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1. INLEDNING  
På olika platser i världen kan vi se olikartade landskap, det kan vara allt från en storstad till 
ett naturreservat i ett fjällområde. Landskap förändras i både rum och tid och är resultatet av 
olika element och processer, både naturliga och kulturella, som tillsammans bildar 
landskapets karaktär. Cary Swanwick skriver i ’Landscape Character Assessment Guidance 
for England and Scotland’ att landskapet handlar om relationen mellan människa och plats 
och att det är människans tolkning som gör land till ett landskap (Swanwick, 2002, s.2).  

I denna studie undersöks landskapet i Norsholmenområdet, ett ungefär 3x2 km 
stort område på norra Fårö (Fig.1). Norsholmen är en tidigare ö, men är idag en halvö som 
ligger mellan Tällevika och Ajkesvik. Väster vik, Norsholmens nordligaste spets, är också 
Fårös och hela Gotlands nordligaste punkt. Med anledning av den senaste nedisningen har 
Norsholmen inte legat över havsnivån speciellt länge. Det var först 3 ka BP den steg över 
havsytan genom landhöjning och sedan dess har området påverkats av både antropogena och 
naturliga processer (Svantesson, 2008 s.33). 

 
Figur 1. Kartan visar var studieområdet är beläget på Fårö och en terrängkarta över området.   

 © Lantmäteriet i2014/00601. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att framställa en integrerad geografisk landskapsanalys och kartering 
utifrån både ett naturgeografiskt respektive ett kulturgeografiskt perspektiv samt använda 
lämpliga metoder för att ge en bild av landskapsutvecklingen över tid. För att kunna besvara 
detta syfte används följande frågeställningar:   
  

• Hur har det naturgeografiska landskapet utvecklats till vad det är idag och vilka 
samband finns det i de bakomliggande processerna i norsholmenområdet? 

• Hur har den antropologiska inverkan och gestaltning av området format 
kulturlandskapet till hur det ser ut idag? Vilka är de bakomliggande faktorerna? 

• Hur kan en integrerad lanskapsklassificering i form av en karta och beskrivning av 
landskapsenheter och landskapselement formas över norsholmenområdet? 

• Hur har Norsholmen utvecklats från en ö till en halvö, och vilka är de bakomliggande 
(natur- och kuturgeografiska) faktorerna?  



3 
 

2. BAKGRUND  
2.1 Naturgeografi  
Naturlandskap skapas av en mängd olika processer. Genom historien har Skandinavien utsatts 
för flera nedisningar vilket har haft stor inverkan och är en av flera processer som format 
landskapets utseende.  
  
2.1.1 Berggrund  
Klassificering av bergarter och dess uppbyggnad är viktigt då det kan ses som grunden för ett 
landskap. Gotlands urberg består av granit och härstammar från den svekokareliska 
orogenesen, men med anledning av att den under en lång tid täckts av yngre sedimentära, på 
Gotland fler hundra meter tjocka, bergarter är den mindre känd (Erlström et al. 2009, s. 24). 
Gotlands berggrund lutar mellan 0,2 till 0,4º i sydostlig riktning på grund av den svenska 
fjällkedjeveckningen, men lutningen varierar lokalt beroende på den avsättningsmiljö 
berggrunden bildats i (Erlström et al. 2009, s. 27).  

Gotlands sedimentära berggrund bildades i ett tropiskt marint hav under 
silurperioden för ungefär 420-440 Ma. Då låg baltiska skölden strax söder om ekvatorn och 
var täckt av ett grunt hav vilket har påverkat lagringen av sediment. I det varma havet fanns 
ett stort växt- och djurliv. Denna biomassa lagrades på botten, men på grund av 
östersjönsänkans lutning sluttade sedimentpackningen på Gotland i sydostlig riktning, mot 
sänkans mitt (Martinsson, 2001, s. 17). 

Vidare fanns det under Silur en begränsad tillgång till terrigent material. Det 
dominerande materialet var karbonatpartiklar från skalbärande organismer med högt 
kalkinnehåll (Erlström et al. 2009, s. 20). Genom havsnivåförändringar eroderades partiklarna 
och bildade ett slags bindningsmedel för sedimentet på botten och det litifierades till kalksten 
(Martinsson, 2001, s. 17). Under silur fanns de också i grundare revpartier, även om de inte 
var lika väl utvecklade som reven vi kan hitta idag. Där levde stromatoporoidéer som 
tillsammans med tabulata koraller bildade kalksten med en hård och oregelbunden struktur 
(Erlström et al. 2009, s. 20). 

Berggrundens uppbyggnad på Gotland präglar stora delar landskapets topografi. 
Den mer erosionsresistenta berggrunden finner vi i de högre delarna av landskapet. 
Revkalkstenen är mer tålig mot erosion jämfört med den sedimentära kalkstenen som bildats 
på havsbotten (Martinsson, 2001, s. 17). Området Norsholmen, som studeras i detta arbete 
består av kalkarenit samt revkalksten, även kallad stromatoporoidékalksten (Fig.2). 
Strukturlinjen i fig. 2 visar en höjdskillnad i landskapet. Kalkareniten har bildats i ett djupare 
havsområde än revkalkstenen, vilket gör att lagringen är mer enhetlig jämnfört med 
revkalkstenens oregelbunda lagring med hålrum. Revkalksten är också mindre lätteroderad då 
den är mer kristallin än kalkarenit. Kalkarenit har en grå till mörkgrå färg medan revkalksten 
är ljusgrå med gröna och grå inslag. Revkalksten har också en högre karbonathalt (Erlström 
et al. 2009, s. 33).  
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Fig. 2. Bergartskarta över Norsholmenområdet med egenskapade polygoner från SGUs 
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jordartskarta. Källmaterial: © SGU, i2014/00601. 
2.1.2 Istidens påverkan 
Efter Silur sjönk havsnivån, sedimentationen avtog och tektoniska krafter rörde 
östersjönsänkan norrut. Under kvartärperioden nådde östersjönsänkan sin nuvarande plats och 
det varma klimatet byttes mot ett kallare och området drabbades av flera nedisningar 
(Martinsson, 2001, s. 18). Genom isens tyngd pressades jordskorpan ned, men efter att isen 
smält försöker jordskorpan återgå till sitt ursprungsläge och det skedde en isostatisk 
landhöjning. Den isostatiska landhöjningen är dock en långsam process som sker än idag. 
Landhöjningen skiljer sig åt då den är större i norr än i söder, med anledning av att istäcket 
var tjockare i norr. Att isen smälte medförde inte bara en landhöjning utan också en eustatisk 
havsytestigning, och olikt landhöjningen skedde havsytestigningen omgående (Ericsson & 
Gembert, 1996, s. 55). Idag stiger Fårö med 2 mm/år (Boelhouwers et al, 2016). När isen 
hade smält låg Fårö under vatten då den isostatiska landhöjningen inte kunde hålla jämna steg 
med den eustatiska havsytestigningen och det skedde en transgression  
(Heikensköld, 2001, s. 15). Det var först under tiden för Litorinahavet  6 ka BP som Fårö steg 
över havsytan (Svantesson, 2008, s. 30) Norsholmen steg över vattenytan först långt senare 
ungefär 3 ka BP . Därefter har landskapet stigit över havsnivån i olika etapper beroende på 
landskapets höjd, vilket illustreras i diagrammet nedan (Fig. 3).  
  

  
Figur 3. Diagram över Norsholmens strandlinjes ålder (ka BP) baserad på landskapets höjd (m.ö.h.). En tredje 

grads polynom trendlinje används för att bättre följa förändringar i landhöjningstakten över tid. Baserad på data 
från SGUs kartgenerator.  

  
2.1.3 Fårös kust  
Sedan Gotland höjts över havet har berggrundsytan nästintill utan avbrott formats av olika 
typer av exogena processer. Som ovan nämnt var Fårö täckt av vatten under en lång tid och 
på grund av det har hela ön, även de centrala delarna, någon gång varit kust som utsatts för 
vågenergi. Det finns exempelvis mäktiga strandvallar kvar från Litorinahavet över stora delar 
av Gotland därför att havsnivån under den perioden var relativt stabil och landhöjningen 
sedan bevarat dem (Martinsson, 2001, s. 18). Längs Gotlands nordvästra kust finner vi den 
siluriska klinten. Klinten har skapats av en stor flod i östersjöbäckenet för ett par miljoner år 



6 
 

sedan som har format och påverkat Gotlands kustlinje. Silurklinten har bidragit till att 
nordvästra kusten är djup medan lutningen av östersjösänkan har gjort östsidan långgrund. 
Det har medfört att det finns en annorlunda geomorfologi på väst respektive östsidans kust 
beroende på de exogena processer de utsatts för (Svantesson, 2008, s. 12).  

Vidare är den viktigaste geomorfologiska processen längst kusterna vågenergi, 
det gäller även Fårö. Vågor är vindenergi som genom friktion omvandlas till vattenrörelse 
vilken sedan eroderar, transporterar och deponerar kustsediment. Vågor definieras utifrån sin 
längd, höjd, hastighet och period. Större vågor innebär en högre vindhastighet och fetch 
(blåssträcka). För att en våg ska behålla sin energi krävs ett visst djup. I djupare vatten rör sig 
en våg i cirkulära rörelser, men när den når grundare vatten och vågen kommer i kontakt med 
havsbotten bromsas den och växer i storlek, men tillslut kan inte vågen växa mer och den 
bryts (Strahler, 2013, s. 530 - 531).   

För att en våg ska kunna erodera en kust krävs en viss mängd vågenergi 
beroende på hur lätteroderat ett material är. Om vågorna slår mot en stenig kust kommer det 
mer lätteroderade material att brytas ned snabbare och bilda vikar och bukter. Det mer 
motståndskraftiga materialet blir kvar och bildar uddar. Uddarna kan sedan fungera som ett 
skydd för vikarna då vågorna kommer sakta ner vid kontakt med de grundare partierna runt 
udden. Vågorna kommer då svepa runt udden och ändra riktning då det når ett nytt medium, i 
en vågrörelse som kallas refraktion, och vågenergin minskar. Det gör att uddarna blir mer 
exponerade för erosion. Vågor skapar också litoraldrift, även kallad kusttransport, som flyttar 
sediment längs kusten. Gällande erosion av uddarna kommer litoraldriften att flytta sediment 
och genom deposition bilda skyddade stränder i vikar. Genom förflyttning av sediment kan 
litoraldriften också bilda landformer som bland annat tombolos (Strahler, 2013, s. 33–34). 

En tombolo är en landform skapad av sand- och grusavlagringar som genom 
litoraldriften förts samman och bildat en förbindelse mellan en ö och fastlandet 
(Nationalencyklopedin, u.å.).   

En annan landform som vågerosionen bildar är raukar. Dessa består av 
motståndskraftigt material, så som revkalksten, vilket har gjort att det inte har eroderats lika 
lätt som materialet runtomkring. Att de sedan är bevarade är ett resultat av landhöjningen 
som skyddat raukar mot ytterligare vågerosion. På Gotland finns raukar mest på västsidan 
utmed klinten där bergrunden till störst del domineras av revkalksten (Svantesson, 2008, s. 
23-24).  

Den siluriska klinten bidragit till att vattnet är djupare på den nordvästra kusten 
av Fårö. Det gör att vågorna inte bromsas upp utan har möjlighet att få en längre varaktighet 
samt fetch och vågen blir större. Det har därför tidigt vid landhöjningen bildats klintar.  På 
den östra sidan har östersjösänkans lutning bidragit till en långgrund kust då det eroderade 
sedimentet följde djupkurvorna ner i botten. Det har lett till att vågor bromsas upp och tappar 
energi innan de når kustlinjen (Martinsson, 2001, s. 18).  
  
2.1.4 Jordarter  
Jordarterna på Fårö bildades under kvartärtiden av isens avsmältning och vågornas svallning. 
Ön låg djupt nedtryckt under havets yta på grund av isens kraft och innan den steg över ytan 
hade Östersjön genomgått olika stadier av att vara sött och salt beroende på kontakt med 
havet. Ca 6 ka BP, under Litorinaperioden, steg Fårö över havets yta på grund av 
landhöjningen och sedan dess har jordarterna formats (Svantesson, 2004, s. 16).   
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Isen tog med material längs sin väg som avsattes med smältvattnet. Det 
osorterade materialet är mestadels bortspolat av vågornas erosion, men det som finns kvar är 
moränmärgeln (i låga, skyddade områden) som är Gotlands vanligaste jordart. Moränen är 
lerig och har en hög kalkhalt, på grund av att dess ursprung är från den lokala berggrunden 
som isen krossat och malt ned till finkornig jord. Flyttblock från fastlandet kan också 
förekomma på Fårö, bland annat den så kallade ”Vassestainen” på Norsholmen (Svantesson, 
2004, s.15).  

Klapper och grusavlagringar är mycket vanligt på Fårö, speciellt längs med 
kusterna där det finns stora strandvallar. Det finns även sandavlagringar som är material som 
inlandsisen förde med sig och som svallats av vågorna. På grund av landhöjningen som 
skedde successivt är strandvallarna ännu kvar uppe på land (Martinsson, 2001, s. 18-19). 
Mycket av Fårös yta är endast täckt av vittringsgrus på grund av att jordlagret svallats bort i 
olika omgångar och hällmarkerna då blivit utsatta för mekanisk och kemisk vittring.  

Torv är en jordart som består av delvis nedbrutna växtdelar som inte haft 
tillgång till syre och bevarats i fuktig miljö. När en sjö växer igen, eller när försumpning 
sker i anslutning till källor alternativt när grundvattenytan ligger nära markytan kan det 
bildas torvmarker (Svantesson, 2008, s.39).  

På Norsholmen finns mest svallsediment och klapper (Fig. 4). Jordartskartan 
visar även en del sedimentär berggrund. Andra jordarter som finns på Norsholmen är 
moränlera, bleke, kalkgyttja och partier av exponerad kalkstensberggrund. 
 
2.1.5 Klimat och vegetation  
Gotland har många soltimmar och låg årsnederbörd, vilket utmärker sig betydligt i jämförelse 
med resten av Sverige. Östersjöns vattenmassor påverkar även klimatet med kallare vårar 
eftersom havet är nedkylt efter vintern och kyler således ned luften. På hösten inträffar det 
motsatta, det uppvärmda havet värmer luften vilket gör att höstarna är varmare än i övriga 
landet (Martinsson, 2001, s. 20).  

Jordlagrets tjocklek är olika över olika områden. Där det finns moränmärgel är 
jorddjupet som störst. Mycket av öns yta har bara ett lager av vittringsgrus som inte kan hålla 
kvar vattnet så bra. Kalksten har få sprickor och är svårgenomträngligt för vatten, vilket är 
orsaken till att vätar bildas i svackor i berggrunden. På hösten när det regnar samlas vattnet, 
som berggrunden inte släpper igenom och försvinner genom avdunstning på våren. Beroende 
på årstid är det därför väldigt torrt eller mycket vatten (Martinsson, 2001, s. 20). Olika typer 
av kalksten har olika stor tendens att spricka, ett högt innehåll av lera ger en lägre sprickighet 
(Danielsson et al, 2007, s. 13).  

Det faktum att Fårö och Norsholmen är en kustmiljö präglar landskapet på olika 
sätt. Vad som brukar vara typiskt för kustmiljöer är arternas anpassning efter de särskilda 
geologiska förutsättningarna, en omväxlande vattentillgång och utsattheten för hårda vindar. 
Det är även vanligt att landskapet är mosaikliknande, har en stor artrikedom och olika 
biotoper. Vegetationen gynnas av, eller är bunden till kalkberggrunden (Lennartsson och 
Stighäll, 2005, s. 29–30).  
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Fig.4. Jordartskarta över Norsholmen. Kartmaterial: © Lantmäteriet i2014/00601, SGU i2014/00601. 
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Fårö har varit befolkat från början sedan ön först steg över havets yta och 
kulturlandskapet har därmed alltid präglat naturen. Speciellt genom bete eftersom marken 
inte varit duglig till så mycket mer och det är den typ av natur som mest präglar landskapets 
utseende. En följd av betet är ett näringsunderskott i markerna och i sin tur växter som 
specialiserat sig på de särskilda förhållandena (Martinsson, 2001, s. 38).  

Olika typer av våtmarker är vanligt förekommande på Fårö och bildandet av 
dem beror på omständigheter som bland annat har att göra med topografi, klimat, berggrund 
och jordarter. Kärr är en typ av våtmark, och den vanligaste på ön, som är näringsrik på grund 
av att den har ett tillrinningsområde. Beroende på omgivningen och dess egenskaper, varierar 
utseendet och vegetationen. Exempelvis trivs Al i våtmarksområden då den kräver mer vatten 
än bland annat björk och tall (Martinsson, 2001, s. 26).   

Tallen är det träd som bäst klarat av att etablera sig på de magra markerna. Den 
har ofta en hög ålder, är grov och växer långsamt. Om trädet får mycket ljus och plats kan det 
leva i flera hundra år (Martinsson, 2001, s. 33).  

Alvarsmarkerna, som är typiska för Fårö, är öppna landskap och en följd av 
människans och naturens samverkan som utvecklas där berggrunden består av kalk och har 
ett tunt lager eller ibland inget jordtäcke alls. Alvarsmarker har en stor artrikedom trots att det 
är en extrem miljö för växter och djur med skiftande tillgång på vatten. De arter som finns på 
markerna är unika i sitt slag (ofta sällsynta i resten av Sverige) och anpassade till de speciella 
förhållandena. Flera hundra år av bete har hindrat större växter som buskar eller träd att 
etablera sig (Länsstyrelsen Kalmar län, u.å). Enbusken är dock liksom tallen ihärdig och tålig. 
Enbuskmarkerna är också en karaktäristisk bild av Fårö (Martinsson, 2001, s. 40).  
  
2.2 Kulturgeografi  
Det är omöjligt att tala om Fårös landskap utan att blanda in människans påverkan. Ön har 
varit befolkad ända sedan den först steg över ytan genom landhöjningen, och naturlandskapet 
har aldrig fått utvecklas fritt utan alltid formats i symbios med hur människorna och deras 
djur använde naturens resurser i sitt eget intresse. Alvarsmarker är ett bra exempel på en 
naturform som inte hade kunnat existera utan människans betesdjurs påverkan på landskapet.  
  
2.2.1 Jordbruk och markanvändning  
De näringsfattiga jordarna medför stora utmaningar i jordbruket. Ofta fick man bara ut två 
eller tre gånger sådden och två eller treskifte var givet för att jordbruket skulle vara 
fördelaktigt överhuvudtaget. Den uppsvallade tången (släke) från stränderna hjälpte delvis att 
tillföra näring i åkermarkerna. Sudersandsviken bland andra kustområden delades upp likt 
åkermark för att bönderna skulle kunna samsas om det naturliga gödningsmedlet (Ohlsson, 
2001, s. 82).  

Råg, i huvudsak den gotländska särarten gotlandsråg var det mest utbrett 
brukade sädesslaget. Den är mer motståndskraftig än andra och tål både hårdare klimat och 
mer näringsfattiga jordar. Utöver det anses sorten idag mer smakrik än annan råg och mjölet 
blir dessutom nästan lika vitt i färgen som vetemjöl (Ohlsson, 2001, s.81).  
Befolkningen på ön har på grund av dessa otacksamma förhållanden traditionell varit 
mångsysslare. Människorna har ägnat sig åt både fiske, sälfiske likaså fårskötsel för både 
köttet och skinnets skull. Ofta var männen ute på dagarna likt gamla jägarsamhällen för 
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tusentals år sedan. Olikt andra jordbrukssamhällen var det vanligast att kvinnorna tog hand 
om jordbruket hemma medan männen var ute på sina vikingaliknande jaktexpeditioner 
(Ohlsson, 2001, s. 81).  

Maskineran inleddes inte förrän på 1910-talet. Fårö har av förklarliga 
geografiska skäl alltid legat efter både Gotland och i sin tur fastlandet i den teknologiska 
utvecklingen (Ohlsson, 2001, s. 86).  

Får och nötkreaturens viktigaste betesmarker fanns i skogen. Djuren drev löst 
under största delen av året och kunde organiseras med hjälp av öronmärkningar och dylikt. 
Inhägnad mark för boskap var ovanligt på Fårö. Istället byggde man murar eller gärdsgårdar 
mellan åkrarna för att hålla djuren borta. I och med detta kan man ofta se tydliga gränser för 
gammal åkermark i landskapet genom att studera murar. De ringlande murarna är äldst. Att 
bygga rakt och precist började man göra först genom jordreformerna. Fåren klarade sig bra på 
fri fot och fick leva på vad naturen bjöd. Man inhägnade ibland hästar, men ofta var betet 
magert även på dessa ställen och man kunde på sin höjd försörja två stycken vid respektive 
gård. (Öhrman, 2004, s. 112, Martinsson , 2001, s. 38). 

Ängarna gav föda till djuren, såväl till sommaren som till vinterfodret. Att ha 
god tillgång till ängsmarker var minst lika viktigt som åkermarken själv. En lantmätare på 
1690-talet betraktade i princip all mark som gav skörd av hö som äng. Därav är det svårt att 
idag uppskatta deras värde i form av skörderesultat. Fårös ängar var varken speciellt stora 
eller av någon nämnvärt hög kvalitet, även fast många av dem är belägna på 
moränmärgeljord eller sandjord. En av de största ängarna fanns i närheten av Ajketräsk söder 
om Norsholmen. Eftersom ängsmarken är så pass ojämnt utspridd över Fårö var det vanligt 
att gårdarna skaffade sig ängsmark som låg långt ifrån själva gården (Öhrman, 2004, s.115).  

Våtmarker som träsk och myrar räknades in som utmarker. Endast några få av 
dessa har torrlagts, dock har flera tidigare sjöar försvunnit helt eller delvis torkat under de 
senaste hundratals åren. I jordeboken 1693 konstateras att 12 insjöar finns på ön där fjällfiske 
utövas på en del av dem. Från våtmarkerna fick fåröborna fisk, ag till taktäckning, foder till 
djuren och färskvatten, även fast lantmätarna betraktade dem som odugliga. De flesta 
tillhörde en enskild gård, men större områden exempelvis Limmormyr delades mellan fler 
gårdar. (Öhrman, 2004, s.112).   

Omkring år 1700 var endast ca 5% av den gotländska åkermarken uppodlad. 
Åkrarna var små och oregelbundna till formen eftersom de var så pass beroende av 
markförhållandena. I princip alla åkrar var sårbara för frost, torka och översvämningar. 
Jordarna torkade lätt ut, delvis eftersom dränering ännu inte var känt. Gödsel användes men 
släken var det allra viktigaste, som också var belagd med skatt. Under den här tiden gav de 
bästa jordarna under ett år med bra väder knappt tre gånger utsädet tillbaka. På grund av detta 
var också missväxt vanligt. Utan släke hade siffrorna varit ännu lägre. Den helt dominerande 
grödan gotlandsrågen som förvisso var känslig för frost under våren krävde inte speciellt 
mycket näring i marken för att trivas (Öhrman, 2004, s.116).  
 
2.2.2 Ajke grannlag  
Ajke grannlag består av gårdarna Butleks, Nors, Austers, Lassor och Sudergarda. Här finns 
mycket få spår av forntida bebyggelse, rimligtvis eftersom dessa blivit bortodlade eller 
överbyggda av senare byggnationer. Det kan också handla om att området befolkades och 
bebyggdes relativt sent. Den äldsta gården tros vara Butleks och senare tillkom en norr om 
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denna, därav namnet Nors. Senare öster - Austers och söder - Sudergarda. Denna uppdelning 
skiljer sig från Fårö i stort. Namnen Nors och Austers kan antyda att dessa gårdar ligger i lite 
mer av en grupp och Sudergarda med sin längre ändelse gard kan antyda att denna gård legat 
lite avskiljt från de andra i området. Gårdarna hade också sina ägor samlade runt gården 
redan vid karteringen 1692. Terrängen är platt med ett öppet landskap. Före 1692 tillhörde 
Norsholmen Bunge kyrka men vid skattläggningen det året överlämnades holmen till Nors, 
den närmaste gården (Öhrman, 2004, s.136–138).  
  
2.2.3 Bebyggelse   
Det finns bristande information om hur det var på Fårö på Bronsåldern eftersom det inte är så 
många boplatser som har registrerats. De boplatser som undersökts är från 6 ka BP och ligger 
vid Lauters Stajnkalm. Troligtvis ökade befolkningen och bebyggelsen allt eftersom 
landhöjningen fortskred. Kring 2 ka BP växte bebyggelsen över ön, och utgjorde grunden för 
kulturlandskapet långt in på 1800-talet med flera små hus på varje gård (Östergren, 2004, s.  
32–40). 

Idag har Fårö en spridd bebyggelse och ett begränsat odlingslandskap på grund 
av det karga landskapet med tunna jordar. Därför har bebyggelsen inte ändrats mycket trots 
skiftesreformer om man jämför med övriga Gotland och Sverige. På 1600-talet var det ett 30-
tal gårdar på Fårö. På gårdarna fanns små, men många olika trähus med olika 
användningsområden. Fram till och med 1700-talet byggdes husen i trä, men sedan dess 
byggdes husen av sten på grund av virkesbrist (Öhrman, 2004, s.107).  

1800-talets reformer inom jordbruk och industrialisering, en förbättrad 
folkhälsa och näringsfriheten, visade sig på Fårö genom en ökad och mer spridd bebyggelse i 
och med arbetsmarknadens utveckling. (Öhrman, 2004, s.150–156).  
Nyodlingen ökade under 1900-talet, för att senare börja tona av när småjordbruk inte längre 
var ekonomiskt hållbart. I och med urbaniseringen började däremot sommarstugor byggas, en 
effekt av romantiserandet av landsbygden (Öhrman, 2004, s.190).  

Idag är fritidshusen en stor del av dagens kulturlandskap. På 1920-talet började 
de första torpliknande sommarstugorna dyka upp, som under de följande åren utbreddes och 
under 30talet, funktionalismens era, standardiserades. Vissa av dessa hus står kvar idag och 
en del är ombyggda. Efter andra världskriget och när jordbruket senare avreglerades har allt 
fler fritidshus byggts och icke lantbrukare började köpa gårdar och mark (Hansson, 2004, s. 
351– 354).   
  
2.2.4 Kalkbrytning och bränning  
Kalkbrytning och bränning har pågått på Gotland ända sedan medeltiden. Kalken kan både 
brytas och användas direkt som byggnadssten eller brännas i speciella kalkugnar där man 
hettar upp stenen till ca 1100 grader för att bilda kalciumoxid (osläckt kalk). Kalken släcks 
sedan genom tillförande av vatten vilket bildar kalciumhydroxid (släckt kalk). Den släckta 
kalken kunde användas som murbruk (limkalk), men har idag ersatts av cement. Idag finns 
många gamla ugnar att se i landskapet på både Gotland och Fårö. Ugnarna är i varierande 
grad av bevaring och kännetecknas av en tjock mur av sten, några meter i diameter. Dessa är 
ibland helt överväxta och kan då närmast likna små kullar, men det finns även mycket 
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välbevarade exemplar. Ofta placerade man ugnar nära kusten eftersom transporter då 
förenklades. Vissa ugnar kan dateras bakåt ända till 1200-talet (Nyström, 2001, s.173). 

Kalkbränning har varit begränsad på Fårö jämfört med norra Gotland, men även 
här finns exempel på industriell kalkverksamhet. 1916 startades ett initiativ med mål att 
exportera kalk från Norsholmen. Det satsades stort och man byggde smalspårig järnväg ända 
från brottet i Kalbjerga samtidigt som krossverk och utskeppningshamn anlades (Nyström, 
2001, s.184). 

Redan 1921 bestämdes enhälligt att företaget skulle upphöra. Styrelsen menade 
på att kalkstenens kvalitet var bristfällig, men det fanns också andra förklaringar till 
verksamhetens upphörande. I de huvudsakliga exportmarknaderna Tyskland och Ryssland 
pågick revolution och andra politiska oroligheter samtidigt som kalkverket också fungerade 
bristfälligt och skapade många driftsavbrott. Vid en sista bolagsstämma 1925 upplöstes 
företaget helt. Som mest jobbade ca 80 personer vid industrin på holmen (Nyström, 2001, 
s.186–187).  
  
2.2.5 Fornlämningar  
Den så kallade kyrkogården är ett större gravröse på Norsholmens. Formationen består av en 
ringvall som är ca 70 cm hög och 30 meter i diameter av löst lagd sten i form av gråsten och 
kalksten. På platsen har flera gravar beträffats och även en husgrund ca 6*10 meter vilket 
troligtvis är resterna av ett kapell. Platsen har blivit utsatt för plundringar och skadegörelse 
flera gånger under en lång tidsperiod (Sten, 2004, s.99).  

På kyrkogården stod under en tid en rest trästång. Man vet att denna funnits från 
slutet av 1800-talet fram tills 1920-tal. Under denna tid stod den upprest på en kant av 
frånstensringen men det är rimligt att den inte alltid varit placerad där. Stången är troligtvis 
del av ett tidigare kors i anslutning till kapellet (Sten, 2004, s.99).   

Arkeologerna Gunnar Jonsson och Claes Claesson undersökte Norsholmen 
under 1930-talet. Några år efteråt hade platsen rovgrävts än en gång och denna gång förstört 
lämningar i ganska stor utsträckning. Arkeologerna återvände dock för att gräva ut en av 
stenkullarna på udden och kunde trots rovgrävningen finna ett antal söljor, dock inte i ädla 
metaller. Benkammar påträffades också samt sälben. Alla benen var omrörda och låg ej sina 
ursprungliga lägen. De var heller inte begravda under någon jord utan låg fritt på marken. På 
platsen fanns också en kummel av stenflisor. Alla föremål lades tillbaka och det finns således 
inget arkiv över fynden (Sten, 2004, s.100).  

År 1995 gjordes en utförlig utgrävning av kyrkogården. Platsen var plundrad 
och föremålen mycket omrörda. Blandade skelettrester påträffades från 5 olika individer 
mellan 12–35 år. Tre av dessa kunde könsbestämmas till män, men på grund av plundringen 
och skadegörelse kunde de två resterande personerna ej könsbestämmas. Dessutom 
påträffades ben av flera djurarter vilka dock förmodligen är sentida och inte hör hemma i den 
ursprungliga graven. Utöver ben hittades tre kistspikar av järn. Inga föremål påträffades som 
kunde datera lämningarna. Ett skenben från individen längst ner i botten på graven kunde 
med C14-analys dateras till 1440-tal dvs. sen medeltid. Plundringarna försvårade 
utgrävningen avsevärt även om de funna benen i sig var mycket välbevarade. Av de enstaka 
bitar som låg i ursprungligt läge kunde bestämmas att alla individer begravdes med huvudet 
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åt väster likt kristen tradition. Endast mannen i botten var i princip ett komplett skelett. Det är 
inte säkert om alla personerna begravts samtidigt (Sten, 2004, s.100).  
  
2.2.6 Sälfångst  
Säljakt har varit ett vanligt inslag i vardagen för fåröbor under många århundraden ända in en 
bra bit på 1900-talet. De vanligaste fångstmetoderna var käutanät och smagarn som är två 
olika tekniker där man använder nät och lurar in sälen i dessa. Ett smagarn var ett u-format 
stående nät under vattnet kring en sten ut mot havet som sälar gillade att klättra upp på. 
Genom att skrämma sälarna ut till havs kunde man få dem att fastna i nätet. Käutanät var en 
mer komplicerad metod där man använde fyra väggar av liggande nät kring stenen. När en säl 
klättrade upp kunde man sedan dra hårt i ett rep för att få väggarna att ställa sig upp och på så 
vis fånga in sälen. Det förekom också säljakt där man med en käutapilk (harpunliknande spjut 
med tillhörande rep) fysiskt jagade sälarna. Ibland flyttade man så kallade sälstenar till ett 
lämpligt läge vid vattnet för att kunna gillra många nät i samma område. Sälstenarna går än 
idag att se i landskapet och deras namn finns dokumenterade. Det har dock visat sig svårt att 
få reda på vilken sten som bär vilket namn eftersom dokumentationen är så pass bristfällig. 
Säljakten var viktigt för fåröborna på många sätt. Köttet åts såklart, men även skinnen var 
användbara till att sy kläder och späcket kunde målas och smörjas med (Olsson, 2001, 
s.133134, 136, 138).  
 
2.2.7 Naturskyddsområden   
På Gotland finns flera olika säregna naturtyper vilka huserar många ovanliga växt och 
djurarter. På hällmarkerna förekommer ovanliga fåglar, insekter, lavar och växter. Många av 
dem är rödlistade, vilket innebär att de riskerar att utrotas. EU har utvecklat Natura 2000 som 
är en plan för bevarandet av olika naturtyper och den biologiska mångfalden. Det innebär att 
varje land som är med har en rad olika områden som är viktiga att bevara och ansvarar för 
dessa områden med en plan som beskriver naturtypen, dess säregna viktiga arter och hur 
bevarandet ska gå till (Danielsson et al, 2007, s. 68).  

Norsholmen är ett Natura 2000-område där ett tiotal olika fåglar, växter och 
svampar är rödlistade. Bevarandeplanen beskriver grundligt de olika arterna och hur de ska 
bevaras. Det finns bland annat restriktioner kring markanvändningen, hur betesdriften ska gå 
till och hur djuren ska underhållas (Länsstyrelsen Gotlands Län, u. å ).  
  
2.2.8 Turism  
I början av 1900-talet var det mest lokalbefolkningen från Fårösund och Gotland som besökte 
Fårö och de var framförallt intresserade av flygsandsfälten. I takt med att turismen växte blev 
efterfrågan på logi större och på 1930-talet byggdes den så kallade ”turisthyddan” på 
Sudersand som sedan på 1950-talet utvecklades till en by åt turister. Ungefär samtidigt 
etablerades också ett vandrarhem (Nyström, 2001, s.324). Allt eftersom efterfrågan på logi 
ökade, började också fåröbor hyra ut över sommaren och sommarstugor etablerades 
(Nyström, 2001, s.331).  

Turismen är den största näringen på Gotland och sysselsätter lokalbefolkningen 
på framförallt sommarmånaderna. Idag är det vanligare att man bor i sommarstugor, eller hyr 
stugor än att man bor på hotell, vandrarhem eller campingar. Just Fårö har blivit ett populärt 
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resemål på Gotland och har även lockat många konstnärer och kända personligheter. 
Fritidshusen på Fårö är mer än dubbelt så många som åretrunthushållen och de flesta ägs av 
Stockholmare (Östergren, 2001 s. 347- 350).  

Med turismen kommer inte enbart positiva aspekter. Vatten- och 
avloppsförhållandena på Gotland är begränsade och en viktig fråga ur miljösynpunkt. Det 
händer att enskilda avlopp förorenar vattnet i områden där jordtäcket är tunt, vilket gör det 
svårt för vidare utbyggnad.  Stigande priser på fastigheter är ett annat problem som turismen 
medför. Det leder till en åldrande bofast befolkning eftersom de yngre generationerna inte har 
samma ekonomiska möjlighet (Östergren, 2001 s. 354).  

Det är en komplex balansgång att hantera bevarandet av Fårös natur och 
kulturlandskap och samtidigt ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som turismen medföljer. 
Denna balansgång har Region Gotland arbetat med genom att framställa en 
framstidsöversiktsplan där de hanterar frågor kring ett hållbart Fårö.  
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3. METOD  
I studien används både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Förstudien utgjordes av en 
kvantiativ metod, och kompletterades under fältstudien av en kvalitativ metod i form av en 
intervju.  
 
3.1 Förstudien  
I förstudien används en övervägande kvalitativ metod vid insamling av bakgrundsinformation 
till studieområdet. En tydlig metodik för hur landskapet klassificeras är hämtad från 
Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland (Swanwick, 2002). I 
det första steget formulerades syfte och frågeställning, och studieområdet avgränsades utifrån 
kartan i Figur 1. Därefter samlades material in för att skapa både en naturgeografisk och en 
kulturgeografisk bild av området. Insamlingen av material till bakgrunden hämtades från 
litteratur, föreläsningar och seminarium. Vidare skapades kartor för det specifika området för 
att samla information samt få en visuell bild.  
Litteraturmässigt är det i huvudsak samlingsverket FårÖ i tre delar av Fårö  
Hembygdsförening som använts. Vid beskrivningen av det naturgeografiska landskapet har 
bland annat Sveriges geologiska undersöknings berggrunds- och jordartskarta över Gotland 
använts som komplement. Föreläsningar och seminarium har gett underlag för förståelse om 
vilka kulturgeografiska och naturgeografiska processer som format Sverige i stort, men också 
specifikt på Fårö och studieområdet.  

Under förstudiens period gavs undervisning i GIS (Geografiska 
Informationssystem) och med hjälp av detta skapades kartor över området. Bland annat 
skapades en berggrundskarta, en jordartskarta, och en höjdkarta. Efter förstudien kunde ett 
första utkast av en landskapsklassificering sammanställas. Med kunskap från den insamlade 
litteraturen, undervisning samt de tematiska kartorna fanns det tillräckligt med underlag för 
att presentera en preliminär klassificering.  
  
3.2 Geografiska informationssystem - GIS  
En viktig kvantitativ metod använts i denna studie är GIS. Vid framställning av kartor och 
analys av kartor har ArcMap 10.3.1 använts som verktyg. I skapandet av kartorna har 
material från SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Lantmäteriet använts.  
Lantmäteriet har även bidragit med den fastighetskarta som använts för att markera ut bland 
annat vägar och bebyggelse. Alla kartor har skapats i skalan 1:25 000. Först skapades en 
översiktskarta över studieområdet. Det var också koordinaterna från denna som låg till grund 
för resterande kartor. Det studerade områdets koordinater är; Y minimum 6 433 700, Y 
maximum 6 436 500, X minimum 748 900 och X maximum 750 900 enligt SWEREF99-
systemet. 

De tematiska kartorna som skapats till studiens syfte är en berggrundskarta, 
jordartskarta, landskapsålderskarta, ortofotografi, och två historiska kartor över åkerareal 
1692, 1823, 1940, 1977 och 2016. En karta med utmarkerade observationspunkter samt en 
karta över landskapsklassificeringen (Bilaga A) skapades också. Efter fältarbetet har kartorna 
omarbetats och förbättrats genom tillägg efter egna observationer. GIS har även använts för 
att dra tre tvärsnittsprofiler för att få ut höjddata i en graf. 
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 Efter fältarbetet skapades en slutgiltig integrerad klassificering av 
studieområdet med hjälp av observationspunkter och tvärprofiler. Observationspunkterna, 
jordartskartan, höjddata och landskapsålderskartan lade grunden till den slutgiltiga 
landskapsklassificeringen. Egna shapefiles med polygoner och linjer ritades för att markera ut 
viktiga element som observerades under fältstudien. Dessa sammanställdes i 
landskapsklassificeringsmallen för att markeras ut på den slutgiltiga kartan. 
 
3.3 Landskapsålder  
Figur 3 av landskapets ålder baserat på topografisk höjd har använts till att skapa 
landskapsålderskartan (Bilaga A) samt ge information under och efter fältstudien. 
Beräkningarna bygger på data om lokal strandlinjeförskjutning från SGU kartgeneratorn 
(tema strandlinje, skala 1:25.000, storlek A4). Utifrån insamlad data sammanställdes en tabell 
(Bilaga B), vilken sedan användes för att skapa ett punkt (x-y) diagram med strandlinje (x) 
och ålder (y). Därefter skapades en tredje grads polynom trendlinje då den bäst följer 
datapunkterna. Anledningen till det är att R-kvadratvärdet (=0,999) visade en närmast perfekt 
korrelation, då R-kvadratvärdet = 1 betyder ett perfekt samband. 
  
3.4 Fältstudier  
En stor del av studien utgörs av ett fältarbete på Norsholmen. Detta ger underlag för 
besvarandet av frågeställningarna och klassificeringen av landskapet för förståelsen av dess 
karaktär. Vissa viktiga landskapselement och komponenter visar sig inte i förstudien 
(Swanwick, 2002, s.30). 
  
3.4.1 Landskapsklassificering  
Fältstudierna utgår ifrån det insamlade bakgrundsmaterialet och den preliminära 
landskapsklassificeringen som ska undersökas och korrigeras genom fältstudien. Studien 
utgår ifrån en kombination mellan en hierarkisk och parametrisk landskapsindelning där den 
hierarkiska landskapsindelningen utgår ifrån att dela upp området i steg, medan den 
parametriska klassificeringen utgår från tematiska baskartor (Fagerholm et al., 2013, s.662-
663). 

Landskapsklassificeringen grundas utifrån både ett naturgeografiskt och ett 
kulturgeografiskt perspektiv för att skapa en integrerad landskapsanalys.  
Landskapsklassificeringen skapar i grunden en basindelning av Fårö genom att dela upp 
områden i landskapsenheter utifrån berggrundsmaterial, höjddata, jordartstjocklek och 
vegetation. Därefter kompletteras landskapsenheter med landskapselement så som vägar, hus 
och fornminnen. För detta används ett givet klassificeringsschema med givna kriterier 
(Bilaga).   
  
3.4.2 Observationspunkter och tvärprofil  
I termer av utförande används observationspunkter för att dokumentera iakttagelser och 
tolkningar av studieområdet. Observationspunkterna dokumenteras med hjälp av en GPS, 
fotografering samt anteckningar utifrån en given mall (bilaga). GPS gjorde det möjligt att 
importera punkterna för ytterligare analys i GIS.  Genom en kombination av GIS och 
anteckningar analyserades landskapsenheter och element för att få en integrerad bild av det 
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geografiska landskapet. Vidare användes detta för att skapa en rättvis landskapsklassificering 
av studieområdet.   

Slutligen användes observationspunkter för att skapa tre tvärprofiler. En 
tvärprofil kan visualisera landskapets komponenters sammanhang och tydligt visa på enheters 
uppdelning. Det är också motiveringen till tvärprofilernas position då de är placerade för att 
så tydligt som möjligt visualisera landskapets föränderlighet i studieområdet med en 
grundtanke att markera övergångar av natur, höjddata och markanvändning. 
  
3.4.3 Intervju   
Ytterligare används en kvalitativ metod i form av intervju med Ingvar Söderdahl, en 
pensionerad sjöräddare som är boende och uppväxt i Ajke, som angränsar till Norsholmen. 
Intervjun utgör ett komplement till förståelse för det kulturgeografiska landskapet och dess 
utveckling över tid. Dessutom ger den en inre blick av landskapet som är användbart i 
studien.   

Intervjuformen baseras på Karen O’Reillys bok “Ethnographic methods second 
edition”. Den etnografiska intervjumetoden går till stor del ut på en ostrukturerad intervju, då 
det ger möjlighet för intervjuobjektet att tänka över frågorna och ge mer öppna svar. Det 
tillåter även den som intervjuar att byta spår och komma med nya idéer samt att sätta sig in i 
intervjuobjektets perspektiv och tankegångar (O’Reilly, 2012, s. 120). 

Det är viktigt att visa på professionalism och informera vad fältarbetet handlar 
om, varför intervjun är viktig och hur den kommer att användas. Samtidigt är det lika viktigt 
att vara ödmjuk och informell, så att den som ska bli intervjuad känner sig bekväm (O’Reilly, 
2012, s.142).  

Utförandet av intervjun kan betraktas mer som ett guidat samtal med fokus på 
intervjuobjektet. Guiden finns för att ge samtalet ett flöde och kan utgå ifrån en eller två 
ämnen med underrubriker, vilket lämnar plats för att gå in på djupet eller eventuellt nya idéer 
(O’Reilly, 2012, s.148–149). 

Information som är relevant för studien är frågor kring jordbruket, då 
intervjuobjektet är uppväxt på ett lantbruk, hur marken brukades samt hur jordbruket 
utvecklats. Frågor kring turismen, huruvida bebyggelsen ändrats och lokalbefolkningens 
upplevelse av turismen ingår också. Den rent visuella bilden av landskapet och hur den 
förändrats exempelvis i form av vegetationens och Varpets utveckling, samt frågor kring 
binäringar (då intervjuobjektet varit aktiv inom fisket) har prioriterats.  
 
4. RESULTAT  
Landskapet i studieområdet är av olika karaktärer. Udden är nästintill helt omringad av kust, 
medan den södra delen som är en del av Fårös fastland omsluts av en vik på vardera sida. 
Områdets högsta del finns i de nordligaste delarna på udden och området karaktäriseras av en 
mängd strandvallar. Bebyggelsen på udden är minimal förutom en del fiskestugor. I de södra 
delarna finner vi bostadshus, av vilka många är sommarhus och inte är bebodda året runt. 
Området mellan udden och fastlandet kallas Varpet som till största del är en våtmark. För att 
förenkla översikten av området har en karta i form av ett ortofotografi med 
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observationspunkterna framställts (Fig. 5). 

 
 Figur 5. Ortofotografi med de utvalda observationspunkterna och tvärprofilernas position. © SGU 

i2014/00601 
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 4.1 Integrerad Landskapsklassificering  
Under fältstudien observerades landskapet för att kunna framställa en slutlig 
landskapskartering (Fig. 6). Tillsammans utgjorde observationspunkter, jordartskartan, 
höjddata och landskapsålderskartan grunden till den slutgiltiga landskapsklassificeringen. 
Klassificeringen använder fem landskapsenheter och flertalet landskapselement. Dessa och 
deras kriterier är: 
 

• 1Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden: Mest finkornigt material, 
kopplad till tidigare vik-, sund- eller sjömiljö, mosaik med blandad markanvändning 
och mer nedsjunkna strandvallar.   

• 1Ac Agrarlandskap i topografiskt exponerade område: Grovkorniga jordarter, 
kopplad till utsatta uddemiljöer med motståndskraftig berggrund och mosaik med 
blandad markanvändning.  

• 1Ba Alvarlandskap: Sedimentär berggrund (motståndskraftig kalksten) exponerad 
eller med <20cm jordlager (vittringsjord), hällmark som begränsar skogsutveckling. 
Öppet landskap med <20% buskvegetation, varav max 10% träd (tall). Topografiskt 
högt läge på ön. Bete kan förekomma.   

• 1Da Öppet vatten/sjö  
• 1Db Våtmark  

 
De nordligaste delarna av området är klassificerat som 1Ac Här finns grovkorniga jordarter i 
form av klapper. De tre högsta punkterna och de som först steg över vattnet genom 
landhöjningen är också klassificerade som 1Ac (Bilaga A). Området består av strandvallar av 
klapper med ytterst liten och låg vegetation med strukturmark. Det finns också utmarkerade 
klapperfält längst den nordliga kusten, som har begränsats till där vegetationen är ytterst liten 
och enbart lavar på klapper förekommer. En del av uddarna längst den östra kusten har också 
klassificerats som 1Ac då de består av exponerad sedimentär berggrund. I de centrala delarna 
finns även en enhet klassificerad som 1Ac, detta då området består av klapper och 
strandvallar vilket indikerar en tidigare uddemiljö.   
 
 

I områden klassificerad som 1Ab finns det färre och mer nedsjunkna strandvallar. 
Jordarterna är mestadels mycket finkornig svallsand. Det finns inte heller någon exponerad 
hällmark här eftersom jorddjupet överstiger minst 20 cm. På området finns betesmark på 
öppna marker, men också skog både med enbart tallar och blandskog med lövträd och tall. 
Längst kusterna finns vissa sandstränder, medan den sydostligaste delen längst kusten består 
av ett klapperfält. 
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Figur 6. Integrerad landskapsklassificering av studieområdet utifrån höjdkarta, jordartskarta och fältobservation. 

Kartmaterial: © Lantmäteriet, SGU i2014/00601 
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Utifrån jordartskartan och observationer vid fältarbetet har utsträckningen av områden 

med 1Ba Alvar markerats. I dessa områden finns exponerad hällmark eller så är jorddjupet 
under 20 cm. Vegetationen är begränsad då det enbart finns mossa, gräs, grästuvor och låga 
och glesbeväxta enar. Ytterligare finns det vätar i 1Ba-området på de centrala delarna av 
udden. I vätarna finns flyttblock av granit och gnejs vilka har avlagringar på sig som visar en 
tidigare vattennivå (Fig. 7).  

Vidare finns också landskapselement utmarkerade på klassificeringskartan. Bland 
annat gravfält, kalkugnar, flyttblock och ruiner. Det förekommer också gamla stenmurar ute 
på udden, mestadels i alvarsområdena. I de sydligaste områdena finns inhägnad betesmark 
samt utdikningar vilka också har markerats på kartan.   

Slutligen finns det tre våtmarker i området. En är Varpet där udden sitter ihop 
med Fårös fastland. Området består av moränlera och är delvis vattentäckt. I närområdet 
finns små flyttblock av granit och gnejs. Söderut hittas de två andra våtmarkerna. Den större 
består av bleke och kalkgyttja och är täckt av vass och grästuvor.   

 
Figur 7. Fotografi 30 september 2016. Observationspunkt 87. Flyttblock som visar linjen från en 

tidigare vattennivå. 
 
4.2 Tvärprofiler  
Tre tvärprofiler drogs för att visualisera landskapet (Fig. 8). Valet av antalet profiler 
motiveras med att området har en mycket varierad natur och ett föränderligt kulturlandskap. 
Antalet tvärprofiler har hjälpt till med förståelsen av detta. Den första profilen är dragen från 
sydväst mot kusten i en nordöstlig riktning. Den ämnar illustrera en vikmiljös utveckling och 
ge en bild av studieområdets kulturlandskap.  

Den andra tvärprofilen utgår från den sydvästra kustlinjen och drogs sedan i en 
sydöstlig riktning mot Fårös fastland. Profilen visar hur förbindelsen mellan den tidigare ön 
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och fastlandet utvecklats. Den sista och tredje tvärprofilen är dragen över udden från den 
västra till den östra kusten genom de tre högsta punkterna för att få en god överblick över 
Norsholmen. 

 
 Figur 8. Höjdkarta med utmarkering för tvärprofiler. ©i2014/00601 (Terrängkartan, fastighetskartan) 

 höjddata 2m) 
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Tvärprofil 1  
Den första profilen är omkring 700 meter lång och illustrerar i stort en topografisk skyddad 
vikmiljö och dess utveckling över tid. Profilen börjar topografiskt högt i sydväst och sträcker 
sig i en nordostlig riktning. Jorddjupet utgår ifrån SGU jorddjupsskarta då egna mätningar 
inte var möjliga.   
  

 
Figur 9. Tvärprofil 1 som illustrerar höjdskillnad, jordarter, vegetation samt markanvändning. 

  
Den första punkten är taget 675 meter från kustlinjen och kommer benämnas som 
tvärprofilens start, alltså 0 m. Här finns ett staket till en inhägnad betesmark samt en 
traktorväg, och i nordostlig riktning finns en skog som följer i 250 meter. Jorddjupet 
överstiger 1,5 meter och de översta 10 cm består av organiskt material medan lagret under är 
finkornig sand. Skogen består av både löv- och barrträd i form av björk, lönn och tall, där 
tallen är högst. Marken är täckt av vegetation i form av 0,5 meter högt gräs samt blåbär- och 
lingonris (Fig. 10). 200 meter in i skogen finns en stig, i övrigt är skogen igenväxt.  
  

  
Figur 10. Fotografi 28 september 2016. GPS-punkt 19 (N 6434109, Ö 0749484). 

Igenvuxen tall- och lövskog. 
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Efter 250 meter finns ett staket, skogen upphör och betesmarker tar vid. I betesmarken finns 
inga tallar utan enbart glesväxta björkar. Vid betesmarkens början finns en svag men tydligt 
visuell sluttning, vilket liknar en strandvall. Vidare följer en traktorväg och därefter 
ytterligare en strandvall i nordvästlig riktning.  

På strandvallen uppkommer en visuell trädlinje av al, istället för björk, 310 
meter in på tvärprofilen. Den uppkommer i gränsen till en våtmark som syns genom en 
konkav utveckling i landskapet. I våtmarken finns höga vegetationstuvor av vass och i 
utkanten finns liknande tuvor, men dessa är istället resultatet av kryogena processer i marken 
(Fig. 11). Våtmarken består av kärrtorv. Jordmånen är här djupare än tidigare då den är >15 
cm i utkanten, men djupare ändå i de centrala delarna. Under jordmånen finns ett täcke av 
finkornig sand.   
  

  
Figur 11. Fotografi 28 september 2016. GPS-punkt 12 (N 6434160, Ö 0749559). 

Tuvformade bildningar i marken av kryogena processer.  
    
Efter våtmarken blir det åter betesmark med glesbeväxta björkar. Vid 420 meter kommer en 
inhägnad och en skog tar vid. Skogen består enbart av tallar, inga lövträd alls och 
markvegetationen präglas av blåbär- och lingonris. Ett staket 475 meter in på tvärprofilen 
bildar en gräns till det fritidshusområde som sträcker sig till strandkanten. Här finns mycket 
mänsklig aktivitet i form av bostäder, vägar samt en brunn. Det finns fortfarande tallar i 
området men mycket glesare då de huggits ned för att ge plats åt fritidshusen. I området finns 
en jordmån på 1-3 cm och under är det finkornig sand. ¨  

Vid 650 meter sluttar marken brant nedåt ca 1,5 m och leder ner till 
sandstranden vid Bohakasandet (Fig. 12). Efter sluttningen vid 610 meter finns gräs och vass, 
men därefter upphör vegetationen helt. På stranden finns släke som transporterats upp av 
vågor. Vattendjupet ökar sakta och viken är långgrund. 
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Figur 12. Fotografi 28 september 2016. GPS-punkt 2 (N 6434328, Ö0749862).  

Bohakasandets strand.  
    
Tvärprofil 2  
Den andra tvärprofilen utgår från den västra kusten och sträcker sig 420 meter in mot land i 
sydostlig riktning.   
  

 
  

Figur 13. Tvärprofil 2 som illustrerar höjdskillnad, jordarter, vegetation samt markanvändning. 
  
Tvärprofilen tar sin början i nordväst vid Tällevikens kustlinje och präglas av låg vågenergi 
på grund av vikens skyddande läge. Från kustlinjen och framåt cirka 40 meter urskiljs ett 
tydligt mosaikliknande mönster format av gräs, vittrad kalksten och släke (Fig. 13). Området 
har flyttblock av granit och gnejs samt exponerad kalksten. Jordlagret består av ett tunt lager 
organiskt material, som bildats av förmultnad släke.   
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Figur 14. Fotografi 29 september 2016. GPS-punkt 34 (N 6434987, Ö 0749001). 

Mosaikliknande mark vid västra kusten.  
  
Efter 75 meter finns antropogen inverkan i landskapet i form av två fiskestugor och en 
förmultnande eka. Vid fiskebodarna finns också ett äldre redskap som användes till att dra 
upp båtarna från en gammal pir, vars rester fortfarande kan urskiljas. Jordarten har övergått 
till svallgrus och det finns flera strandvallar, med svallsediment på toppen och gräs emellan 
(Fig. 15). Gräsets utbredning växer i takt med det ökade avståndet från kustlinjen.   
  

  
Figur 15,29 september 2016. GPS-punkt 36 (N 6434955 Ö 0749032). 

Båthus och gammal båt.  
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Nästa mänskliga inverkan finns 120 meter in på tvärprofilen i form av en traktorväg och 
banvall från tidigare smalspårig järnväg. Vägen används också av de betande fåren i området. 
Vidare är banvallen en gräns till en alvarsmark som sedan följer i ytterligare 80 meter, med 
exponerad berggrund och låg växtlighet. 200 meter från kustlinjen finns tvärprofilens högsta 
punkt, som är 2,7 meter över havet. Vid första anblick liknar det en överväxt strandvall men 
utifrån jorddjup och jordartskartan påvisar det en upphöjning i landskapet i form av 
sedimentär berggrund. Landhöjningsdiagrammet visar att denna punkt steg över havsytan för 
ca 1,5 ka BP.  

Vidare följer en depression i landskapet där jordtäcket ökar och en gles 
tallskogsdunge etablerar sig (Fig. 16). I skogen finns flyttblock, stubbar och låg vegetation i 
form av gräs. Vid 310 meter in på tvärprofilen upphör skogen och ett område med grästuvor 
tar vid. Där grästuvorna sedan tar slut återkommer alvarsmark.  
  

  
Figur 16. Fotografi 29 september 2016. GPS-punkt 25 (N 6434828, Ö 0749198) 

 Gles tallskog.  
  
Vid 370 meter från kustlinjen finns ytterligare en traktorväg och därefter följer strandvallar 
med exponerad klapper som sträcker sig i väst - östlig riktning från en tidigare kustlinje. Här 
finns en minskad mängd gräs, men i partierna med gräs och mossa växer enar och rönn (Fig. 
17). Den exponerade klappern är vittrad och täckt med lav. I och med en utgrävning i 
området går det att se att det översta lagret klapper är mer vittrat eftersom det underliggande 
materialet är större. Slutligen når tvärprofilen vid 420 m en sommarstugetomt som inhägnas 
av en gärdesgård samt vegetationsgränsen till en barr och lövskog.  
  



28 
 

 
Figur 17. Fotografi 29 september 2016. GPS-punkt 46 (N 6434702, Ö 0749237). 

Exponerad klapper vid en strandvall som indikerar en tidigare kustlinje.  
    
Tvärprofil 3  
Den tredje tvärprofilen sträcker sig från den sydvästra kustlinjen till den nordöstra genom 
uddens tre högsta punkter. Den första punkten liknar kustlinjen från den andra tvärprofilen, 
med en mosaikliknande struktur. Här är isälvsmaterialet större och mer rundat och det 
förekommer mer exponerad kalksten (Fig. 18). Fem meter in på profilen finns den första 
strandvallen som är 1,5 meter hög. Det finns en färgförändring i form av lav och annan 
växtlighet. Därefter följer strandvallar med exponerat svallsediment, och växtligheten ökar i 
samband med avståndet från kusten.   

 
  Figur 18. Tvärprofil 2 som illustrerar höjdsskillnad, jordarter, vegetation samt markanvändning. 
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Efter 150 meter från kustlinjen ökar både jorddjupet och vegetationen. Flertalet grupper med enar 
på cirka två meter är placerade på det finkorniga materialet av sand som finns under jordlagret. 
Sanden har en lilaaktig färg. 400 meter in på tvärprofilen upphör enbuskarna. Det finns även 
stenhögar skapade från mänsklig aktivitet, så kallade odlingsrösen. Stenarna rensades från åkrarna 
när jorden brukades på udden (Fig. 19). Därefter följer 200 meter alvarsmark, som präglas av låg 
vegetation och exponerad hällmark. Området är också plant och saknar strandvallar.   
  

 
Figur 19. 1 oktober 2016. GPS punkt-123 (N 6435668, Ö 0749508). 

Odlingsröse från tidigare  jordbruk på udden.  
  
Därefter når profilen uddens andra högsta punkt vid 600 meter. Den ligger 6,25 meter över 
havet, vilket betyder att den steg över havsytan  ungefär 2,6 ka BP. På denna punkt finns även 
fornlämningen som kallas kyrkogården. Efter följer en strandvall och marken övergår sedan 
till alvar. På alvarsmarken finns det flera antropogena lämningar bland annat rester av trä från 
en inhägnad och sönderfallna murar. (Fig. 20).  
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Figur 20. Fotografi 1 oktober 2016. GPS-punkt 114 (N 6435870, Ö 

0749852). Gammalt och förmultnande trästaket.   
 

Vid 1100 meter från den västra kustlinjen sker en stigning i landskapet och strandvallar 
framträder. Framåt, mot den näst högsta punkten på udden präglas landskapet av 
mosaikliknande mark, alltså exponerad kalksten och vegetation fläckvis. Efter 150 meter 
upphör strandvallarna och marken planas ut och blir åter alvar. Vidare följer den sista 
stigningen mot Norsholmens högsta punkt som ligger 7,4 meter över havet och steg över ytan 
3 ka BP. Även här finns mosaikliknande mark, men växtligheten i form av enar är större. På 
den högsta punkten står ett sjömärke och växtligheten består av lågt gräs. 

Slutligen följer en sluttning där det åter finns mosaikliknande mark. 100 meter 
efter sjömärket upphör vegetationen och ett klapperfält breder ut sig. 25 meter från den västra 
kusten finns tre stenhögar, som är utmarkerade som gravfält. Därefter följer en skarp 
sluttning som är den nutida strandvallen. På strandvallens topp sker en färgförändring på 
grund av lav och annan växtlighet som har bildats på den icke aktiva kustlinjen (Fig. 21). På 
strandvallen finns olika stora klapper där de största är överst då vågor med högre vågenergi 
har placerat det där. Därefter följer ett parti med mindre klapper som vid kustlinjen och 
samband med att släke infinner sig, får klappern en gulaktigfärg och ökar åter i storlek. 
Längst ut vid kustlinjen finns en kustplattform som sträcker sig cirka 10 meter ut. Vid lite 
vind kan kustplattformen minska vågenergin, men med anledning av kustens läge kan den 
också utsättas för hög vågenergi vilket resulterar i de höga strandvallarna. 
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Figur 21. Fotografi 1 oktober 2016. GPS-punkt 92 (N6436275, Ö 0750671). 

Strandvall vid östra kusten på udden, visar släke samt storlek och färgskillnad av klapper.  
 
4.3 Mänsklig aktivitet 
4.3.1 Agrarlandskapet över tid 
Det agrara landskapet i studieområdet har förändrats en del över tid vilket illustreras i de två 
följande kartorna där åkermarkernas förändring i storlek är tydlig (Fig. 22a) och 22b)). På 
kartan över åkermarken från 1692 och 1823 syns tydliga skillnader både på udden och i den 
södra delen av området. År 1692 var endast en liten yta åkermark på den sydvästra delen av 
udden, intill Varpet, då Norsholmen fortfarande var en ö. Vid 1823 hade det uppkommit flera 
åkrar på de centrala och sydvästra delarna och nu satt Norsholmen ihop med fastlandet. I 
södra delen av området har det mesta av åkermarken från 1692 försvunnit till år 1823 vilket 
totalt sätt blir en minskning i areal jämfört med 1692 (fig. 23). 

Kartan över åkermarken 1940, 1977 och 2016 illusterar att åkerarealen minskat 
betydligt. På udden är det efter 1940 ingen åkermark kvar alls och i den södra delen av 
området minskade åkerarealen kraftigt mellan 1940 och 1977 (Fig. 23). Där det tidigare varit 
åkermark på udden finns rester av gamla stenmurar. De ligger parallellt med åkrarna och har 
varit inhägnader för odlad mark. Fältstudien visade att ingen av åkrarna var odlade utan den 
enda aktivitet som observerades var slaget gräs till bete på enstaka åkrar. 
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Figur22 a). Åkermark 1692 och 1823. Källa: © Lantmäteriet (Historiska kartor). 22b) Markanvändning  



33 
 

1940, 1977 och 2016. Källa: © Lantmäteriet, SGU i2016/00601. 
 

 
Figur 23. 

 
 
4.3.2 Fornlämningar och ruiner  
Flertalet fornlämningar och ruiner finns att hitta i studieområdet vilka illustrerar olika typer 
av mänsklig aktivitet från olika tidsåldrar. Här beskrivs ett urval av de mest intressanta 
platserna.  
  
Kalkugnsruin 1, GPS-punkt 90 (N 6434120, Ö 0749543) 
Den första ugnen ligger precis bredvid vägen vid våtmarksområdet på den första tvärprofilen. 
Ugnen är i ett mycket förfallet tillstånd och är helt övertorvad (Fig. 24). Den liknar närmast 
en liten kulle i landskapet och består av en ca 8 m i diameters hästskoformad vall med 
öppning åt öster. Vallen är ungefär 2 m bred och 0,7 m hög och enstaka kalkstenar syns vid 
ytan. I väster är vallen något skadad av vägen som löper förbi precis bredvid. Rester av 
muren och kalksten hittades under det tunna lagret av gräs och jord. Platsen är beväxt med 
enstaka björkar och är idag betesmark. 
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Figur 24. Fotografi 30 september 2016. GPS-punkt 90 (N 6434120, Ö 0749543). 

Övertorvad kalkugn (1). Personerna i bilden visar höjdskillnaden. 
 
Kalkugnsruin 2, GPS-punkt 91 (N 6434396, Ö 0749267) 
Den andra kalkugnen är belägen ca 400 m i nordvästlig riktning från den första och är delvis 
täckt av gräs och mossa (Fig. 25). Ruinen består av en rund struktur, 7 m i omkrets och ca 1 
m hög med 1 meter breda vallar av huvudsakligen 0,1–0,5 m stora kalkstenar men även granit 
och gnejs. Ugnens har öppning mot sydväst och i centrum ligger en grop ca 2 meter i 
diameter. Strukturen är inte överväxt, dock delvis raserad. Vegetationen består av en glesväxt 
tallskog med ett högt grästäcke som idag är betesmark.  

Figur 25. Fotografi 30 september 2016. GPS-punkt 91 (N 6434396, Ö 
0749267). Ruin av kalkugn (2).  
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Industriell lämning, GPS-punkt 78 (N 6435718, Ö 0750367) 
Vid Norsholmens sydöstra kust ligger en ruin samt tre kalkstenshögar från en tidigare industri 
(Fig. 26). Idag finns ett betongtorn och resterna av en utskeppningspir bevarade på platsen 
samt banvallen som leder härifrån ner till ett kalkbrott norr om Kalbjerga. Området är ca 
100x100 m stort och de tre högarna är var för sig ca 25 m i diameter och 8–10 meter höga. 
Pirens yttersta fundament av cement är bevarat en bit ut i vattnet från tornet, dock finns inte 
bryggan kvar. En ca 20 m i diameter stor försänkt uppsorteringsanläggning i betong ligger 
belägen nedanför tornet. Vid slutet av banvallen finns också en avtippningsanordning där de 
inkommande tågen kunde tippa kalksten som sedan transporterades på band till en 
krossmaskin.  
 

 
 

  
Figur 26. Fotografi 30 september 2016. GPS-punkt 78 (N 6435718, Ö 

0750367). Ruin av gammal industri.  
  
Medeltida grav samt ringvall, GPS-punkt 68 (N 6435750, Ö 0749715) 
Denna fornlämning som i folkmun kallas “kyrkogården” består av en något oval ringmur på 
en förhöjning i landskapet, omringad av strandvallar (Fig. 27). Innanför vallen har gräs och 
mossa tagit över bland de utspridda stenblocken. I nordligt läge ligger en ansamling mindre 
stenar i en grop som skall vara en del av ett före detta kapell. Gropen skulle kunna vara en 
skada. Vissa av stenblocken ligger mer anordnade och är delar av gravar, medan de andra är 
utspridda.  
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Figur 27. Fotografi 30 september 2016. GPS-punkt-68 (N 6435750, Ö 0749715). 

Kyrkogården.  
4.4 Intervju  
Intervjun genomfördes med 70 årige Ingvar Söderdahl på hans gård den 3 oktober 2016. 
Söderdahl bor i Ajke, strax söder om studieområdet där han också är uppväxt och byggde sitt 
nuvarande hem på 70-talet. Idag är Söderdahl pensionär, och har jobbat 35 år av sitt liv inom 
kustbevakningen med sjöräddning.  

Inledningsvis förklarades studiens syfte vilket ledde in Söderdahl på ämnet om 
jordbrukets förändring över tid. Han berättade att det under hans barndom fortfarande odlades 
spannmål men att de gamla åkrarna idag enbart är betesmark. En av anledningarna menar 
Söderdahl var odlingen av raps som ska ha utarmat jordarna, speciellt ute på udden. Däremot 
skedde ingen avveckling av jordbruket utan odlingen växlades istället till bete eller 
arrenderades bort. När Söderdahl var barn odlades det fortfarande på udden och marken 
inhägnades med hjälp av en kombination av stenmurar och staket. Där jorden var tillräckligt 
djup kunde man ha staket, men där den var för tunn gick det bara att ha murar.  

Vidare följer ett samtal om införandet av Natura 2000 vilket Söderdahl och 
enligt honom även lokalbefolkningen ställer sig skeptisk till. Natura 2000 har inneburit 
restriktioner för de boende i området. Exempelvis är det inte tillåtet att fälla träd utan 
skogsvaktarens tillåtelse och detta ses som en begränsning. Ytterligare bestämmelser berör 
betet på udden. Under sommarhalvåret är det obligatoriskt att får betar där för bevarandet av 
naturlandskapet, medan det är helt förbjudet under perioden då det är ett fågelskyddsområde. 
Lantbrukaren som har sina betesdjur på udden har även fått bidrag för att köpa en speciell 
maskin för att avverka enarna som växer där. Söderdahl fortsätter med att berätta att 
vegetationen har förändrats och när han växte upp fanns det inga enar alls på udden.  
Befolkningen på Fårö minskar och åldras. Söderdahl berättar att det under hans uppväxt skett 
en avveckling av bland annat skola och butiker. Han berättar att de butiker och restauranger 
som finns idag existerar på grund av turismen. Även om det inte alltid har varit ett positivt 
mottagande av lokalbefolkningen är turismen idag en viktig inkomstkälla. Den har medfört 
jobbmöjligheter och skapat ett behov för bisysslor på säsongsbasis. Han fortsätter berätta att 
mark har sålts till turister vilket har bidragit till att socioekonomiskt starka grupper har höjt 
priserna. Det gör att unga på Fårö idag inte har råd att köpa egna tomter, och kan således inte 
bo kvar på ön om de inte har möjlighet att ärva.  

Fritidshusen i studieområdet har varierad ålder. Vid Bohakasandet finns många 
nybyggen, men också äldre hus från 1930-talet. Inflationen av turister har inneburit problem 
med vattentillgången på ön och Söderdahl betonar att turisterna byggde moderna 
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avloppsystem redan innan lokalbefolkningen hade något liknande. En konsekvens av 
grundvattenproblemet är att havsvatten har fått avsaltas och transporteras till de värst 
drabbade områdena på ön. De fornminnen som nämns av Söderdahl är kyrkogården, den 
gamla kalkindustrin samt gravhögarna ute på udden. Kyrkogårdens historia och ursprung är 
enligt Söderdahl oklar, och det finns ingen information om varken vem som anlagt den eller 
varför. Om kalkindustrin nämner Söderdahl oklarheter kring nerläggningen. Han betonar att 
okunskapen om råmaterialet och dess hantering var anledningen till nedläggningen. 
Krossverket hämtades från Norrland och var inte konstruerat att hantera kalksten. Samtidigt 
tar han också upp att marknaderna i Ryssland och Tyskland begränsades på grund av 
revolution och krig, samt problem med stenens kvalitet. Söderdahl ställer sig tveksam till att 
högarna vid den östra kusten av udden skulle vara gravar. Han berättar att det funnits 
åkermark ända där ute och att det således skulle kunna vara odlingsrösen.  

Vidare talar Söderdahl om fiske som en viktig binäring för befolkningen. Han 
berättar att fiskestugorna på udden härstammar från 1800-talet och att även hans familj har 
ägt en stuga på udden men att den förstördes i en storm. På utsidan av udden fanns laxöring, 
och även i Varpet kunde man fiska. Här finns idag ingen fisk eftersom vattennivån är mycket 
föränderlig beroende på säsong och nederbörd, som Söderdahl menar har minskat sedan han 
var ung. Sälfiske har också varit viktigt för försörjningen och detta pågick ända in på 1900-
talet. Det finns flera sälstenar kvar i landskapet idag och det fanns tre varianter - en för 
lågvatten, en för mellan, och en för högvatten. Söderdahl berättar att de gamla sälstenar som 
finns i studieområdet ligger längs den östra kusten vid Ajkesvik.   

Längs den östra kusten finns även en gammal brygga som nyligen togs bort, 
enligt Söderdahl. Detta genomfördes som en säkerhetsåtgärd för att hindra den erosion som 
pågick vid fritidshusen i de sydligaste delarna av Bohakasandet. 
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5. DISKUSSION 
5.1 Naturgeografi 
Istiden har haft en stor inverkan på landskapet, då åsyftas specifikt strandvallarna som är ett 
resultat av landhöjningen. Strandvallarna har ett annorlunda utseende beroende på var i 
området de finns. En av anledningen till detta är att vågenergin skiljer sig beroende på om 
det är en exponerad kust eller en skyddad vikmiljö. Det har även lett till olikartade jordarter. 
Genom att studera landskapsålderskartan och den topografiska kartan går det att se ett 
samband mellan de högsta punkterna och den tidigare kustlinjen. Landhöjningens bevarande 
av strandvallarna ger en indikation på det tidigare landskapet, i och med att de har svallats 
runt de högsta punkterna. Det visar också att udden inte enbart varit en ö, utan även fler och 
landskapet har stigit i etapper genom ytterligare landhöjning. 

Genom den topografiska kartan går det också att urskilja en tidigare kustlinje i 
de sydligare delarna. De tydligaste spåren är det exponerade klapper som finns i de centrala 
delarna. Den visar spår av en tidigare kustlinje från när udden inte satt ihop med Fårö. Norr 
om klapperfältet finns även exponerad kalksten och markens jorddjup är tunt, vilket kan 
påvisa en tidigare kustplattform. Den historiska kartan från 1692 visar en bild av den tidigare 
kustlinjen (bilaga 3). Kartan visar också en utmarkerad sjö som går att tolka som den våtmark 
som finns i området idag. Över tid kan sjön sedan ha blivit täck av organiskt material som 
torvat sjön till en våtmark. 

Vågenergin har haft en stor inverkan på landskapet. I vikmiljöerna har vågorna 
inte haft lika hög energi vilket har resulterat i att det skett en ackumulering i de sydligare 
delarna motsatt till den erosion som skett på udden. Det gör att jorddjupet är betydligt 
tjockare i vikmiljön då udden till största del består av sedimentär berggrund, som delvis 
täckts av klapper. Även jordmånen visar en skillnad i djup. I de topografiskt högre delarna av 
området är lagret av organiskt material som tjockast då det har haft längre tid att utvecklas. 
Det kan förklaras av att området har en jordart med mer finkornigt material, vilket gett 
möjlighet till mer vegetation. Jorddjupet har därför skapat möjligheten till löv- och tallskog i 
de södra delarna medan alvar på udden har resulterat i liten vegetation i form av enbuskar.  
 
5.2 Kulturgeografi 
Bete har alltid varit en central aspekt av landskapets gestaltning, speciellt då det format 
alvarsmarkerna. I studieområdet idag finns enbart jordbruk i form av djurhållning av får och 
nötkreatur, men tidigare användes även marken till odling. Kartorna över den historiska 
markanvändningen visar att odling även har skett på udden, specifikt på alvarsområdena 
vilket illustreras tydligt på 1823 års markanvändningskarta då ön kopplats ihop med Fårö och 
bildat en udde vilket gjorde det enklare att ta sig ut och bruka marken. På de gamla 
åkermarkerna syns inga strandvallar på grund av att marken brukats, men en liten visuell 
höjning går att urskilja och kan ha sin grund i släke som lades på åkern för förbättrad odling. 
Den lilafärgade sanden i området kan också bero på förmultnad släke från tidigare odling.  

Murar och förmultnade staket illustrerar tiden då åkermark inhägnades för att 
hålla djuren ute. I området finns enbart rester av stenmurar kvar vilket kan betyda att 
resterande bitar av muren har försvunnit. En annan anledning kan härledas från vad 
Söderdahl berättade om jorddjup och möjligheten till att använda staket. De rester av staket 
som observerades på udden var mycket förmultnade. Det pekar på att både staket och mur 
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användes i samma inhägnad men att trämaterial förmultnar snabbare, vilket gör att de inte 
längre är synliga i landskapet medan murarna till viss del står kvar. Landskapet kan alltså ge 
intryck av att längre sträckor mur har försvunnit än vad det faktiskt gjort. Således kan det ha 
funnits färre murar än vad man vid första anblick kan anta. Att datera murarna är svårt, men i 
och med att de är raka går det att anta att de som tidigast anlades under 1820-talet i samband 
med storskiftesreformen. Däremot berättade Söderdahl att murarna användes på 40-talet 
vilket betyder att de vid den tiden var i tillräckligt bra skick för att användas, eller 
restaurerades.  Idag finns ingen odlingsmark kvar på udden men betet pågår fortfarande.  
 
5.3 Samspelet mellan natur- och kulturlandskapet 
Utvecklingen av norsholmenområdet är präglat av naturgeografiska samt kulturgeografiska 
processer som tillsammans har bildat dagens landskap. Införandet av Natura 2000 har hjälpt 
till att bevara alvarsmarkerna i området, men mängden enar ökar fortfarande. En anledning 
till detta kan vara att fågelskyddsområdet gör betesperioden på udden mer tidsbegränsad. 
Nedläggningen av odling på udden kan vara en ytterligare anledning då tillskottet av släke 
har lett till en mer näringsrik jord där enarna kan etableras. Däremot får lantbrukaren i 
området bidrag för att hugga ner enar vilket borde resultera i att udden inte kommer bli helt 
igenväxt. 

Det går även att urskilja ett samband mellan topografi och de fornminnen och 
ruiner som går att hitta i området. Kyrkogården är ett exempel på detta eftersom den är 
belägen på en av de högsta punkterna på udden och steg därför över havsytan tidigt. Det finns 
också ett samband mellan näringslivet och mängden kust i området. Det syns tydligt att 
kulturlandskapet har utnyttjat närheten till havet. Industrin är placerad för att underlätta 
båttransporter och har också ett fördelaktigt geografiskt läge för export. Fiskestugorna i 
området finns på grund av att närheten till havet gjorde det möjligt att ha fiske som en 
binäring. De placerades i aningen lugnare vikmiljöer, som skydd från vågor. Kalkugnarna i 
studieområdet ligger i ett topografiskt högt läge, men trots deras nutida plats är även deras 
lokalisering motiverad av närheten till havet. Båda ligger i närheten av den tidigare kustlinje i 
de södra delarna av studieområdet som diskuterades ovan. 

Turismen har ökat bebyggelsen i området vilket tydligt syns genom de 
fritidshus som byggts vid Bohakasandet, en vik som består av en sandstrand som gör området 
extra attraktivt. Vid udden i södra delen av viken finns ett tydligt exempel på hur mänsklig 
inverkan påverkar ett annars naturligt förlopp. Bryggan är grunden för den erosion som 
skedde vid tomtområdet och därför behövde den rivas. Den mänskliga inverkan längs kusten 
har stoppat litoraldriften och de vågorna som följer runt bryggan eroderar istället för att 
ackumulera. Vidare går att poängtera att om det inte hade funnits en sandstrand hade 
förmodligen inte fritidshusen etablerats och erosionen hade inte i samma grad påverkat 
någon. 
 
5.4 Norsholmens utveckling till en halvö 
Efter observation av Varpet går det att anta att Norsholmens övergång från en ö till en halvö 
har skett genom landhöjningen och att litoraldrift sedan bildat en tombolo. Genom att studera 
den topografiska kartan, samt bekräfta med egen observation, kan strandvallarna ge en 
indikation på att litoraldriften format kustlinjen och sedan stängt av en tidigare vikingång. 
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Banvallen har stängt inne vattnet i Varpet och ackumulationen har istället fortsatt på östra 
sidan om banvallen. Det har skapat våtmarken vi ser idag som har en stor förändring i 
vattenmängd beroende på säsong och nederbörd. 
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6. SLUTSATSER  
Syftet med studien var att framställa en integrerad geografisk landskapsanalys samt en 
kartering genom en undersökning av natur och kulturgeografiska processer över tid. I 
Norsholmenområdet finns en tydlig landskapsintegrering mellan det naturliga och det 
kulturella landskapet. Området är starkt präglat av landhöjningen och kustprocesser vilket är 
grunden till det landskap vi kan se idag. Strandvallar, vegetationsutveckling och litoraldrift är 
exempel på de mest tongivande processerna på studieområdet och blir visuella hjälpmedel i 
skillnaden mellan den exponerade udden och den skyddade vikmiljön. Det kulturella 
landskapet har anpassat sig utifrån det kustnära läget och de resurser naturlandskapet bidragit 
med. Historiska lämningar visar att människan bland annat har ägnat sig åt jordbruk, 
kalkbränning, kalkindustri samt fiske i olika former. Varpet är också ett tydligt exempel på 
sambandet mellan naturliga processer och människans inverkan. Tillsammans bildar alla 
dessa enheter och element landskapets karaktär idag.   

Efter studien kan det antydas en viss fokusering på Varpet och udden vilket gör 
att landskapet i de södra delarna inte analyserades i samma grad. Vidare studier skulle kunna 
fokusera mer på de delarna, exempelvis den tidigare kustlinjen, våtmarkens uppkomst och 
utveckling samt undersöka de delar med klapper som jordartskartan illustrerar.  
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BILAGOR  
Bilaga A 

Karta över landskapsåldern i studieområdet.  
Kartmateral ©Lantmäteriet i2014/00601 (Fastighetskartan, Terrängkartan, Höjddata 2m)  
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Bilaga B 

 
Karta över markanvändningen i Nors 1692.  

Kartmaterial: © Lantmäteriet (Historiska kartor) Fårö socken Nors nr 1, avmätning 1692.  
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Bilaga C  

  
Karta över markanvändningen i Nors 1823 efter införandet av storskifte. 
Kartmaterial: © Lantmäteriet Fårö socken Nors nr 1, storskifte 1823. 
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Bilaga D 

  
Karta över tagna observationspunkter i studieområdet.  

Kartmaterial: © Lantmäteriet, SGU i2014/00601 (Fastighetskartan, terrängkartan). 
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Bilaga E  

Ortofoto draperad över 3D DEM-modell. 
Kartmaterial: © Lantmäteriet, SGU i2014/00601(Höjddata 2 m). 
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Bilaga F 
  

Ålder (ka BP)  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000  4500  5000  6000  7000  8000  9000  

Elevation 
(m.ö.h)  

1  2  3  5  6  8  9  11  13  15  19  23  26  28  

Tabell om lokal strandlinjeförskjutning från SGU kartgeneratorn (tema strandlinje, skala 1:  
25.000, storlek A4).  
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Bilaga G  
Tvärprofil 1 
 

 
Tvärprofil 3 
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Bilaga H 
Tvärprofil 2 
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Bilaga I 
Tvärprofil 3 
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Bilaga J 
Utvalda observationspunkter 
 

Punkt 29. GPS: N 6435216 Ö 0749143. 5 cm jorddjup, liknar vikingång med strandvallar med svallsediment på 
höger och vänster sida. Depression. Ungefär 10 meter mellan vallarna. Gräs i sänkan, enar på vallarna. Inget 

klapper, finkornigt. Strandvallar parallella. Vikmiljö. 
 

 
Punkt 50. GPS: N 6434103 Ö 0750403. Sedimentär berggrund längst ut. Klappervall. Sand. Stora grästuvor. 

Naturvårdsområde. 
 
 

Punkt 52. GPS: N 6433934 Ö 0750315. Dränering från tidigare våtmark och åkermark. Bleke och finkornig 
sand. Brukad fram till 40-tal. Bredvid är nuvarande betesmark. 
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Punkt 59 GPS: N6435856 Ö 0749131. Gravhögar på nordvästra udden. Klapper och strandvallar, ingen 

vegetation.  
 

 

Punkt 60. GPS: N 6435891 Ö 0749456. Tre båthus, ett ensamt och två mer samlade på strandvall. Vik med vågor som 
bryter vid rev 70-100 m ut. Våg energi vid vattenlinje svag. Gräs närmast vattenlinjen, även flyttblock och berg i 

dagen fram till en strandvall ca 50 m från vatten.  
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Punkt 72. GPS: N 6436410 Ö 0750399. Klintliknande formation av revkalksten har bildat raukaliknande formationer 
som genom land höjning bevarats. De är mellan 1- 2 meter höga. Revkalksten är täckt av vittrat klapper, vilket 

resulterar i sluttande och hög strandvall. Minimal vegetation, gräsfläckar och lavar. Berggrundens riktning är 27 
grader NÖ 207 grader SV. 

 

 

 
Punkt 75. GPS: N 6436125 Ö 0750766. Vrak vid nordöstra kusten. Synlilgt exponerade stenar som minskar 

vågenergin. Gräs, brant strandvall med klapper. 
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Punkt 79 GPS: N 6435801 ö 0750178. Hällmark, låg vegetation (gräs och mossa). Jorddjup <20cm ca 5 cm. 

 
Punkt 87. GPS: N 6435812 Ö 0749904. Våtmark med stenblock som tydligt visar en tidigare vattenlinje. Nu 

torrlagd med 12 cm jorddjup. Tydlig depression i omgivningen med låg vegetation, mossa och lågt gräs. Tydlig 
vittring på stenblock. Alvar då jorddjuper är <20cm. 
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Punkt 99. GPS: N 6436223 Ö 0750575 Mosaik med mossa och vittrat klapper. Utanför bild, nedanför strandvall, en 

depression med enbuskar. 

 

 
Punkt 134. GPS: N 6435385 ö0749317Ingen växtlighet. Vattentäckt eller blöt, ljus lera där tidigare vattentäckt, 

uttorkningsprocess. >20 cm jorddjup. 
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