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ABSTRACT 
Bergman Trygg, E. Berntsson, J. Prytz, A. 2013 Sundet som försvann. Kulturgeografiska institutionen Uppsala 

universitet 

Syftet med projektet är att genomför en geografisk landskapsanalys och på det sättet skapa en bild av 

Bondansområdet på Fårö, som innefattar faktorerna som förändrat landskapet genom åren och vad som 

fortfarande är styrande i den fortsatta utvecklingen.  

 Arbetets metod har inspirerats av The Landscape Character Assessment Guidance for England and 

Scotland (Swanswick, m.fl. 2002), vilket kan sammanfattas av förstudie, fältarbete och efterstudie. Fältstudien 

utfördes under fem dagar i april 2013.  

 Sjöarnas uppkomst i undersökningsområdet har sin grundförklaring i den flod som rann genom området 

under tertiär och som genom erosion skapade en sänka som löpte genom hela Östersjön, från Finska viken ner 

mot Bornholm. Under landhöjningen efter senaste deglaciationen utvecklades sänkan till ett sund som gick 

genom hela ön. Hela studieområdet är tidigare strand/kustlinje, vilket förklaras av landhöjningen och vid sjöarna 

av den tidigare nämnda flodsänkan. 

  I studieområdets framtid spår vi att de öppna markerna kommer invaderas alltmer av tätare vegetation 

och skog. Det finns enligt undersökningen inget som tyder på att fårhållningen och jordbruket kommer att öka 

från dagens nivå, snarare tvärtom.  Detta bidrar till dagens och framtidens igenväxning.  

Studieområdets markanvändning är starkt präglat av de karga förutsättningar som råder. De näringsfattiga 

åkrarna som fortfarande brukas i området håller endast vallodling till fårboskap, eftersom ingen annan form av 

odlingsverksamhet lönar sig i någon större utsträckning.  

 Stora delar av kulturlandskapet i undersökningsområdet är bevarat och skyddat vilket gör att en tredjedel 

av området är ett bevarat kulturlandskap. 
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1. INLEDNING 

Rapporten är ett slutresultat av ett genomfört projekt innehållande förberedande studier, 

fältarbete med efterarbete av ett avgränsat område, Bondansområdet på Fårö. Detta område 

kommer vi hädanefter benämna undersökningsområdet. Arbetet har utförts under våren 2013 i 

kursen Geografi B på Uppsala Universitet. Landskapet har studerats ur ett helhetsperspektiv 

där karaktäristiska element i landskapet har studerats för att kunna genomföra en 

landskapsklassificering och en landskapsanalys. 

 Under fem dagar har undersökningsområdet observerats i fält. Redovisningen 

presenteras nedan med kartor, höjdmodeller samt tvärprofiler med tillhörande analys där 

samband och interaktion mellan antroprogena och naturliga processer som format landskapet i 

området beskrivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (T.V.) Visar Fårö och undersökningsområdet utmärkt i nordväst (©Lantmäteriet, i2012/921) 

Figur 2. (T.H.) Visar undersökningsområdet kring Bondans träsk (©Lantmäteriet, i2012/921)  

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att genomföra en landskapsanalys och landskapsklassificering av 

området runt Bondans träsk med närliggande norra delar av Norrsund och Aursviken mot 

Östersjön i de norra delarna av undersökningsområdet. Studien omfattar alla delar som är och 

har varit betydande faktorer i framställningen av dagens kultur och naturlandskap.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur har den historiska markanvändningen sett ut och hur ser den ut idag? 

Hur har stranden utvecklats och växt fram, hur har den utnyttjats av människor?  

Hur har sjöarna växt fram och hur har de utnyttjats av människor? 

Hur kan en framtida landskapsutveckling se ut? 
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1.3 Avgränsning 

Undersökningsområdet omfattar 2 x 2 km och utöver helhetstudien av avgränsningsområdet 

har karakteristiska element i landskapet lyfts fram för att ligga till grund för en 

landskapsklassificering. Huvudfokus av landskapsklassificeringen kommer att ligga runt och i 

de tvärprofiler vi arbetat fram under fältarbetet och efter hemkomst. Övriga delar av 

landskapet får en översiktlig och generell klassificering. Vidare har små områden 

punktmarkeringar och finns i den karta i rapporten som visar observationsplatser.   

2. METOD 

Arbetsgången har tagit utgångspunkt i och inspirerats av de sex steg som presenteras i 

Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland (Swanwick m.fl. 

2002).  

 Stegen utgörs av (enligt författarnas tillämpning på just denna studie):  

1. Definiering/Avgränsning (Define Scope)  

2. Här bestäms studiens syfte och mål, en definiering av studiens omfattning, skala och 

detalj utförs, resurser (i form av arbetskraft, tidsplan och ekonomi) överses. 

3. Förstudie (Desk study) 

4. Här skapas en kunskapsgrund om de naturliga och kulturella faktorer som finns i 

området. 

5. Fältstudie (Field Survey) 

6. Observationer, verifiering av förstudien och en uppfattning av landskapet bildas. 

7. Klassificering och Beskrivning (Classification and Description) 

8. Sammanställning och sortering av material från fält- och förstudie. Kartering, 

beskrivning och identifiering av området. 

9. Diskussion av resultatutformning (Deciding the approach to judgements). 

10. Diskussioner och tolkningar av insamlat material och hur resultatet ska framställas och 

utformas. 

11. Resultat (Making judgements) 

Material- och datainsamling innan fältstudien har utförts, tidigare rapporter och texter skrivna 

om området har studerats. Kartor sammanställdes före avfärd, dels ur ett orienteringssyfte, 

men även för ett bildande syfte, för att upptäcka platser i landskapet som kan vara säregna 

eller specifika för just detta undersökningsområde, och för att skapa sig en uppfattning om 

vilka element som utgör landskapet i stort, och få grepp om landskapets morfologi. 

 Sekundäranalyser av texter i till exempel Fåröböckerna som ger en god kunskapsgrund 

om både kulturella och naturliga processer som ägt rum i området och även på Gotland och 

Fårö. Bra bakgrundsinformation om Gotlands geologi har hämtats från hemsidan 

www.centralbalticgeotourism.eu. Väl i fält har landskapet studerats från diverse olika vinklar. 

Två tvärprofiler har utformats, dessa på platser som ansetts personifiera området i stort, men 

även haft intressanta inslag eller drag som bara funnits på dessa platser i 

undersökningsområdet. Fältarbetet har dokumenterats genom foton, filmupptagningar, 

ljudupptagningar, GPS-utmärkning och anteckningar. 
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Efter fältarbetet utfördes sammanställning av dokumentationer och observationer, här har vi 

även klassificerat och beskrivit landskapet i form av texter, bilder och kartor som presenteras i 

denna rapport. Nya kartor som ger läsaren en bättre överblick över vilka element som 

undersökningsområdet utgörs av producerades här då de som framställdes innan fältarbetet 

som nämnt var av orienteringskaraktär. Här har det även diskuterats mellan författarna hur 

rapporten ska utformas.  

Resultatet presenteras i rapportform enligt instruktioner från handledare.  

 

3. BAKGRUND 

3.1 Geologi 

 

Den exponerade delen av Gotlands berggrund består av revkalksten, stratifierad kalksten, 

märgelsten samt lite sandsten. De översta 500 metrarna av berggrunden består främst av 

silurisk kalksten. Under det siluriska lagret ligger ett ordiviciskt berggrundtäcke av kalksten, 

och under detta en kambrisk berggrund av sandsten och lerskiffer, samt slutligen prekambriskt 

urberg ca 1000 meter under markytan.  

 

Figur 3. En profil av Östersjöns skålformade berggrund från Öland till Estland och Finland. Översta 

lagret visar den siluriska berggrunden, sedan den ordiviciska, kambriska och underst det 

prekambriska urberget (Eliason, m.fl. 2010). 

Gotlands revkalksten bildades när stora korallrev bildades för ca 400 miljoner år sedan (under 

silur), då Gotland låg i ett grunt tropiskt hav vid ekvatorn. Den grunda havsbottnen var syrerik 

och solljus kunde nå den, vilket skapade gynnsamma förhållanden för både bentiska
1
 och 

nektoniska organismer
2
, liksom sessila

3
 revbildande organismer att frodas. Organismernas 

skelett var kalkartade och när de dog avlagrades skeletten på och runt korallreven och 

sammanpressades till stratifierad kalksten. De revbildande organismerna växte på andra döda 

koralldjur. På detta vis växte korallreven stora under en period av ca 40-50 miljoner år, och 

stelnade till den hårda revkalksten som vi idag kan se i Gotlands raukar (Eliason m.fl. 2010). 

 Under silur höjdes och sänktes havet periodvis vilket bidrog till erosion av korallrev och 

stratifierat organiskt material, som ledde till att en mängd små partiklar spreds ut i området 

och skapade en mer litifierad
4
 berggrund. Denna berggrund, som består av märgelsten, 

                                                           
1
 Organismer som lever på eller i närheten av bottnen i sjöar och hav. 

2
 Organismer som förflyttar sig fritt i hela vattenskiktet.  

3
 Organismer förekommande i den bentiska miljön som lever på fasta ytor. 

4
 Litifiering innebär omvandling till en mer eller mindre hård och fast bergart. 
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återfinns ungefärligt sett i tre tjocka strimmor på Gotland, mellan den rena kalkberggrunden. 

Märgelstenen är en kalkrik bergart bestående av lera blandat med dött organiskt material 

(Martinsson, 2001) 

 

 

 

 

Figur 4. Visar Gotlands berggrunds 

struktur, med kalksten längst i söder och 

norr samt i den centrala delen. Mellan 

dessa områden ses märgelstenen (Eliason 

m.fl. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotland kan grovt räknat delas upp i tre kalkstensområden, med märgelsten mellan varje 

område (se figur 1). Av anledningen att kalkstenen är hårdare än märgelstenen, är den mer 

svåreroderad och återfinns högre upp i terrängen än märgelstenen, främst i den norra, centrala 

och södra delen av ön (ibid.). 

  För ca 417 miljoner år sedan, mellan tidsperioderna silur och devon, höjde sig Gotland 

över havsytan och sedan dess har området i stort sett fram till idag varit ovan land (enbart med 

kortare avbrott under havsytan). Under denna tid har berggrunden utsatts för en rad exogena 

processer. Exempel på exogena företeelser som i stor omfattning format berggrunden är 

floderosion och olika former av vittring. Under tertiär rann en mycket stor flod genom 

området, från nordost i Finska viken i sydvästlig riktning förbi Gotlands västkust. En djupt 

eroderad floddal bildades av denna, vars branta kant yttrar sig precis utanför land bland annat 

längs raukstråket Bjärge, i Digerhuvuds naturreservat på nordvästra Fårö. Där stupar 

berggrunden kraftigt ned mot ca 50 meters djup strax utanför strandlinjen. 
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På Fårö ses vidare rester av floderosionen i Fårösund samt i sänkan där Norrsund, Bondans 

träsk och Alnäsa träsk ligger. Under medeltiden utgjorde de tre sistnämnda sjöarna ett sund 

som delade Fårö i två delar. 

 Vidare delas Gotlands siluriska berggrund upp i en rad såkallade formationer, varav 

Fårös exponerade berggrund består av Högklintkalkstenen och Slitegruppen. 

Högklintkalkstenen återfinns på Fårös nordvästra del och utgör ca en femtedel av öns totala 

berggrund, medan Slitegruppen utgör resten (ibid.). 

 

3.2  Klimat 

Klimatet på Fårö och Gotland särskiljer sig på flera punkter från övriga Sverige. Utmärkande 

är bland annat den låga årsnederbörden som sällan överstiger 450 mm och många soltimmar 

(ca 2000 soltimmar/år). Östersjön har också en betydande verkan på klimatet, under 

sommaren och tidig höst värms havet upp, vilket leder till att luften ovan havsytan håller sig 

varm så länge vattnet är varmt. Detta skapar långa och varma höstar. Under vintern kyls havet 

ned och då sker det omvända, det kalla vattnet kyler ned varma luftmassor vilket ger en något 

kall och disig vår. Temperaturvariationerna i området beror alltså på havets avkylande och 

uppvärmande effekt (Martinsson, 2001). 

 

3.3 Geomorfologi 

Jordarterna på Fårö tillhör de kvartära bildningarna under och efter istiden. Det som präglar 

landskapet är havets vågor som formar klapper, svallsand, svallgrus och inte minst raukarna. 

Jordarter som inte bildats av vågorna hör till dem som inlandsisen hjälpte till att forma och 

återfinns i begränsad omfattning. Under kvartärperioden (senaste 2-3 miljoner åren) har fyra 

nedisningsperioder ägt rum där kilometertjock landis täckt området. Under den tiden har isen 

verkat som ett sandpapper för att slipa och erodera berggrunden. Under den senaste 

nedisningsperioden, då större delar av Nordeuropa täcktes av ett istäcke var världshavets nivå 

100 meter lägre än idag i och med att en stor mängd havsvatten var bundet i inlandsisen. En 

klimatförbättring ledde till ett varmare klimat där isen retirerade norrut och för ca 12 500 år 

sedan nådde iskanten Fårö. Isens massiva tyngd hade tryckt ned landnivån som låg under 

dåvarande Östensjön. Inlandsis rörde sig under denna tid plastiskt över underlaget och 

plockade material, bröt loss material, krossade och slipade ner bergrunden och äldre jordlager 

(Svantesson, 2004). 
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Figur 5 (T.V.) Flyttblock öster om Norrsund. SWEREF99: 745191/6432843 Fotot taget från SSV mot 

NNÖ  

Figur 6 (T.H.) Flyttblock sydvästra hörnet av Bondans träsk, med tidigare vattenlinje. Flyttblockets 

placering SWEREF99: 744845/6433089 Fotot taget SWEREF99: 745003/6433025 från ÖSÖ VNV 

Material som isen bröt loss och förde med sig bakades in i isen och avsattes vid avsmältning 

och den osorterade jordarten morän bildades. När isen smälte bildades mycket smältvatten 

som verkade transporterande och sorterande av det material som smälte fram. Isälvssediment, 

det grovkornigaste materialet av sten, grus och sand avsattes närmast iskanten medan finare 

material av silt och lera avsattes långt ut från iskanten i lugnt vatten där silt och lerjordar 

bildas (Ibid.). 

 Anledningen till att moränen breder ut sig i liten uträckning på Fårö är havets svallning. 

Det tunna lager av morän som täckte kalkberget transporterades ut på djupare vatten när isen 

försvann från ön och terrängen exponerades för havet. Därför återfinns endast en liten del 

märgelmorän i lågpartier i landskapet. En del av moränen ombildades av vågorna till svallgrus 

som bildar de tidigaste strandvallarna. 

Svallsedimenten, som är Fårös viktigaste jordart har bildats av ett samspel mellan 

landhöjningen och havets vågor. Samspelet mellan landhöjning och havsnivåförändringar har 

omgivits av regressioner och transregressioner av vattenytan. 

 De högsta delarna av ön uppsteg för ca 9000 år sedan. Sedan dess har landhöjningen 

fortgått och Fårö stiger upp ur havet under tiden som havets vågor får arbeta. Vid tider då 

landhöjningen har varit relativt stationär bildas särskilt mäktiga strandvallar. Både de lösa 

jordlagren och kalkberget har utsatts för en eller flera omgångar erosion som omlagrat 

svallsand, svallgrus och klappersten. Svallgrus och klapper är det som återfinns i strandvallar 

som sluttat ut mot havet. Strandvallarna är stormstrandvallar som bildats vid stormtillfällen 

där stark vind och högt vattenstånd skapat stormflod. Både grus och klapper kastas upp av 

kraften från vågorna medan de högsta delarna aldrig nås på nytt på grund av landhöjningen. 

Krafterna formar en föränderlig kust över tid.  

 Både raukarna i raukfälten och klintarna är tillika resultat av havets svallning. Det som 

återstår är erosionsrester i form av revkalksten (Ibid.). 
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3.4 Vegetation 

All vegetation styrs av olika faktorer som klimat, geologi, geomorfologi och antropogena 

krafter. Dessa faktorer skapar den så kallade ståndorten d.v.s. växternas livsmiljö (Sjörs, 

1967). Dock delar författaren in faktorerna i andra kategorier, men eftersom vi här gör en 

landskapsstudie av ett mindre område har vi valt de faktorer som vi tycker skapar 

förutsättningar och skillnader i vegetationen just här, och omfattningen på de olika faktorernas 

inverkan som givetvis varierar från plats till plats. Vegetationen i ett landskap som det på Fårö 

är påverkat av klimatet. Innebörden av att det är just en ö med lite skyddande landmassor runt 

om gör att den är exponerad för vind och detta är en betydande faktor längs kusten i 

undersökningsområdet. Den vegetation som finns längs kusten är kuvade och vindpinade 

tallar, och längre ned mot havet börjar gräs och örtväxter sprida sig (se bild 3).   Hård vind 

hämmar spridningen mot kusten i studieområdet, detta förhindras också av att strandvallarna 

som är mellan trädlinjen och kustlinjen är karga och näringsfattiga. Dock vittrar klapperstenen 

sönder vilket ökar näringstillgången i svallsedimenten och gör att vegetationen kan etablera 

sig (Svantesson, 2004). De låga nederbördsnivåerna är också av stor betydelse för 

vegetationen. Detta i kombination med den stora insolationen är två av anledningarna till den 

låga tillgången på lövträd (magra jordar, kalkstensberggrunden och fårbete är tre andra). 

Längs med kusterna där bergrunden sluttar mot havet, d.v.s. på den SÖ sidan av ön växer tång 

och dylika havskustväxter. Studieområdet som ligger mot norr är dock inte alls lika 

tångbevuxet (Martinsson, 2001). 

 

Figur 7 Pågående gräsutbredning i 

förgrunden och vindpinad tallskog i 

bakgrunden. Fotot taget 

SWEREF99: 745407/6434358 Från 

NO mot SV 

 

 

Fårö består till stor del av 

kalksten, detta gäller bortsett 

från de östra delarna av ön där 

mäktiga sandbankar breder ut 

sig. I studieområdet består 

bergrunden nästan uteslutande 

denna kalksten. Kalksten är en 

akviklud vilket innebär att den har låg permeabilitet, det vill säga genomsläpplighet, vilket 

leder till att den nederbörd som faller ofta stannar i ytvattnet. Avsaknaden av goda 

grundvattentillångar gör att Fårö är exponerat för torka. Fårö består i stort av fyra olika 

jordarter som är: sand- och grusavlagringar, moränmärgel, torv och bleke och slutligen berg i 

dagen (ibid). Den stora avsaknaden av märgelmorän och andra glaciala leror har naturligtvis 

haft stor inverkan i skapandet av det karga landskapet 
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De antropogena krafter som satt sina spår i både undersökningsområdet och på hela ön är 

framförallt jordbruk (historiska och nutida åkrar och fårhållning) och även förvaltningsbeslut 

(naturreservat). Mer om dessa kommer senare i rapporten. 

Vegetationen på Fårö är variationsrik, men den dominerande naturtypen är alvar som består 

av tunt eller nästan obefintliga jordlager av glacifluvialt material som är beklädda med gräs, 

och på senare tid blir allt mer bevuxna av en. 

Den skog som finns på Fårö ligger i kanten av sjöar, våtmarker och alvarmarker. Här är 

jordlagret tjockare än på övriga delar av ön, vilket är ett måste för att träden ska få grogrund 

och växa till sig, dock är inte jordlagren tillräckligt tjockt för att träden ska kunna växa sig 

riktigt höga, detta resulterar i att höjden på träden stannar vid 15 meter (här spelar även 

vindens roll in). Dock blir träden, som mestadels är tall, riktigt gedigna och senvuxna. 

Bondeskog är ett begrepp som kan sättas in då skogen brukats för användning i jordbruket och 

detta har lett till att bara det allra nödvändigaste tagits ur skogen, och låtit resten stå på tillväxt 

(ibid.). Återhämtningen av skogen har dock hämmats av de magra och tunna jordarna men 

även till stor del av det myckna fårbetet. 

Fårös många och grunda sjöar skapar förutsättningar för bördigare jord och runt dessa ses som 

tidigare sagt skog, men har även utnyttjats till jordbruk. Centralt i sjöarna finns 

kransalgbevuxna ackumulationer av sediment. I kanterna på sjöarna växer ag och vass. 

 

3.5 Tjärbränning 

Framställning av tjära har pågått sedan förhistorisk tid, och redan på 1300-talet finns 

dokumenterat att tjära exporterades från Stockholm och Gotland. Tjäran som exportvara i 

Sverige var främst viktig från 1500-1800 talet. Svensk tjära ansågs vara en eftertraktad 

impregneringsprodukt i utlandet, dock framställdes merparten för hushållsbruk på Fårö 

(Altner, 2010). 

 Tjärbränning innebär att man genom syrefattig förbränning av kådrik ved (ofta furu) 

framställer tjära. Det kådrika råmaterialet, även kallat töre, består av såkallade törstubbar och 

torr furu. Törstubbarna är tallstubbar som fått stå på roten i minst 7-8 år. Under den tiden 

ramlar stubbens yttre skikt, den kådfattiga splintveden, av och kvar blir den kådrika 

kärnveden. När splintveden fallit av och kärnveden återstår, tas stubben upp ur marken och 

hyvlas och staplas för att sedan låta torka under ett par månaders tid. Fuktigt töre är nämligen 

ofördelaktigt vid tjärbränningen då det bidrar till en rinnig och vattenfylld tjära. Det mest 

kådrika töret är gammal tall som växt på mager och bergig mark. Kådhalten kan i tallstubbar 

som växt under sådana förhållanden uppgå till över 30 %, men ligger vanligtvis på mellan 15-

30 %.  

 Torrfuru är antingen juttall eller tjärgadd. Juttallen uppkommer när barken på ett ungt 

träd irriteras eller såras, exempelvis genom att skära skåror i det. Kådan samlas då i det sårade 

området och sedan fälls trädet och förbereds på samma sätt som törstubben.  

Tjärgadd är en sjukdom som uppstår på tallar när de angrips av svamp (ofta av arterna 

Peridermium strobi och Peridermuim pini). Individer som angrips av denna svamp torkar helt 

eller delvis (beroende på deras storlek och ålder samt angreppets omfattning), och trädet 

utsöndrar kåda (Nordisk familjebok, 1919). 
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Det finns flera anordningar att använda för att framställa tjära, men den som vi undersökt i 

studieområdet är en tjärdal. Tjärdalen placeras vanligtvis på en urgröpt sluttning, gärna på en 

plats skyddat från vinden. I sluttningen byggs en konstruktion som liknar en uppochnedvänd 

kon, med plankor i botten som alla sluttar in mot mitten. I mitten finns ett tapphål för tjäran. 

Tjäran tappas ned i den så kallade skon, och förs därifrån rinnande på en urgröpt stock, en 

ränna, ut ur en öppning genom tjärdalens bas, som ibland kallas för källare. Under rännans 

bortre ände står ett kärl där tjäran samlas upp. Längst ned i botten på tjärdalen runt tapphålet 

läggs näver och lager med jord eller aska för att hindra för mycket lufttillförsel underifrån (en 

träplugg till tappningshålet kan också finnas för att justera lufttillförseln). Ovanpå detta 

placeras tören, den kådrika veden som under snål syretillförsel ska förbrännas och utvinnas på 

tjära. Ovanpå tören läggs sedan splintveden (ibid.). Till sist läggs lager med mossa, jord och 

annat liknande material ovanpå splintveden, över i stort sett hela tjärdalen. Som 

tätningsmaterial används det som finns tillgängligt i närheten av tjärdalen. På Fårö användes 

ofta släke (tång).  

 När tjärdalen är förberedd som ovan, ska splintveden tändas längst ute i kanterna (där 

tändningen medfört att tätning inte utförts). Det är viktigt att veden förbränns i samma takt 

runt hela tjärdalen, en ojämn förbränning kan ge oönskat resultat. Under förbränningen, som 

kan ta väl över en vecka, vaktas tjärdalen dygnet runt. Då läggs tätningsmaterial på vid behov, 

den brinnande splintveden iakttas för att hejda en för snabb eller långsam förbränning, den 

tappade tjäran tas tillvara på och så vidare (Broberg m.fl. 2001).  

 

 

Figur 8. Bilden visar i 

tvärprofil hur en 

tjärdal med diverse 

beståndsdelar kan se 

ut. Källa: 

(www.smaland-check-

in.se). 

 

 
 
 
 

http://www.smaland-check-in.se/
http://www.smaland-check-in.se/
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3.6 Kalkbränning 

Vid en första anblick på Riksantikvarieämbetets sökfunktion ”Fornsök”, kan föreställningen 

att kalkbränningen på Fårö utgjort en viktig näring för öns befolkning uppstå. Antalet 

kalkugnar och kalkugnsruiner är förvånansvärt högt. Emellertid har kalkbränningen i 

jämförelse med Fårös andra näringar, som exempelvis fisket och säljakten, varit ganska 

obetydlig och liksom tjärbränningen var merparten av framställningen för hushållsbehov 

(Fröberg. 1975).  

 Kalkbränningen på Fårö skedde i cirkelformade konstruktioner i olika storlekar. Taket 

är öppet för placering av kalksten, nedtill finns en öppning som ger luftdrag till 

förbränningen. Temperaturen bör under förbränningen inte understiga 900 °C men heller inte 

överstiga 1 200 °C för en bra slutprodukt.  Kalkbränningen är en kemisk process där 

kalkstenen är kalciumkarbonat (CaCO2) som vid upphettningen avger kolsyra (CO2) och 

ombildas till osläckt kalk (CaO, traditionellt kallad ”oläskad” kalk). Vid släckningen tillsätts 

vatten (H2O) och kalkstenen upphettas ytterligare och växer volymmässigt och omvandlas till 

kalciumhydroxid (Ca(OH)2). Detta är den släckta (”läskade”) kalken som är slutprodukten. 

Den används sedan till att tillverka cement och kalkbruk till diverse byggnationer. 

 

3.7 Naturreservat 

Bildandet av ett naturreservat är ett landskapsbevarande beslut som tagits av länsstyrelsen 

eller kommunen men som stöder sig mot miljöbalken. Bildandet sker för att skydda värdefull 

natur men även för att skydda växter och djur för framtiden och slutligen för att vi människor 

skall få uppleva naturen.  Inventering av områden sker i samråd med Naturvårdsverket om 

vilka områden som bör bevaras. Efter beslut kommer markägare att informeras och en 

skötselplan bearbetas och förslag läggs fram Lantmäteriet anlitas sedan för att genomföra en 

gränsdragning för reservatet. Markägare kan antingen sälja marken eller bli ersatta för 

intrånget (Naturvårdsverket, 2006). 

 

3.7.1 Strandskydd 

Strandskyddet kom 1950 för att bevara svenska stränder och strandområden som är av värde 

både för människor men idag också för både växt– och djurliv. Generellt sträcker sig 

strandskyddet i samtliga stränder 100 m in från land under normalt vattenstånd samt 100 m ut 

i undervattensmiljön. På vissa platser är avståndet utökat till 300 m eller borttaget i vissa 

tätortsområden.  Inom detta avstånd är det förbjudet att anlägga, bygga eller rentav gräva. I 

undersökningsområdet är hela Aursviken skyddad av naturreservat och strandskydd vilket 

bidrar till hur kusten ser ut och utnyttjas (Naturvårdsverket, 2010).  
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4. RESULTAT 

4.1 Skogens och våtmarkernas nutida utveckling 

Liksom betesmarken och alvarmarken är skogen mycket präglad av fårbetet genom tiderna.  

Den senaste tidens nedtrappning av fårhållningen på Fårö gör att landskapet idag skiljer sig, 

och i framtiden kommer att skilja sig, från landskapets utseende för 50 och 100 år sedan. 

Fårens ständiga betande av markvegetation och enbuskar har utarmat de naturligt 

näringsfattiga jordarna vilket lett till att tallarna växt mycket små och tät vegetation inte 

kunnat utvecklas. Detta antropogena drag präglar landskapet i hög grad än idag, men 

fårbetandets avtagande yttrar sig i att tätare vegetation etablerar sig och tidigare öppna marker 

växer igen alltmer. Under fältarbetet observerades att likaså tidigare åkrar som enligt 

lantmäteriets ekonomiska kartor från 1940 och 1977 brukades, idag har växt igen. Hur kraftig 

igenväxningen är beror inte på hur länge odlingarna varit övergivna, utan jordlagrens 

beskaffenhet och tjocklek; exempelvis har vi stött på åkrar från 1977 som varit betydligt mer 

igenväxta än de från 1940 (Ekonomiska Kartan 1940 och 1977). Där har skog etablerat sig, 

medan åkrarna från 40-talet successionsmässigt utvecklats mindre än hälften och nästan inget 

alls på vissa platser. Det är alltså jordlagrens egenskaper som styr skogens progression i 

undersökningsområdet.  

 

 
Figur 9 Bilden är tagen på en åker öster om norra delen av Norrsund, som enligt lantmäteriets 

ekonomiska karta från 1977 benämns som åker. Skogens framväxt är här mycket påtaglig. 

SWEREF99: 745407/6434358 Tagen från NV mot SÖ. 
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Figur 10 Bilden visar den tydliga gränsen mellan en knappt igenväxt åker från 1940 (enligt 

lantmäteriets ekonomiskakarta) och en kraftigt igenväxt åker från 1977(enligt lantmäteriets 

ekonomiskakarta).  Lantmäteriet har enligt fastighetskartan i dagsläget klassat dessa tidigare åkrar 

öster om Norrsund som öppen mark, fast realiteten ser uppenbarligen annorlunda ut. Skogen 

invaderar den öppna marken alltmer. SWEREF99:745074/6432802 Tagen från S mot N. 

 

De undersökta våtmarkerna i området (sjöarna ej inräknade) består främst av så kallade vätar
5
 

och ett torvbildande kärr. Vätarna bildas på kalkrika marker med låg lutning och tunna 

jordlager. Detta bidrar till mycket låg ytavrinning och ingen vattenabsorption av växter. 

Innebörden av kalkberggrundens låga permeabilitet gör att vattnet stannar på berggrundens 

yta. 

 Det torvbildande kärr
6
 vi har observerat i fält försörjs av strömmande ombrotroft 

7
 

vatten (så kallat rheotroft kärr). Kärret klassas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer som ett 

topogent kärr i kustzon. Detta innebär att kärret har en lutning på mindre än 3 % och ligger 

under 5 meter över havet (Naturvårdsverket, 2009).  Observationen ledde till tolkningen att 

kärret i grunden bildats genom förutsättningen att en oansenlig svacka fanns i berggrunden 

och att myren sedan formades på av landhöjningen blottlagd mark. 

                                                           
5
 Vät är en gotländsk benämning på en grund vattensamling som bildats på kalkberggrund med låg permeabilitet. 

Vätarna är säsongsmässigt vattenfyllda och torkar vanligtvis ut under sommaren.  
6
 Våtmarkstypen kärr är en myrtyp som nästan alltid försörjs av fastmarkvatten. Kärret i undersökningsområdet 

är dock rheotroft, d.v.s. det vätes av strömmande ombrotroft vatten, till följd av terrängens lutning. 
7
 Ombrotrofa våtmarker är sådana som enbart vätes av nederbörd och ej av fastmarkvatten (Sjörs, 1967). 
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Figur 11 På bilden ses det torvbildande kärret, belägen i östra delen av undersökningsområdet. 

SWEREF99: 745660/6432668 Tagen från SSV mot NNO. 

 

 

4.2 Ålderbestämning, Kustutveckling, Landhöjning 

Sänkan som ligger centralt i undersökningsområdet som idag bildar de grunda sjöarna 

Bondans Träsk och Norrsund är rester av en tidigare floddal från tertiär som rann genom 

landskapet. Mellan de östra och västra delarna rann tidigare ett sund som delade ön till följd 

av sänkan i landskapet. I undersökningsområdet observerades tidigare strandvallar med en 

annan vinkel än dagens, vilket vittnar om detta tidigare sund (se figur 9 för tidigare 

strandvallslinjer). 

 Berggrunden sluttar ca 2 grader från nordost på Fårö mot sydväst. Utanför kustlinjen i 

Aursviken breder en 20-25 meter lång undervattensplatå ut sig. Det är material från denna 

som bryts loss av vågor och is som sedan ligger och bearbetas till bland annat mindre 

klappersten. När landhöjningen tillsammans med kraften från vågorna får arbeta kommer 

klapper, svallsand och svallgrus bildas av den mjukare sedimentära kalkstenen. I västra hörnet 

av undersökningsområdet samt i östra hörnet återfinns uddar med Aursviken mellan dem. I 

hela vikens strand är en hög strandvall dominerande och når upp till 3-4 meter.   Den ljusa 

aktiva delen av strandvallarna i Aursviken består och klapper i olika storlekar som har 

saltbeläggning och som rundas av vågornas kraft. Äldre strandvallar högre upp längs med 

viken idag är mörkare och mera kantiga till följd av frostsprängning och kemisk vittring från 

sur nederbörd. Här har lavar etablerat sig och lägre gräs breder ut sig tillsammans med 

pionjärväxter som fetknoppar. Även grus återfinns främst på nordöstra delen av kusten i 

Aursviken.  Under den vittrade äldre kalkstenen återfinns rundat material vilket även gäller 
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äldre strandvallar högre upp i landskapet. Vid starten av första tvärprofilen har låga raukar 

observerats och berggrundskartan vittnar om att de bildas av sedimentär kalksten som är mer 

motståndskraftig mot erosionen.   

 

 

Figur 12 De första delarna av 

undersökningsområdet stiger upp 

ur havet för ca 6250 år sedan i 

sydvästra hörnet.  Vidare stiger 

området från väster mot öster. 

Fram till 4200 år kommer hela 

västra delen av området att stiga 

ur havet. De östra delarna av 

undersökningsområdet stiger ur 

havet för 3000 år sedan och bildar 

sundet som delat ön. För knappt 

2000 år sedan är det inte längre 

något sund men fortfarande öppet 

ut mot Aursviken då Bondans 

Träsk och Norrsund är en sjö som 

mynnar ut i 

Östersjön.(Kartunderlag © 

Lantmäteriet, i2012/921). 

 

 

 

 

4.3 Betes- och alvarmarker 

Får är ett djur som passar bra att hålla på Fårö då landskapet är kargt och näringsfattigt och 

andra betesdjur som t.ex. kor kräver mer bete för att gödas. Får är ett av få djur som klarar av 

att leva i sådana förhållanden. Fårbetet är den stora anledningen till att markerna i 

undersökningsområdet på sina ställen är öppet. Här har fåren strövat fritt och betat. Det syns 

tydliga gränser på bl.a. flygfoton där får har betat och där de inte kommit åt att beta.  I 

fältstudien har vi registrerat tre lambgift
8
 (varav ett raserat) i undersökningsområdet, och runt 

dessa har vi observerat att fåren betat hårdare än på andra marker. Detta lär ha skapat en större 

utbredning av gräs och örter runt dessa fårens vinterbonader. Lambgiftena är belägna vid 

marker med lite tjockare jordlager (>30 cm) där marken är lite bördigare och gräs och örter 

trivs. 

                                                           
8
 Lambgift är en slags byggnad, som används för att skydda får mot extrema väderförhållanden. 
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Figur 13 Lambgift med agtak norr om Bondans 

södra gård.  

SWEREF99:745621/6433212 Från SO mot NV. 

 

 

 

 

 

 

Många av de betesmarker som finns i undersökningsområdet klassas som alvarmarker då de 

har tunna jordlager (0-30 cm), ofta berg i dagen och är genom åren hårt nedbetade. 

Växtligheten här är gräs och örter på de platser som har jordlager. Där det finns lite större 

agglomerationer av jord har även enstaka enbuskar och mindre tallar växt fram. I 

fastighetskartan från Lantmäteriet klassas alvarmarken som öppenmark. Dessa alvarmarker är 

den mest karaktäristiska naturtypen på Fårö och är det som de flesta förknippar med 

landskapet här. Under fältstudien kunde vi dock uppmärksamma den progression av enbuskar 

och tallar som omnämns i texter om Fårölandskapet. Den minskade fårhållningen, och 

neddragningen i vinterbetet är de faktorer som är drivande i denna process. Alvarmarkerna 

ligger där jordmånen är tunn eller obefintlig. Jordlagren är för näringsfattiga och tunna för att 

träd och kraftigare vegetation ska kunna etableras, varför denna mark inte lämpas till 

odlingsverksamheter. De alvarmarker som finns i undersökningsområdet är belägna kring 

Bondans gård, i de västra delarna av området vid de sista punkterna av tvärprofilerna och norr 

om åkrarna vid Bondans norra gård. 

4.4 Lantbruk 

Fårös karga kalkrika jordar har genom åren använts som jordbruksmark. Jordbruket har 

mestadels bestått av odling av råg och fr.o.m. 1800-talet även potatis, samt djurhållning som i 

förstahand varit får. Många av de åkrar som finns och genom tiderna har funnits är säregna. 

Många besökare, däribland Linné, har häpnat över att det överhuvudtaget är möjligt att odla 

på dessa stenåkrar (Ohlsson, 2001). Avkastningen på gotlandsrågen var på ungefär 1:3 vilket 

inte är något bra resultat i jämförelse med andra platser och utsäde. Gotlandsrågen trivdes i 

dessa magra jordar och av dess mjöl kunde framställas ett bröd som var ljusare än andra 

rågbröd och påminde om vete. Rågen såddes på vintern, och plantan kan växa trots att den 

ligger under snö bara temperaturen når över fryspunkten. Åkrarna var beroende av gödsel som 

hämtades från avföring och tång (s.k. släke) som spolats iland av höst- och vinterstormar och 

lagts på hög för att ”brinna” till våren och sedan lagts ut för gödning av åkermarken. 

Släkbruket var störst hos gårdar med tillgång till kust, det fanns dock en allmänning på 

stranden i Sudersand som var uppdelad efter gårdarnas storlek. En konsekvens av de magra 

jordarna var att bönderna tvingades till tvåsäde, d.v.s. att åkern vartannat år fick ligga i träda.  

 Folkökningen och liberaliseringen av jordförvärvslagarna under 1800-talet gjorde att 

antalet fårögårdar under mellankrigstiden var 235 st. I skattläggningen 1953 hade antalet 

gårdar fallit till 30 st. (ibid.). Härefter har jordbruket som i övriga landet effektiviserats och 
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avflyttning från ön skett, eftersom jordarna här är magra har detta lett till att antalet åkrar 

avtagit stadigt sedan dess. 

 På många av Fårös kustnära gårdar var fiske och jakt till havs en stor del av gårdens 

inkomster, denna utfördes av männen, vilket ledde till att kvinnorna tog stort ansvar för 

jordbruket och arbetsbördan på gården.  

 Fåren är återkommande den stora kreatören av det landskap vi idag kan se på Fårö, 

liksom i andra delar av Sverige hägnades tidigare åker, äng samt trädgård in och tillät djuren 

beta fritt i det övriga landskapet. I och med jordbrukseffektiviseringen under 1900-talet 

försvann detta från stora delar av landet och djuren blev istället inhägnade i sin hage. Detta 

skedde inte fullt ut på Fårö och Gotland vilket lett till att många vägar korsas av färister och 

grindar som skapar hinder i den i övrigt fria vandringen för djuren. Alla gårdar hade sin egen 

märkning på fåren så att de skulle kunna hållas isär då de kunde beblanda sig med varandra 

när de strövade fritt över ön. Fåren levde utomhus året runt förr i tiden. Under vintern höll de 

sig nära gårdens lambgiften där det fanns skydd från väder och vind samt att bonden lagt ut 

foder. Fåren livnärde sig under vinterhalvåret på utfodringen men höll även enbusktillväxten i 

schakt genom sitt bete. Flera källor däribland fåröböckerna återkommer till att det är fårens 

bete som är den stora faktorn i skapandet av landskapet på Fårö, Det var det hårda fårbetet 

som gjorde Fårö till ett magnifikt betelandskap. Ett ljust öppet landskap med väl nedbetade 

gräsmattor mellan grova, knotiga tallar (Ohlsson, s.93, 2001).   

Det går att säga att fåren hållit tillbaka den biologiska successionen i och med sitt ständiga 

nedbetande av marken. Ohlsson påstår vidare att fåren är ett av få djur som kan livnära sig på 

de magra utbud av föda som Fårö har att erbjuda. I och med globalisering och effektivisering i 

jordbruket som lett till ökad konkurens på livsmedels- och pälsmarknaden har fåren på vintern 

fått mycket större utfodring från jordbrukarna (de göds inte tillräckligt fort av utomhusbete) 

eller försvunnit från ön och detta helt i linje med övrig jordbruksverksamhet. Effekten det får 

på landskapet är en igenväxning med framförallt en som tidigare hörde till fårens vinterföda. 

De lambgift som fåren övervintrar i är nästan helt utslutande en form av djurhållning som bara 

numera finns på Fårö. 

 De stora tillgångarna på sten och de små tillgångarna på virke har i hög grad påverkat 

byggnationen på ön. Tydliga spår är de många långa stenmurarna och även andelen hus i sten 

och kalkputs. De hus som trots allt är byggda i trä byggdes förr i tiden ofta som bulhus 

(gotländsk benämning på skiftesverk
9
). 

Skiftesreformerna som genomfördes i övriga landet efterföljdes inte till punkt och pricka på 

Fårö och detta har lett till en spridning på ägor som är unik för ön. 

 Till slut kan sägas att Ohlsson i ovan nämnda text påstår att jordbruket måste fortsätta, 

om inte annat i en landskapsbevarande synvikel. Då ön är karg, blir det ur vinstsynpunkt svårt 

att försvara ett fortsatt jordbruk på det sätt som det bedrivits tidigare och som det drivs än 

idag.  

                                                           
9
 Skiftesverk är en byggnadsteknik som använts tidigare i områden som saknar hög barrskog till 

virkesanvändning. 
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Figur 14 Kartan visar dagens åkermark och hur den sett ut på skifteskartan från 1692 och ekonomiska 

kartan från 1940 respektive 1977. Viss distorsion har uppstått då kartorna från tidigare år förvridits 

en aning när de georefererats om till dagens, enligt svensk standard gällande, koordinatsystem: 

SWEREF99 Kartunderlag © Lantmäteriet, i2012/921 
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5. ANALYS 

5.1 Naturreservat 

Digerhuvud i nord/nordväst längs med kusten och Langhammars i nord/nordöst är två 

naturreservat som finns för att skydda naturens växt – och djurliv. Bildande av reservatet vid 

Langhammars skedde 1931 och har utvidgats vid två tillfällen medan reservatet Digerhuvud 

bildades 1930. Båda två möts i Aursviken som är i nordligaste delen av 

undersökningsområdet. Langhammars västra del når Bondans träsk och Norrsund som är kvar 

från det forna sund som tidigare delade området. 

 Ägor som tidigare tillhörde Langhammars och Bondans gårdar ligger i naturreservatet. 

Detta kulturlandskap har förändrats mycket lite på de senaste 300 åren. Områdena runt om 

består av magra betesmarker och mindre inhägnade åkerlappar som återfinns i anslutning till 

gårdarna, åkrarna har brukats sedan 1600-talet. Bondans södra gård som ligger inom området 

är byggd 1783. Från 1993 är även gotlandskusten naturreservat där mellan 100- 300 meter av 

stranden skyddas från att bli bebyggt, exploaterat för grustäckt och för att skydda fågelliv.  

5.2 Helgumannens fiskeläge  

På Gotland har det tidigare varit bönder som fiskat. Dieten har bestått av fisk som fångats i 

havet och vattendrag som sedan saltats och lagrats för att ätas året runt. Under intensivare 

fiske vid vår och höst samlades befolkningen vid fiskeläget där man delade bodar med folk 

från andra socknar. Många av de fiskelägen som finns på Gotland uppkom på 1700- talet men 

fisket fick en minskad betydelse under jordbrukets uppsving på 1800-talet. Trots det fortsatte 

kustbönderna att fiska och en del blev yrkesfiskare. Efter en tid av dåligt fiske, slog laxfisket 

väl ut, vilket krävde mer djupgående båtar och bättre hamnar. Vid mitten av 1900-talet kom 

trålfisket som ledde till investeringar i redskap och båtar vilket resulterade i att fisket 

koncentrerades till färre hamnar. Att bodarna ligger tätt i rad beror på syftet att skydda mot 

havet. Bakom fanns en inhägnad med plats att torka näten (Länsstyrelsen Gotlands län, 

websida). 

 I undersökningsområdet (i den nordvästra delen), vid utkanten av de båda 

naturreservaten Digerhuvud och Langhammars som möts i Aursviken finner vi 

Helgumannens fiskeläge. Fiskare har särskilt bedrivit vrakfiske här under 1600-talet fram till 

1900-talet, med traditioner från medeltiden. Detta var ett storfiskeläge för strömming där 

bönderna fiskade över vrak med nät av garn och utgick också härifrån för torskfisket vid 

Bjärge och Digerhuvud. Här användes bodarna till övernattning och till att förvara redskap. 

Vid Helgumannen har man även fiskat flundra, sik och lax.  



19 

 

 

Figur 15 Fotot hämtat på Gotlands arkiv. De tidigare bodarna som legat högre upp på stranden enligt 

arkivmaterial vi tagit del av, är idag borta. Fotot är taget 1959 från S mot N av Ingalill Granlund. 

 

  
Figur 16 Fotot hämtat på Gotlands arkiv.Stolparna med knaggar på som vi ser på fotot ovan är idag 

borta. Fotot är taget 1959 från V mot Ö av Ingalill Granlund 

I anslutning fanns ”den helige mannens källa” nära stranden som gav rent källvatten. Stranden 

i Aursviken har i alla tider varit utsatt för kraftiga vågor vilket förklarar avsaknaden av 

länningar
10

. Istället användes lösa rullar för att dra upp båten med (Larsson, 2004). 

 Sägen säger att namnet ”Helgumannen” kommer från den helige mannen, en man som 

höll bön varje morgon och kväll i ett kapell. Detta skall ha legat vid dagens fiskeläge 

(Fröberg, 1975). 

  Helgumannens fiskeläge blev 1973 under länsstyrelsens fiskelägesinventering utnämnd 

bland dem som ur kulturhistorisk synpunkt är mest skyddsvärda på Gotland. På den tiden 

beskrev bodarna i rapporten som gamla och förfallna vilket inte gäller idag.  Detta betyder att 

formen aktivt bevarats på de hus och bodar som legat i anslutning till fiskeläget och 

                                                           
10

 Länningar är enkla rännor av sten i hamnen som används för att ta upp båten med. 
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fritidsboenden förhindrats. Ombyggnation från fiskebod till fritidshus är byggnadslovpliktigt. 

Under 1975 restaurerades flera både sten och trähus. Ursprungsutseendet anser länsstyrelsen 

utgå från ett foto taget 1930 och har använts sedan dess. Under 2009 startade länsstyrelsen en 

process för att byggnadsminnesförklara fiskeläget vilket betyder att bodarna inte får säljas 

eller rivas (Klint, 2009). 

 Strandböndernas tidigare vägar för transport av släke ligger som vita kritstreck över 

strandvallarna och hjulspår från gamla dagar vittnar om transporten mellan fiskeläget och 

gårdarna trots dagens körförbud. Detta berättar K-G Weinebrandt i en intervju med Gotlands 

tidningar 16/2 1991. 

5.3 Tjärdal 

Undersökningsområdets tjärdal ligger nordväst om Bondans gård, och är klassad som 

fornminne med användningsområdet ”kemisk industri” av Riksantikvarieämbetet (raa.se). 

Tjärdalen är rund, 6 meter i diameter och ca 0,5 m djup från tjärdalens kanter till 

tappningshålet i mitten. Dalen är uppbyggd av kallmurad kalksten som varierar i storlek från 

0,1-0,9 m till enstaka block upp till 2 m i diameter. Blocken i den konformade interiören är ca 

0,1 m tjocka. Mot norr finns en gång in mot tjärdalens mitt genom vilken tjäran rann för att 

tappas i kärl. Gången, som är ca 3 meter lång, är förstärkt i taket med två järnband och längst 

in syns resten av ett tapprör. Tjärdalens botten är till stor del igenväxt av torv. Marken runt 

dalen är i jämförelse med omkringliggande natur relativt skyddad av höga enbuskar samt 

yngre tallträd och ett par stora tallar. Dalen ligger fördelaktigt placerad i en sluttning. 

Några meter söder om dalen ligger en rektangulär grop (2X3 m) med nedrasad övergrund. 

Både tjärdalen och gropen dateras från medeltid till nyare tid – 1520 e.kr, vilket är ganska 

intetsägande. Efter samtal med handledare tror vi snarare att de är från 1800-1940. Gropens 

tidigare användningsområde är okänt (www.fmis.raa.se ). 

 
Figur 17 (T.V.) Tagen snett uppifrån visar övertorvningen på tjärdalens botten. SWEREF99: 

745370/6433075 Från NV mot SO. 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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5.4 Kalkugn 

Kalkugnen i undersökningsområdet är 4,5 x 3,5 m i diameter och ca 3 m hög. Muren är ca 

0,75 m tjock och i ugnens östra kant nedtill ligger en öppning som är ca 0,75 m bred och 1,35 

m hög. Likaså i dess västra kant ligger en gång genom muren, insugshålet, som är 1,25 m bred 

och 0,8 m hög med valvtak. Kalkugnen ligger i ett område med strandvallar sluttande åt 

väster, i vegetationsrik moränmark med flera större tallar runtom. Kalkugnen dateras från 

medeltid till nyare tid, det vill säga efter 1520 e.kr (ibid.).  

 Kalkugnens placering i landskapet kan förklaras av närheten till vägen och dess läge i 

skogen. Närhet till väg var viktig då bruten kalk transporterades från kalkbrotten till 

kalkugnarna, med enkla färdmedel som häst och vagn. Likaså dess läge bland större tallar i 

området är fördelaktigt eftersom kalkbränningen krävde mycket stora mängder ved. 

 
Figur 18 Visar undersökningsområdets kalkugn och dess insugshål, den västra gången. I bakgrunden 

syns större tallar. SWEREF99: 745524/6433354 Från V mot Ö. 

5.5 Bondans södra gård 

Namnet Bondans härstammar antagligen från ordet bonde eller från att tidiga ägare till gården 

kan ha hetat just Bonde (Melefors, 2004). Gården är idag byggnadsminne detta tack vare sitt 

bevarande av de gamla, traditionsrika och speciella byggnaderna som är typiska för just Fårö. 

Agtaken är ett av dessa element. Bondans gård består av sju byggnader som är byggda i sten 

med tegel-, fal-, torv- och agtak. Dessa sju byggnader är: parstuga med kök och brygghus, 

linbastu, källare, lada, magasin, dass och bodlänga. Större delen av byggnaderna är uppförda 

under 1800-talet, det finns ingen uppdelning av storgård och lillgård utan byggnaderna ligger 

utspridda i en elipsformation. Gården är som många andra på Fårö omgiven av stenmurar för 

att hålla djuren ute. Gården innefattar även en köksträdgård.  Gården blev utskiftad 1783 och 

ligger i ett kargt och hedmarkslandskap. Steniga och grusiga är de åkrar som tillhör gården. 

http://www.raa.se/
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 Vid byggnadsminnesförklaringen från 1987 låter riksantikvarien imponerad över att en 

gård på sådana magra marker kunnat överleva,(Riksantikvarieämbetet, 1987) men faktum är 

att gården förföll under många år. Under en av Ingemar Bergmans filminspelningar brändes 

stora delar upp och blev därefter restaurerad av den nuvarande ägaren Erik W. Ohlsson, som 

fått och fortfarande får bidrag av länsstyrelsen för att göra just detta. 

Det jordbruk som idag äger rum på markerna som hör till Bondans gård är idag mest av 

landskapsbevarande karaktär.  
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6. LANDSKAPSKLASSIFICERING 

 

6.1 Tvärprofiler 

Två tvärprofiler har dragits genom undersökningsområdet med hjälp av GPS-koordinater, i en 

strävan efter att generellt visa hur undersökningsområdets kultur och naturlandskap ser ut och 

framföra en enkel typ av landskapsklassificering. Tvärprofilerna, som är ca 1 km långa 

vardera, har dragits genom landskapet för att täcka så många olika variationer i landskapet 

som möjligt. Tvärprofil ett börjar ca 100 m öster om Helgumannens fiskeläge och går i syd-

sydvästlig riktning. Båda tvärprofilerna vilar på sedimentär kalkberggrund. 

 

Tvärprofil 1 

 

 

Efter första punkten som börjar vid strandlinjen finns en långgrund undervattensplatå, ca 20-

25 m lång. Ett fåtal låga, avrundade raukar står ca 20 m ovan strandlinjen. Där vågorna bryter 

vid strandlinjen ligger en aktiv strandvall med ljus och grov klappersten. Den ljusa 

klapperstenen övergår till mörkare klappersten, dit inte vattnet når och vindtålig vegetation 

som lågt gräs och pionjärväxter som fetknoppar (Sedum) etablerats. Mörkare strandvallar där 

mycket sparsam låg vegetation fortsätter. Klapperstenen är i dessa vallar mer denuderade än 

klappersten närmare strandlinjen och är utsatt för fysisk vittring i form av frostsprängning 

samt kemisk vittring från sur nederbörd. En väg går i riktning mot Helgumannens fiskeläge, 

Figur. 19 Tvärprofil 1.  Hela 

tvärprofilen vilar på sedimentär 

kalkberggrund.  

Starten på profilen är vid Östersjökusten 

och går upp mot de högre delarna av 

undersökningsområdet.  

 

         Punkt 1           Punkt 2       Punkt 3                      Punkt 4                              Punkt 5       Punkt 6 
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och efter vägen är det ca 50 meter till trädgränsen. Tvärprofilen går vertikalt med 

strandlinjerna.  

 Vid punkt två börjar trädgränsen. Tät vegetation bestående av låga tallar som växer i en 

tunn jordmån. Gles enbuskvegetation. Här går även gränsen mellan Digerhuvuds 

naturreservat och naturreservatet Gotlandskusten. I skogen återfinns strandvallar som viker av 

svagt i sydostlig riktning in mot det tidigare sundet.  

Efter tredje punkten är tallarna större, likaså enbuskarna. Strandvallar kan urskiljas i 

terrängen. En liten skogsväg går vertikalt genom tvärprofilen, efter vägen finns tidigare 

staket/inhägnad varefter öppnare mark börjar uppenbara sig. 

 Efter fjärde punken går skogen sakta över i betesmark, med påtaglig enbuskvegetation 

och ganska högt gräs, samt utplanade men urskiljbara strandvallar.  

  Efter femte punkten återfinns ett förfallet lammgift med omringande högre gräs med gles 

enbuskvegetation, vilket kan tyda på att området efter trädgränsen är tidigare betesmark och 

området närmare lammgiftet är något senare betad och vegetationen därmed inte lika 

återhämtad. Även om jordmånen i området runt lammgiftet är relativt tjock, på de flesta håll 

över 30 cm, ses även berg i dagen och områden runt hällarna med inget eller obefintligt 

jordlager. Detta klassificerar vi därmed som alvarmark
11

 och området i lammgiftets närhet 

som betesmark. 

 Vid punkt sex slutar den öppna alvarmarken och tätare tall –och enbuskvegetation tar vid, 

som fläckvis bryts av mindre vätar omgivna av tämligen små alvarmarker. Vegetationen 

växer på, en för området, tjock jordmån.  

 Vid sjunde punkten tar en tät tallskog vid. Därefter slutar tvärprofil ett. 

 

                                                           
11

 Alvar är en unik naturtyp som kännetecknas av öppna markytor (ofta förstärkt av betning) med tunna 
jordlager, 0-30 cm, och kalkrik berggrund med speciellt anpassade växter. Berggrundens låga permeabilitet i 
alvaret skapar låg ytavrinning (Naturvårdsverket, 2008) 
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Tvärprofil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärprofil 2 går från nordvästra delen av Norrsund och i väst-sydvästlig riktning, i motsatt 

håll från Norrsund och i ungefärlig riktning mot tvärprofil ett och dess slutpunkt. 

Punkt ett kommer efter ett åkerfält och en gård med hus. Åkrarna som genomskärs av 

tvärprofilen består av både gammal åker och åker som fortfarande är i bruk för vallodling. 

Jordarten som åkrarna ligger på är morän. Sedan följer gårdar med hus som är benägna på mer 

sedimentär kalkberggrund, och det är troligt att husen är byggda här eftersom marken är 

magrare och inte är duglig som jordbruksmark. Punkt ett är belägen på en väg som ligger 

mellan husen och skogen och går genom större delen av undersökningsområdet, från norr till 

söder. Vägen följer en sträng av svallsediment av grus och block. 

 Vid punkt två tar en tät skog vid, främst bestående av tall och enbuskar men även glest 

vuxna björkar. Lövträden bidrar till ett mullartat humusskikt i jordmånen, näringsrikt i 

jämförelse med de flesta biotoper i undersökningsområdet. Tidigare strandvallar med nord-

sydlig riktning vittnar om sundet som trängde genom landskapet i gamla dagar, då Norrsund, 

Bondans träsk, Alnäsa träsk och Östersjön på båda sidor satt ihop och delade Fårö i en nordlig 

och sydlig del. Vid punkt två går även en tidigare väg anlagd på en strandvall.  

Figur 20 Tvärprofil 2 vilar på 

sedimentär kalkberggrund och startar 

vid norra delen av Norrsund och går 

upp emot de högre delarna av 

undersökningsområdet.  
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Efter tredje punkten sker en övergång från tät skog till glesare skog, fläckvis med gles 

enbuskvegetation vuxen på en tjock jordmån med högre gräs.  

 Efter fjärde punkten går den glesa skogen över till inhägnad betesmark med ett 

lammgift och gård i närheten.  

 Efter femte punkten sker en långsam övergång till alvarmark med berg i dagen och gles 

enbuskvegetation och sedan till glesare tallskog med högre gräs. Den glesare tallskogen har 

sin övergång i utbredd åkermark efter den sjätte och sista punkten. Åkermarken har enligt 

markägaren tidigare använts för potatisodling, men numera som vallodling. 

 

Samtal med markägare, husägare 

I samband med genomförandet av tvärprofilerna förde vi samtal med lokalbefolkning, en man 

och en kvinna, vid nordligaste gården på västra sidan om Norrsund. Kvinnan hade ärvt gården 

av sin farmor och bott där sedan 80-talet. De ärvde även åkermark och skog väst och nordväst 

om norra delen av Norrsund. Ingen mark används till spannmål avsedd för matproduktion, 

utan till vall för foder. Åkermarken i sydvästra delen är tidigare potatisodling, nu arrenderas 

den ut.  

 

6.2 Landskapsklassificering 

Kustområdet är strandvallar som klassas som svallgrus och vid kustlinjen når höjder på ca 3m. 

Närmast havet finns här också en undervattensplatå som vid studien var helt torrlagd, och 

följer kusten i hela undersökningsområdet. Mitt i svallgruset återfinns en sänka av gammal 

sjöbotten, som tidigare tillhört de två sjöar som utgjort det sund som präglar hela 

studieområdet. Öster om svallgruset breder allvarsmark ut sig som avbryts av en strimma 

tallskog vilken är belägen på sedimentär berggrund och klapper. Nordöst om sjön Bondans 

träsk vilar dagens åkermark på morän, detsamma gäller före detta åkermark närmare Bondans 

södra gård och öster om de norra delarna av sjön Norrsund. Svallgruset i vallar som är beläget 

mellan Bondans norra och södra gård är bevuxet med tallskog. Sydöst om skogen är ett 

lambgift placerat i betesmarken.  Söder om skog och betesmark i undersöknings området 

sydöstra hörn runt Bondans södra gård breder en för området mäktig alvarmark. Detta med 

inslag av skogsöar. Hela den östra delen är ganska låglänt med en högsta punkt på 9 meter. De 

högsta punkterna är skogsbeklädda. 

 Något som inte visualiseras i tvärprofilerna, men som visas i kartan nedan är kärret som 

breder ut sig på tunna/osammanhängande jordlager av den sedimentära berggrunden. Ett kärr 

återfinns även precis i anslutning till de stenmurar som omger Bondans södra gård.  
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Figur 21 visar en landskapsklassificering som framförallt beskriver undersökningsområdets östra 

delar. De västra delarna behandlas ingående i avsnittet Tvärprofiler. Därmed visualiseras det västra 

området endast på karta och texten kommer således att handla om det östra området.  

Kartunderlag© Lantmäteriet, i2012/921 
 

Landskapsklassificering 

Landskapsklassificering 
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6.3 Markanvändning 

Dagens markanvändning präglas av det avtagande jordbruket på Fårös magra jordar och det 

minskade fårbetet. Historiska kartor vittnar om hur åkerlapp efter åkerlapp tagits ur bruk. 

Tidigare har åkermark brukats där framför allt morän återfunnits. Tydliga spår av utdikning 

från sjöar till åkerfält har observerats och syns i markanvändnings kartan. I anslutning till de 

båda sjöarna har flera åkrar fått naturlig översvämning och således fått näring. Idag används 

huvudelen till vallodling. 

Dagens fårhållning syns tydligast i de betesmarker som är utmärkta på kartan nordost om 

Bondans södra gård och sydväst om Helgumannen (i första tvärprofilen), speciellt runt 

lambgiften. 

        Att binäringar funnits som fiske, tjärbränning och kalkbränning har historiskt bidragit till 

att landskapet idag ser ut som det gör.  En tredjedel av området är ett bevarat kulturlandskap, 

främst vid kusten och i östra delen av undersökningsområdet. Arbetet i naturreservatet 

Langhammars domineras av underhåll i natur och kulturlandskap.   

        I mitten av Ausviken en bit in från trädgränsen har vi observerat ett grustag.  Huvuddelen 

av de vägar som finns i området är byggt på svallsediment i de låglänta delarna. 
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Figur 22 Visar markanvändningen i undersökningsområdet.  

Kartunderlag © Lantmäteriet, i2012/921 

Markanvändningskarta 
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6. KONSEKVENSANALYS  

7.1 Skogen och våtmarkerna 

Fårbetet kommer troligen inte att öka på Fårö i framtiden, det lönar sig inte längre att bedriva 

den sortens verksamhet i större omfattning. Detta pekar på att skogen kommer att breda ut sig 

alltmer i undersökningsområdet. I synnerhet i områden med redan tjocka jordlager kommer 

utvecklingen att ske snabbt. Denna succession kommer tillföra mer biomassa i ekosystemet 

och följaktligen kommer naturen behöva kompostera mer material. De invaderande växterna 

kommer att hamna på marken, nedbrytas och bygga på jordlager som kommer att bli tjockare 

så länge denna utveckling fortgår. Skogens framväxt kan hota öns unika växtlighet och de för 

Fårö och Gotland endemiska växter, som i synnerhet förekommer vid alvarmarkerna.  

 Vätarnas framtida utveckling kommer att påverkas av skogens utbredning och att 

jordlagren blir tjockare. När mer komposterbart material hamnar i vätarna kommer deras 

bottnar sedimenteras i högre omfattning vilket ger grogrund för andra växter att etableras i 

dem. Det är därför rimligt att de kommer att växa igen mer och att växterna som etableras i 

dem absorberar den nederbörd som faller, vilket kan påskynda processen ytterligare. 

 Vad gäller det torvbildande kärrets framtida utveckling, kan det vara relevant att ta 

hänsyn till klimatförändringar. Eftersom det är osäkert hur Fårö och Gotlands klimat kommer 

att påverkas av detta, går det i stort sett mest att spekulera i. Myrens nuvarande utseende 

vittnar om att för lite nederbörd väter den (under observationen strax efter snösmältningen i 

april, var myren relativt torr). Det är därför möjligt att torvbildningen avtar i takt med att för 

lite nederbörd faller, och att växter invaderar myren när den torkar ut. Om däremot ett 

varmare klimat leder till högre avdunstning av Östersjöns vatten, kan den årliga 

nederbördsmängden öka i området och bidra till en fortsatt, om inte ökad, torvbildning i 

myren. 

 

7.2 Betesmarkerna och alvarmarkerna 

Ett fortsatt jordbruk på Fårö är den första förutsättningen för att vi skall få ha kvar Fårö i en 

skepnad som vi alla lärt oss älska (Ohlsson, s. 96, 2001). Detta citat är en bra sammanfattning 

på vad som krävs för att behålla de öppna betesmarkerna och de karga allvarsmarkerna som är 

starkt kopplade till ön och även undersökningsområdet. Tyvärr för Erik W. Ohlsson och alla 

andra som uppskattar de öppna landskap som Fårö bjuder ser det dock ut som om 

utvecklingen kommer att te sig åt det motsatta hållet. En igenväxning och utbredning av träd 

och buskar går redan nu att skåda på flera platser i området. Små enbuskar som tidigare inte 

fått grogrund på grund av det hårda fårbetet växer nu fram, fårhållningen har minskat radikalt 

de senaste åren.  

De förändringar som idag pågår i betes– och alvarmarkerna har i grunden att göra med 

fårbetets avtagande. Detta förhållande har lett till att skogen etablerats och satt en större 

prägel på landskapet, vilket fortsättningsvis kommer vara den ledande förändringsfaktorn i 

framtidens landskapsutveckling. Hur betes– och alvarmarkerna förändras i framtiden är 

därmed i mångt och mycket beroende av skogens framväxt och följaktligen den förtjockning 

av jordlagren som nämndes i föregående konsekvensanalys av skogen och våtmarkerna.  
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7.3 Det bevarade kulturlandskapet 

Generellt blir kulturlandskap bara till och är sällan planerat, det estetiska värdet blir en 

biprodukt. Att skydda och bevara landskapet är ett aktivt beslut som formar kulturlandskapet 

på samma sätt som att låta landskapet följa samhällsutvecklingen. Med de administrativa 

beslut och lagstiftningar som finns i området ser vi idag ett kulturlandskap som på sina håll 

sett oförändrat ut i 300 år, framför allt i Langhammars naturreservat. Uppemot 30 procent av 

ytan i undersökningsområdet är naturreservat.  Länsstyrelsen tillsammans med ägarna har 

bevarat landskapet under stora delar av 1900-talet då många landskapsförändringar samtidigt 

ägt rum i övriga Sverige. Sedan 30-talet har hela kusten i Aursviken med Digerhuvud och 

Langhammars naturreservat skyddat området. 1993 förstärktes skyddet av reservatet 

Gotlandskusten.   

 Stora delar av undersökningsområdet är bevarat landskap både med hänsyn till natur, 

kultur och biologisk mångfald men även människan välmående, idag och för kommande 

generationer. Utan detta skydd skulle stranden troligen bli bebyggd då det med stor 

sannolikhet finns intresse från turister från Sverige och övriga världen att bosätta sig i miljön. 

 Vi har flera karaktäristiska byggnader som Helgumannens fiskeläge och Bondans gård 

som byggnadsminnesförklarats vilket gör att dessa inte får säljas eller rivas. Utan detta skydd 

hade strandbodarna vid fiskeläget sålts som fritidshus vilket varit fallet tidigare. Utan 

ersättning för underhåll kunde Bondans södra gård möjligtvis förfalla. 

 För att natur och kulturlandskapet innanför naturreservaten och fornminnen med 

byggnadsminnesförklarade byggnader skall fortsätta skyddas och bevaras krävs det att 

lagstiftningen står kvar som den gör idag och att den unika miljön bevaras och underhålls.  

 Ett problem kan vara den åldrande befolkningen på ön.  Ett annat problem kan vara att 

finansiera och ersätta kommande generationer med de medel som behövs och motiverar 

arbetet. 

7. SLUTSATS OCH BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNINGAR 

8.1 Hur har sjöarna växt fram och hur har de utnyttjas av människor?  

Sjöarnas uppkomst i undersökningsområdet har sin grundförklaring i den flod som rann 

genom området under tertiär och som genom erosion skapade en sänka som löpte genom hela 

Östersjön, från Finska viken ner mot Bornholm. Under landhöjningen efter senaste 

deglaciationen utvecklades sänkan till ett sund som gick genom hela ön. Allt eftersom ön 

höjdes, skars sundet av från havet och delades sedan upp i de sjöar som finns i området idag. 

Sjöarna har genom åren använts som näringskälla till omkringliggande åkermarker och även i 

viss mån till fiske. 

8.2 Hur har stranden utvecklats och växt fram, hur har den utnyttjats av 

människor?  

Hela studieområdet är tidigare strand/kustlinje, vilket förklaras av landhöjningen och vid 

sjöarna av den tidigare nämnda flodsänkan. 

Stranden/kusten har används till fiske och i viss mån till släkbruk. 
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8.3 Hur har den historiska markanvändningen sett ut och hur ser den ut 

idag?  

Studieområdets markanvändning är starkt präglat av de karga förutsättningar som råder. De 

näringsfattiga åkrarna som fortfarande brukas i området håller endast vallodling till fårboskap, 

eftersom ingen annan form av odlingsverksamhet lönar sig i någon större utsträckning. 

Åkerarealen var som störst under mitten av 1900-talet och har sedan dess minskat liksom i 

resten av landet. Fårhållningen har även den minskat. Dessa två faktorer gör att skog och 

tätare växtlighet breder ut sig över dessa tidigare öppna landskap.  

8.4 Hur kan en framtida landskapsutveckling se ut?   

I studieområdets framtid spår vi att de öppna markerna kommer invaderas alltmer av tätare 

vegetation och skog. Det finns enligt undersökningen inget som tyder på att fårhållningen och 

jordbruket kommer att öka från dagens nivå, snarare tvärtom. Detta bidrar till dagens och 

framtidens igenväxning.  

 Trots att sjöarnas botten idag är vegetationsfattig, räknar vi med att vegetation i 

framtiden kommer att invadera dem och att de troligen utvecklas till myrmarker. Sjöarnas 

igenväxning kommer sannolikt förstärkas av jordlagrens förtjockning i området, som har att 

göra med skogens progression. 

 

 

8. DISKUSSION 

Områdets karaktäristiska karghet och jordarnas näringsfattighet har på sätt och vis både 

skapat hinder och förutsättningar för befolkningen i undersökningsområdet och övriga Fårö. 

Ett hinder är den svårodlade marken. Detta i kombination med kalkberggrundens beskaffenhet 

har lett till att befolkningen kunnat bedriva, och mer eller mindre blivit tvungna att bedriva, 

binäringarna kalkbränning och tjärbränning. I den magra jorden växer tallarna långsamt och 

utvecklar en hög kådhalt i träet, som är mycket lämpligt för att utvinna tjära ur. Kalksten har 

brutits ur berggrunden och bränts i kalkugnarna vilket gett material att bygga och renovera 

gårdarna med. Slutprodukterna från de båda binäringarna har trots allt varit betydande för 

folkets leverne i området. 

        Även om kalkugnen och tjärdalen i undersökningsområdet inte har brukats på länge och 

idag inte är av samma praktiska värde som förr, har de med sin existens satt en mer 

mångskiftande, intressant och vacker prägel på kulturlandskapet.  

       För en eventuell framtida landskapsstudie i undersökningsområdet finns säkerligen flera 

intressanta faktorer att inrikta sig på som vi inte hunnit ta hänsyn till under arbetets gång. 

Emellertid finns ett viktigt perspektiv som vi inte inkluderat i vår rapport, nämligen 

lokalbefolkningens uppfattningar om landskapet. Intervjuer och samtal skulle möjligen ge 

arbetet en djupare dimension och en bättre förståelse för landskapet som helhet och de 

processer som format det till vad det är idag. Utöver det finns ingen större genomgång av 

fornhistorisk verksamhet och arbetet har ingen arkeologisk vinkel vilket skulle kunna vara 

intressant att studera djupare.  
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