framtiden vad gäller både natur och kultur 

(befolkning, turism mm) kommer föras. De ämnen som kommer diskuteras är de som anses vara 

de mest intressanta från studieområdet. 

 

6.1 Markanvändning 

I dagsläget så övergår mer och mer åkermark till betesmark, då detta ger en högre avkastning. 

Detta är högst troligt en tradition som kommer att fortsätta. Någonting som vårt intervjusobjekt 

sade till oss var att priset på nötkreatur är på en stadig ökning, och att detta troligtvis är en trend 

som kommer att fortsätta. 

 Att det existerar väldigt lite odling på studieområdet är inget som överraskar då stora delar 

har klassificerats som alvarlandskap eller enbuskmarker. Dessa marker duger inte till annat än 

betesmarker för djuren då det är så pass tunna jordlager. Antingen är det bara 10-20 cm ner till 

berggrunden eller svallgrus och klapper. På många ställen syns till och med berggrunden. 

 

6.2 Turism och befolkning 

Under den senaste tiden har antalet sommarturister på Fårö ökat avsevärt. Detta är något som 

även lokalbefolkningen lagt märke till, enligt vår intervjurespondent. Även om han personligen 

inte märker av det på en större skala (på grund av att de bor vid öns mitt), så är det en stor kontrast 

mellan vinter och sommarhalvåret.  

 Synen på turismen verkar vara delad. Samtidigt som man är medveten om de problem som 

turismen medför (framförallt prisökningarna) så är lokalbefolkningen medveten om att det inte 

skulle gå att livnära sig året runt på Fårö om inte turismen existerade. I alla fall inte alla som bor 

där just nu. Det finns få som endast kan jobba med turismen. Majoriteten sysselsätter sig med 

annat under lågsäsongen men bedriver också någon sorts verksamhet som är turistbaserat under 

högsäsongen. I den familjen som intervjuades är läget precis så. Både mor och far i familjen har 

året runt jobb som inte kopplas direkt till turismen. På sommaren däremot driver de ett bageri 

där de också säljer fårskinn och annat de själva producerat. Under sommaren jobbar ungefär 25 

personer för det bageriet och det är full fart. 

 [...] på sommaren är det jättemycket. Jag jobbar 100 dagar i rad där ute varje år, 12 timmar om 

dagen [...] 

Dessa ord kommer från en respondent som huvudsakligen tar hand om bageriet på sommaren.  

 

6.3 Accelererande stigning av vattennivån 

Som nämnt i avsnittet om Fårös landhöjning så förutsäger Intergovernmental Panel on Climate 

Change att höjningen av havsnivån kommer stiga med 2-9 mm/år inom de kommande 100 åren. 

Detta kommer alltså betyda att havet kommer stiga med ungefär 7 mm/år istället för att landet 

stiger med 2,2 mm/år. I det långa loppet skulle detta få konsekvenser. 

 Enligt våra observationer finns det inte särskilt många strandtomter på den västra sidan av 

Fårö. Den sidan är också högre än den östra, i och med att ön lutar en aning från nordväst till 

sydost. På den västra sidan kommer det alltså ta lång tid förrän höjningen av vattennivån kommer 

ställa till problem. På den östra sidan däremot finns desto fler strandtomter med bebyggelse, som 

ligger närmre vattennivån i och med att den sidan av ön är relativt låg och plan. Om havsnivån 
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skulle stiga konstant med 7 mm/år skulle vattnet komma 70 cm högre på bara 100 år och då 7 

meter på 1000 år. Om så blir fallet kan det ställa till problem för de tomter med bebyggelse som 

ligger nära stränderna. Detta kan i nuläget ses som ett avlägset problem, men kan likväl vara bra 

att ha i åtanke. Ett sådant problem skulle inte endast vara ett problem för Gotlands- och Fåröbor, 

utan likväl stora delar av Sverige (speciellt södra Sverige). Med en stigande vattennivå så borde 

även Fårös insjöar att växa tillbaka till de storlekar de en gång haft. Denna expansion borde gå 

relativt snabbt, då vattensamlingarna på södra Kalbjärga inte är så djupa. 

 

6.4 Kulturlandskap 

Som respondenten berättade till oss i intervjun, förändras synen på det Fårö-iska landskapet 

långsamt. Synen på att Fårö har de öppna landskapen som de en gånga hade på 60-talet börjar 

försvinna, och Fårö som ett mer naturligt och ostört växtlighet tar dess plats. Fårbete har alltid 

haft en stor image på Fårös kulturlandskap, och det är någonting som folk alltid kommer 

förknippa med ön (även utöver namnet ). Även med en fårstamm som minskas, och andra 

köttdjur som tar dess plats, så kommer varken imagen eller fåren försvinna helt. Det är någonting 

som kommer stanna kvar, oavsett om det är lönsamt eller inte. 

 

7. SLUTSATSER 

Arbete ämnade att studera området kring södra Kalbjerga med fokus på naturens utformning, 

hur landskapet har format människornas bruk och hantering av marken samt att analysera och 

skapa en landskapsklassificering. Detta har gjorts genom förstudier, fälstudier och efterarbete. 

Det kan sägas att studieområdet är utformat under lång tid. Landhöjningskartan daterar de äldsta 

punkterna på området ända till 6500 år tillbaka i tiden. Enda sen dess fram till idag har Fårö stigit 

upp ur havet. Under denna process, då landet stigit upp ur havet, har landksapet utformats till 

det vi ser idag. Denna utformning lägger förutsättningar för vad marken kan användas till. 

 Mänsklig aktivitet är något som på en del olika sätt påverkar hur landskapet kommer 

utformas och se ut. På Fårö har fårbetet förekommit under lång tid. Däremot har betestrycket 

minskat en aning under de senaste tiotals åren. Betet bibehåller det “öppna landskapet” som Fårö 

sägs vara. I och med det minskande betestrycket börjar däremot dessa öppna ytor i landskapet 

sakta växa igen, mest av enbuskar. Detta verkar vara ett fenomen man som Fåröbo är medveten 

om, åtminstone enligt vår intervjuperson. Det är inte bara betet som påverkar landskapet, utan 

också odling. Odlingen idag däremot är inte alls lika omfattande som den tidigare varit på Fårö. 

Förutsättningarna för odling är egentligen inte särskilt bra då det inte finns så många platser där 

jordlagret är tillräckligt tjockt för gynnsam odling. Många odlingsmarker övergår till 

betesplatser. 
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