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1. INLEDNING 

Fårö, en ö nordöst om Gotland som med dess unika och säregna natur lockar besökare från 

hela Sverige och övriga världen. Ön inspirerar såväl författare som regissörer genom det 

öppna och karga landskapet som har slipats och formats under tusentals år av naturens egna 

krafter.  

 Genom de naturgeografiska processer som format Fårö har likväl människan och hennes 

hand präglat och bearbetat ön, detta gör Fårö till ett intressant och iögonfallande område att 

studera. Särskilt platserna Lauter och Lauterhorn har påverkats starkt av människans 

kulturgeografiska utveckling genom t.ex. utvinning och förbränning av kalk. Det är dessa 

fenomen som vi i rapporten vill beskriva och tydliggöra genom kartanalyser och klassificering 

av vårt valda område Lauter samt Lauterhorn. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att presentera en landskapsanalys över området Lauter och 

Lauterhorn. Där vi ska klassificera och beskriva landskapet samt identifiera/ karaktärisera 

området. Vi har valt att utgå från en holistisk syn för att kunna skapa oss en förståelse för 

samband mellan de naturgeografiska och kulturgeografiska processerna i området och hur de 

har format landskapet. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser sampelet mellan jordartsfördelningen, geomorfologi och topografi ut på Lauter? 

- Hur har markanvändningen sett ut historiskt och vad finns det för samband mellan 

människans påverkan och naturgeografiska processer? 

- Hur ser Lauter och Lauterhorn ut idag och hur kan den framtida utvecklingen för 

landskapet/området komma att se ut? 

  



 

 

1.3 Beskrivning av området 

 

 

Figur 1. Kartor över Fårö och Lauter. Källa: http://www.gotland.net resp. Terrängkarta  © 

Lantmäteriet i2012/921 

Nordost om Gotland ligger ön Fårö vilken man tar sig över till via färjan till Broa från 

Fårösund. Fårö är ca 114 km
2 

och invånarantalet ligger på drygt 500 men ökar avsevärt under 

sommarmånaderna tack vare all turism. Fårö är uppbyggd av sedimentär bergrund och har ett 

kargt landskap med gles tallskog, alvarsmarker, kärr och träsk. 

 Det område vi studerade är Lauter som ligger på nordvästra kusten på Fårö. För att ta sig ut 

till Lauter följer man väg 699 från Fårösund och svänger sedan vänster vid Fårö Kyrka, sedan 

följer en mindre asfaltsväg på drygt 7 km ut till kusten av Lauterhorn där det även finns en 

liten gästhamn. Följer man kusten norrut sticker en plattform ut inte långt ifrån hamnen. Där 

kan man se och även höra, under blåsiga dagar, en pågående littoraldrift eftersom vågorna 

förflyttar lösa, sedimentära bitar av bergrunden sydost.  

 Området har en skiftande natur med både strand, barrskog och alvarsmarker. 

Invånarantalet är lågt och de flesta som bor där är sommargäster. Fortsätter man sedan vägen 

längs kusten norrut kommer man till Langhammars. 

2. BAKGRUND 

2.1 Berggrunden skapas 

Under silurperioden för 440- 400 miljoner år sedan låg Skandinavien i närheten av ekvatorn i 

östersjösänkan under ett varmt och tropisk grundhav- det Siluriska havet (Fredén, 2003, s.26). 

Under denna period bildades det översta lagret av den gotländska berggrunden av växter, 

kalkrika skal och skelett från döda organismer som bäddats in i sediment. Havet steg och drog 

http://www.gotland.net/


 

 

sig tillbaka under denna period. Detta bidrog till erosion som medförde små partiklar i större 

mängder sjönk till botten och bands samman till större sedimentpartiklar. Sedimenten 

pressades, litifierades och omvandlades till sedimentär kalksten (Martinsson, 2001, s.17 & 

Svantesson, 2004, s.11). Berggrunden stupar generellt 0,2-0,4
 
grader åt sydost, vilket bland 

annat beror på att sedimenten som samlades formade en jättelik skål i sänkan, vilket bidragit 

till att kusten eroderats olika (Erlström, 2009, s.20). 

 På grundare vatten vid kusten levde kolonibildande koraller som byggde rev. Korallerna 

tillhörde främst en utdöd -grupp organismer kallade Stromatoporider. Rev växte och bildades 

genom att nya koraller tog plats ovanpå äldre. Med tiden förstenades reven och bildade den 

hårda erosionsmotståndiga revkalkstenen. Den översta delen av berggrunden som bilades 

under Silur, är således uppbyggd av hård revkalksten och sedimentär kalksten (märgelsten) 

(Martinsson, 2001, s.17). 

2.2 Inlandsisen och landhöjningen 

Under silurperiodens slut avtog sedimentationen och havet drog sig åter tillbaka. Genom 

kontinentaldriften rörde sig Skandinavien mot nordligare bredgrader. När Gotland närmat sig 

platsen som ön ligger på idag hade den geologiska utvecklingen nått den kvartära perioden. 

Under denna period blev klimatet kallare (Martinsson, 2001, s.18). Enligt Björn Gembert 

(1996, s.2) kan temperatursänkningar ha varit en följd av plattektoniken eftersom att 

kontinenterna ändrat läge på jorden, vilket troligen medförde förändringar i havsströmmarna.  

Östersjösänkan lades under ett kilometertjockt lager av is och snö som packades och 

ackumulerades under minst fyra kallperioder. Markytan utsattes för hårt tryck, isen rörde sig 

fram över land och eroderade, krossade och slipade berggrunden samt slet loss och drog med 

sig stora stenblock (Svantesson, 2004, s.14). Spår efter inlandsisen kan man bland annat se på 

räfflor i berggrunden som visar isens rörelseriktning från norr och bort mot ytterområdena i 

söder (Martinsson, 2001, s.18). 

 För ca 10 000 år sedan började inlandsisen smälta och dra sig tillbaka. Trycket minskade 

på jordskorpan och genom isostatisk landhöjning började Gotland, som legat under vattnet i 

östersjösänkan, långsamt stiga upp ur havet. Vid avsmältningen bildades det stora 

vattenmängder som medförde att havsytan steg genom eustatiska rörelser. Växelspelet mellan 

landhöjningen och havsytestigningen ledde till omväxlande regressioner och transgressioner 

av vattenytan och vattnet i östersjösänkan växlade mellan salt och sött. (Gembert, 1996, s.55-

56 , Svantesson, 2004, s. 16). 

2.3 Jordartsfördelning 

En jordart är en okonsoliderad geologisk avlagring av antingen oorganiska eller organiska 

beståndsdelar som innehar en viss mekanisk eller kemisk sammansättning. Klassificering kan 

ske efter exempelvis uppkomst eller sammansättning. Sedimentära jordarter har bildats genom 

transport av inlandsisen eller av vågor. Medan sedentära jordarter bildats på platsen det 

befinner sig på och benämns vanligen för vittringsjordarter eftersom de bildats genom kemisk 

och/ eller mekanisk vittring av berggrunden (Gembert, 1996, s.11-12). Jordarterna på Gotland 

formades under och efter den senaste istiden, Weichsel, genom isens avsmältning och 

svallningen som vågorna medförde under landhöjningen (Gembert, 1996, s.50). 



 

 

 Morän, även kallad pinnlair på gotländska, är en glacial avlagring av grovt osorterat 

material. Stora mängder smältvatten bildads när isen drog sig tillbaka och transporterade 

morän som avsattes på nytt som svallsediment. Finare material (silt, lera) avlagrades på 

djupare vatten medan grövre partiklar (sand, grus, sten) efter en kortare transport avsattes nära 

iskanten (Gembert, 1996, s.24 & Svantesson, 2004, s.15). Vågor från havet har svallat 

jordlagret och kalkberget. Materialet har eroderats, omlagrats och bildat nya jordarter; 

svallsand, svallgrus och klappersten. Strandvallar har bildats eftersom vågor och stormar 

ansamlat svallgrus och klappesten i vallar, vilket bland annat är ett spår efter landhöjningen 

och som finns sprida över hela Fårö än i dag (Martinsson, 2001, s.24).  

 Bleke, är en finkorning, grå och seg gyttja som bildas genom en kemisk process. 

Grundvattnen rinner igenom berggrunden och löser upp kalk från berggrunden samt kalk hos 

kalkrika organismer och bildar koldioxid och kalciumoxid. När grundvattnet sedan når 

markytan fälls kalciumkarbonat ut och bildar bleke (Martinsson, 2001, s.19). Där av den höga 

kalkhalten i jordartsavlagringen (Gembert, 1996.s.11). 

 Torv, bildas av växter från döda växtsamhällen och finns främst i våtmarker.  När växterna 

dör bäddas en del ner i avlagringar under vattenytan. Eftersom syre inte kan nå växtdelarna 

går nedbrytningsprocessen mycket långsamt, vilket gör att växterna bryts långsamt ner och 

bildar en finkornig avlagring (Gembert, 1996, s.14 & Martinsson, 2001, s.19). 

2.4 Klimat och hydrologi  

Det gotländska klimatet skiljer sig till viss del från övriga Sverige. Våren på Gotland är sval 

och hösten varm, det beror bland annat på Gotlands läge mitt i Östersjön. Under den kalla 

vintern kyls havet ner och när våren är på in språng driver varma luftmassor in mot Gotland 

men kyls ner över havet, kallavindar och ett disigt klimat tränger istället in över landskapet. 

Klimatet blir dock varmare över Gotland när Östersjöns vattentemperatur har stigit och med 

den lufttemperaturen. Då hösten nalkas, driver kallare luftmassor in mot Gotland, värms upp 

och hösten blir ljummen. Andra utmärkande klimatdrag är att årsnederbörden är liten och att 

Gotland har många soltimmar under året (Martinsson, 2001, s.20). 

 Berggrunden på Fårö visar på karaktäristiska drag som är vanliga för just kalkområden. 

Marken har till exempel mycket svag vattenhållande egenskaper, vilket beror på att ön enbart 

täcks av ett tunnare lager vittringsgrus eftersom marken saknar lösa jordlager. Märgelstenen 

och hård revkalksten har olika hydrologiska egenskaper. Märgelsten är mer genomsläpplig 

och vattenhållande medan hård revkalksten är mer svårgenomtränlig och har få sprickor vilket 

gör att vattnet istället blir liggandes i svackor och försvinner endast genom avdunstning. Detta 

medför att under sommartid blir det torka och under vintertid blir det översvämningar 

(Martinsson, 2001, s.20). 

2.5 Vegetation  

Utmärkande för Fårö är dess särpräglade miljö, där skogar, alvar och våtmarker breder ut sig. 

Skogen på Fårö består till mestadels av tall. Tallarna blir knappt 15 meter höga och det beror 

på Fårös tunna jordar och att havet ligger nära (Martinsson, 2001 s. 33). Skogarna på Fårö är 

örtrika eftersom solen lätt tränger igenom skogen, detta beror på att tallskogen på ön växer 

relativt glest för att den under en längre tid blivit utsatt för långvarigt bete och vedbrand. Men 



 

 

även för att tallen är ett ljusälskande träd och det är vanligt att tallgrenar som står skuggigt 

snabbt vissnar (Martinsson, 2001. s.40-42). 

 Alvar består av tunna hällmarker och är präglade av hundratals år av betesdrift. Enbuskar 

är en vanlig syn Fårö och blir väldigt gamla, vilket bland annat beror på den magra marken. 

På hällmarker är det vanligt att lavar och mossor växer. Lavar klarar den karga miljön bra 

eftersom den kan hämta sin näring från luften (Martinsson, 2001, s.40). 

2.6 Stenbrytning och kalkbränning 

Berggrunden på Gotland och Fårö är uppbyggd av märgelsten och kalksten. Dessa bergarter 

har brutits och har använts i större och mindre mängder av den gotländska befolkningen 

(Erlström, 2009, s.43). Det är i dag inte känt när man började utvinna och bränna kalk första 

gången på Fårö eller Gotland. Dock vet man att bearbetningen och kunskapen om 

kalkbrytning sträcker sig tillbaka till under 400-500 - talen (Nyström, 2001, s.174, Erlström, 

2009, s.43). Det finns vissa termer som används vid tillverkningen av kalk. Oläskad eller 

osläckt kalk, även kallade packsten, är produkten man får efter att ha upphettat kalksten upp 

till 1000 grader. Medan läskade eller släckt kalk är den kalk man får efter bränningen och som 

använts till att mura hus (www.segotland.se). 

 Mycket av den kalk som tillverkats på Fårö exporterades vidare till länder runt Östersjön, 

därför var det av stor vikt att kalkbrotten och kalkugnarna låg nära en hamn 

(www.segotland.se). På Fårö byggdes den första stora kalkugnen under 1660-talet, vid 

Lauterhorns brygga. Den var avsedd till att bränna kalk för just export 

(www.farohembygdsforening.se & Nyström, 2001, s.176). 

 Kalkugnarna vid Lauter och Lauterhorn har haft flertaget ägare, men den som gjort sig 

mest känd var kalkpatronen Johan Blessell. Han köpte Lauter 1783 med tillhörande kalkugn, 

(men blev sedan bara delägare) och fraktade kalken till bland annat Holland med hjälp av sina 

egna båtar som låg vid hamnen vid Lauterhorn. 

Familjen levde under bra förhållanden och Blessell lät bygga ett stort hus. Det består av flera 

våningsplan och grovkök, kök brygghus, vind etc. Johan Blessells son fick sedan ärva fadern 

(Öhrman, 2004, s.151).  

 Från 1960-talet fram till 1881 finns det uppgifter om att kalkugnarna varit igång med 

längre eller kortare uppehåll och har där med den längsta perioden av kommersiell 

kalkbränning på Fårö med sina 200 år (Nyström, s.178-180).  

2.7 Turism och fritidshus 

Varje år åker 680 000 besökare till Gotland varav hälften besöker Fårö. Det är inte bara sol 

och bad som lockar, utan många reser till Gotland för att uppleva det speciella natur- och 

kulturlandskapet som är karaktäristiskt för just Gotland. Av staten har vissa områden på 

Lauter och Lauterhorn pekats ut som kulturmiljö av riksintresse. På så sätt vill man skydda 

och förhindra mot sådant som kan påverka eller skada kulturmiljön (Region Gotland, 2013 a, 

s.47). 

 Fårö har alltid setts som ett intressant område för turister att besöka, men intresset har ökat 

mer under de senaste åren. Turismen är viktig för Fåröbornas försörjning, men eftersom att 

säsongen är kort medför det att få kan leva på turismen året om och därför är det vanligt att 

man har ett annat jobb på sidan då turistsäsongen tar slut (Östergren, 2001, s.368). 



 

 

 Fårö är ett av de mer populära områdena på landsbygden där efterfrågan på fritidhus är stor 

och där priserna på fastigheterna stigit drastiskt. Höga priser kan leda till avstyckningar av 

gamla gårdar (Östergren, 2001, s.368). Enligt länsstyrelsen på Gotland bör man undvika att 

bygga hus på god jordbruksmark (Region Gotland, 2013 b, s.8). Vilket beror på att det i stort 

sett inte finns någon bra jordbruksmark och den jordbruksmarken som finns bör man bevara 

för att se till att de få jordbrukarna som finns kvar ska kunna ha en hållbar ekonomi. Samt att 

minskad åkerreal leder till minskat antal betesdjur vilket skulle kunna leda till förbuskning av 

landskapet (Region Gotland, 2013 b, s.9). 

3. METOD 

På en karta kan ett landskap framstå som väldigt statiskt, men i ett landskap pågår det hela 

tiden olika processer och därför bör man se till helheten (Ihse & Oostra, 2009, s.27). Vi har 

eftersträvat att göra en landskapsanalys med helhetssyn, där vi studerar både naturgivna och 

kulturella särdrag. Vi har valt att dela upp i teman till exempel vegetation, markanvändning 

etc. för att få fram ett användbart analysverktyg (Ihse & Oostra, 2009, s.55). 

3.1 Förberedande arbete 

För att underlätta inför fältarbetet startade vi med förundersökningar om Lauter och 

Lauterhorn genom att studera relevant litteratur om natur- och kulturgeografiska fenomen och 

händelseutvecklingar. Vi studerade även olika historiska, ekonomiska kartor samt ortfoton, 

höjddata och höjdkurvor. Genom att ta del av och undersöka samt jämföra gamla kartor och 

ortofoton med kartor och bilder från i dag hjälper det oss att få en förståelse för tid och rum 

och hur olika processer har format landskapet (Skånes, 1997, s.162). Men även fastighets-, 

jordarts-, och bergskartor har använts för att få en förståelse av området. Genom att samla 

information kring området innan vi gick ut i fält förenklade arbetet vilket gav oss själva en bra 

grund att utgå ifrån (Swanwick, 2002, s.21). För att underlätta ytterligare bör man planera så 

att man kan utnyttja tid och resurser på ett effektivtsätt när man väl är ute i fält (Swanwick, 

2002, s.30). Vi har utarbetat en projektplan med preliminära frågeställningar samt med hjälp 

av kartor som vi använt i GIS (geografiskt informationssystem), gjort en områdesavgränsning 

med en preliminär landskapsindelning där vi delat upp området i fyra sektioner för att lättare 

kunna orientera oss fram och kategorisera i området.  

3.2 Fältarbete  

Under fältarbetet dokumenterade vi området genom fotografier, filminspelningar samt 

anteckningar. Platser på kartan som inte varit tillräckligt tydliga har besökts. Vidare 

utarbetades en tvärprofil som börjar på en kustplattform vid kusten. Därifrån har vi gått 2,3 

kilometer i nordöstlig riktning där vi med hjälp av en GPS tagit ut koordinater längs profilen 

(se bilaga1). Två samtal genomfördes även med tidigare sommargäster som i dag är året runt 

boende.  

3.3 Bearbetning av fältarbete 

Vi har sedan karterat området. För att lättare kunna utläsa förändringar, har materialet 

jämförts och analyserats i GIS och redogörs illustrativt i resultatet. För att tydliggöra 



 

 

förändringarna som skett i området och slippa överflödig information visar en del av 

kartmaterialet bara utvalda delar av området och ger därför en förenklad bild av verkligheten. 

Vi har även jämfört gamla foton med bilder från idag. Sedan har tvärprofilen utarbetats och 

tydliggjorts med hjälp av GIS och sedan färdigställts i datorprogrammet Paint. 

Landhöjningsdata har räknats ut med hjälp av ett diagram som vi laddat hem från SGU:s 

kartgenerator. 

4. RESULTAT 
Resultatet presenteras här nedan tillsammans med en löpande analys i texten. Resultatet 

kommer att redovisas med hjälp av eget konstruerat material i form av kartor samt bilder.  

4.1 Tvärprofil 

Vi har dragit en tvärprofil (se figur 2 och 

3). 

Zon A:  

Börjar med en kustplattform som består 

av sedimentär berggrund och hårdare 

märgelsten vilket bland annat har gett 

upphov till en ojämn slipning av 

bergrunden med littoraldriften i sydöstlig 

riktning.  

Zon B:  

Tvärprofilen fortsätter sedan över en 

klapperstenssluttning vars höjd över 

havet uppskattningsvis mäter upp till ca 

fyra meter. 

 
Figur 2. Denna bild visar var i området tvärprofilen 

är dragen. Kartunderlag: Ortofoto © Lantmäteriet 

i2012/921 

Zon C och D:  

Från klapperstenssluttningen över den öppna marken (se figur 3) som följer fram till 

barrskogen kan man observera strandvallar som finns att följa över hela området. Marken 

består av glest gräs samt ett kalk- och fossilrikt jordlager. I utkanten av zon D finns ett mindre 

område med tätbevuxna enbuskar. Innan man kommer in i barrskogen (zon E) som 

genomsyrar större delen av vår tvärprofil skiljs kustområdet och skogen av en bilväg.  

Zon E:  

Tar vid efter bilvägen och består utav en barrskog där tallar är de dominerande trädslaget. In i 

skogen stöter man sedan på ett hus som endast verkar vara anpassat för sommarboende.  

Zon F:  

Barrskogen fortsätter även här men blir glesare. Här tar även ett större torv/kärr vid. 

  



 

 

Zon G:  

Barrskogen blir tätare igen 

Zon H: Vidare in i skogen kan man se resterna av en gammal kalkugn och ett kalkbrott. 

Zon I: Barrskogen blir glesare.   

Zon J: Barrskogen slutar här och betesmark tar vid. 
 

.  

Figur 3. Tvärprofilen över undersökningsområdet är dragen i nord-östlig riktning och börjar ute på 

en kustplattform. Under tvärprofilen finns en teckenförklaring.  

  



 

 

4.2 Landhöjningen 

För ca 10 000 år sedan minskade trycket på jordskorpan eftersom inlandsisen började smälta. 

Genom isostatiska röselser började Gotland långsamt stiga upp ur havet. Vi har skapat en 

modell (figur 4) i GIS med hjälp av kartinformation från SGU som visar landhöjningen över 

undersökningsområdet. Kartan visar landhöjningen under det senaste 5000 åren.  

 
Figur 4. Strandnivåförskjutning i undersökningsområdet. Kartunderlag: Ortofoto © Lantmäteriet 

i2012/921 

  



 

 

4.3 Strandvallar och litoraldrift  

Det finns tydliga spår efter landhöjningen och tidigare kustlinjer i form av strandvallar som 

sträcker sig över hela området. Strandvallarna består till mestadels av grus och klappersten, 

som genom stormvindar och vågor ansamlats i vallar. På grund av den relativt snabba 

landhöjningen finns spåren av vågornas kraft kvar. Genom strandvallarnas och 

klapperstenssluttningarnas formation kunde vi följa riktningen av den pågående litoraldriften, 

där sediment förflyttas längst kusten in mot Lauterhorns udde, man kunde även höra hur 

stenar förflyttades. Figur 5 visar området där litoraldriften pågår. 

  

 

  

Figur 5. Litoraldrift- karta över sedimentförflyttning. Kartunderlag: Ortofoto  © 

Lantmäteriet i2012/921 



 

 

4.4 Jordartsfördelning 

De dominerande jordarterna i område är svallsediment, grus, sand och klapper som skapats 

genom svallning från havet och har bland annat bildat strandvallar, klapperstenssluttningar 

vid kusten och en strandlinje inne i viken. Klassificeringen hällmark förklaras vidare under 

vegetationsdelen, men kortfattat består den bland annat av bleke eftersom området var grusigt 

och gyttjigt ute i fält. Jordartskartan visar även områden där våtmarker finns. 

 

 
Figur 6. Kartan visar jordartsfördelningen i undersökningsområdet. Kartunderlag: Ortofoto © 

Lantmäteriet i2012/921 och Jordartskarta Kartgeneratorn SGU 

  



 

 

4.5 Klassificeringskarta 

På klassificeringskartan har vi kategoriserat undersökningsområdet i våtmark, betesmark, 

odlad åker, skog och öppen mark. Vegetationen har vi sedan delat in i tre kategorier, öppen 

mark- hällmark, öppen mark- låg vegetation samt barrskog för att kunna klassificera 

vegetationen. Vi har även valt att visa fornlämningar samt både större och mindre vägar. Vi 

räknar även in kusten som övrig öppen mark. 

 

 
Figur 7.  Kartan visar övergripande hur vi klassificerat undersökningsområdet och vart kalkugnarna 

ligger i området. Kartunderlag: Ortofoto © Lantmäteriet i2012/921 
  



 

 

4.5.1 Kustplattform 

Området har en kustremsa, vilken leder till en avsmalnad udde och skapar där med en vik 

vilken lämpar sig som hamn därför att udden bryter av vågornas rörelser in mot land. Vid 

kustlinjen breder sig klapperstenssluttningar ner mot havet, där vi även fann fossiler. En 

mindre kustplattform breder även ut sig vid kustlinjen strax ovanför havsytan. På vissa ställen 

har kustplattformen eroderats sönder av vågorna och det har bildats små håligheter i 

berggrunden, vilket antagligen beror på att kustplattformen till vissdel består av sedimentär 

berggrund, dock kan vissa delar av berggrunden stå emot den eroderade effekten bättre 

eftersom den även är uppbyggd av hård kalksten. På kustplattformen växer det lavar och på 

vissa delar som låg någorlunda skyddade från havet och vinden växer glest gräs och fetknopp 

i sprickorna (se figur 8). Strandlinjen sträcker sig från Lauterhorn bort mot Jauvika fiskehamn 

och består till mestadels av svallgrus (se figur 6). 

 

  
Figur 8. Kustplattform, där det växer lavar och fetknopp. SWEREF 99 N6431260/ E741089. Foton 

tagna 2013-04-22 i nordvästlig riktning.  

4.5.2 Öppenmark, hällmark 

En stor del av Lauter består av öppen mark som används bland annat som betesmark (se figur 

7). Det karga landskapet kallat alvarsmarker kan klassas som hällmark eftersom det oftast är 

glest bevuxet på grund av det tunna jordlagret som gör det svårt för större rötter att ta fäste. 

Det växte som mest några låga, enstaka träd och buskar på den näringsfattiga blekejorden. Vi 

observerade att det var gyttjigt i området vilket berodde på årstiden, snön hade nyss smält 

undan och berggrunden som består av kalk är svårgenomtränglig på grund av dess 

sammansättning vilket gör att vattnet ansamlas i svackor i marken och försvinner genom 

avdunstning. 



 

 

 

Figur 9. Alvar/ betesmark, samt en raserad stenmur. I det högra nedre hörnet kan man se vatten som 

ansamlats. SWEREF 99 N6431270/ E742878. Bild tagen 2013-04-19 i sydöstlig riktning. 

 

Områdets kust klassificeras även 

den som öppen mark (se figur 7) 

eftersom att den inte används som 

betesmark eller odlad mark. Längs 

kusten bestod den öppna marken av 

fossiler, klappersten i olika 

storlekar och svallgrus. Även där är 

jordlagret tunt vars 

näringstorftighet gör det svårt för 

andra växter än glest gräs att växa.  

 

Figur 10. Öppen mark med glest gräs, klappersten och 

strandvallar vid kusten. SWEREF 99N6431296/  E741279. 

Bild tagen mot Lauterhorns udde 2013-04-22 i sydlig 

riktning.  

 

 



 

 

4.5.3 Öppen mark, låg vegetation 

Närmare kusten och viken är 

vegetation låg och består mestadels 

av enbuskar med ett grövre 

jordlager med ett rikare grästäcke. 

Detta tror vi beror på att längs 

viken (strandlinjen) är det mera 

svallsediment med en grusig sand 

vilket skapar en lättare miljö för 

gräs att ta fäste. Varför 

vegetationen är lägre beror på 

bland annat den kraftiga 

vinderosionen som blåser in över 

land. I området vid strandlinjen 

växer det låg glesbevuxen 

enbuskskog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Strandlinje med svallgrus. SWEREF 99 N6430998/ 

E741504. Bilder tagna 2013- 04 -22 i östlig riktning och 

sydlig riktning. 

 

4.5.4 Barrskog  

Skogen (se figur 7) sträcker sig från 

Lauter ut till Lauterhorn och 

domineras av tall och till en viss 

del enbuskar. Vegetationen är 

relativt tät på vissa håll och glesare 

i utkanten på skogen. Tallarna blir 

mellan 4-7 meter höga, detta 

beroende på att skogen ligger nära 

kusten och de kraftiga vindarna 

fungerar eroderande. Dock 

upplevde vi att skogen skiftade i 

växlighet, längre norrut växte 

tallarna tätare och markskiktet var 

gräs- och mossrikt. Desto närmare 

viken vi kom var marken torrare 

med färre träd och istället buskar 

samt mer stenig- och ojämn mark. 

Figur 12. I utkanten på skogen närmare viken är 

vegetationen glesare och marken blir mer stenig och ojämn. 

SWEREF 99 N6431208/ E742026. Bild tagen 2013-04-19 i 

nordlig riktning. 

 

4.5.5 Våtmark  

I området finns det flera våtmarker (se figur 7) vilka vi har klassificerat som kärr. Ett av 

kärren finns med i vår tvärprofil och där växer det bland annat vass och mossa. Där jordlagret 

består av torv. Kärret var bevuxet och vi upplevde det som relativt torrt med vissa blötare 

partier. 

4.5.6 Betesmark 

Betesmarken i området ligger på alvarsmark vilket är karga områden med liten och 

glesbevuxen terräng (se figur 7 och 9). Enbuskar är en vanlig syn vilket har fått sin 



 

 

karaktäristiska strutform genom långvarigt bete (Martinsson, 2001, s.40). När vi studerade 

området var det inte säsong för djuren att beta men vi kunde se spår av spillning och det fanns 

inhägnader och stenmurar. Marken hade bara ett tunt lager jordtäcke och mycket kalksten i 

olika storlek blottades spritt och ojämnt över betesmarkerna. På vissa ställen var marken mer 

fuktmättad än på andra områden vilket ledde till svår terräng att ta sig igenom.  

4.5.7 Åkermark  

I området kunde vi observera åkermark (se figur 6 och 12). Vi vet dock inte vilken typ av 

bruk som bedrivs på marken eftersom det inte var säsong för detta.  När vi jämför ekonomiska 

kartor från 1944 med nutida kartor samt egna observationer på plats kan vi konstatera att den 

brukade åkermarken har minskat till viss del. Där det tidigare fanns åkermarker finns det 

tillexempel hus nu. Däremot kan vi inte se en betydande minskning av totala 

åkermarksarealen. Här nedan följer två kartor vilka visar på detta. 

 4.6 Kulturlandskapet 

4.6.1 Historisk markanvändning 

Figur 13. Ekonomisk karta från 1940-talet och en terrängkarta i rasterformat som visar nuvarande 

åkermark. Kartunderlag: Ekonomisk karta (1940) Lantmäteriets historiska kartor och Terrängkarta  

© Lantmäteriet i2012/921 

 

Den historiska markanvändningen över området har genom åren skiftat. Kartan till vänster 

visar arealen av den odlade marken år 1940 medan den till höger är en enkel markering över 

dagens odlade mark.  

 När vi befann oss i fält kunde vi själva bekräfta att den totala åkermarken minskat och att 

det istället var det betesmark för får vi korsade. Åkermarken har dock inte minskat med mer 

än ¼ under drygt 70 år vilket inte är en alltför drastisk minskning med tanke på hur hela det 

svenska jordbruket har förändrats och minskat i areal det senaste seklet. Dock påverkar ju en 

nedskärning i åkermarksodlande både natur och människor eftersom landskapet ändrar 

karaktär och övergår till en annan typ av markanvändning. Varför det lett till denna utveckling 

kan ha flera olika orsaker som att jordbruket inte ger tillräcklig avkastning för att det ska löna 

sig att bedriva en större odling eller att marken inte längre lämpar sig för den typen av 

användning. Oavsett orsak har övergången från åkermark till betesmark inte gått speciellt fort, 



 

 

när vi jämförde med den ekonomiska kartan från 1977 kunde vi inte se någon 

anmärkningsvärd förändring från 1940 i markanvändning därför valde vi att utgå från den 

tidigare ekonomiska kartan år 1940. 

 Vi har inte funnit någon information om vilken typ av jordbruk som bedrivs på åkrarna på 

grund av att dessa var täckta av gräs och inte i någon litteratur omnämns vad som odlas. 

Därför vore det rimligt att det troligtvis bedrivs någon form av vallodling eftersom det är det 

mest förekommande på Fårös åkrar. 

4.6.2 Kalkugnar och 

kalkpatronshuset  

Lauter är välkänt för sina 

kalkugnar. Vi har kunnat 

observera tre stycken i området 

(se figur 7). Två av kalkugnarna 

ligger vid hamnen och en ligger 

inne i skogen. Det två 

kalkugnarna som ligger vid 

hamnen var det allra först stora 

kalkugnarna som byggdes för 

export på Fårö. I dag ligger 

kalkugnarna i ruiner och ser 

mer ut som gropar i små kullar 

och täcks av mord (dödbränd 

kalk) och gräs samt enstaka 

enbuskar. Den större kalkugns-

ruinen är i dag även omgjord 

till en enklare grillplats. 

Figur 14. Raserad kalkugn täckt av barr, lavar, mossa och 

mord, ligger i vid ett kalkbrott. SWEREF 99 N6431223/ 

E0742009. Bild tagen 2013-04-19 i västlig riktning. 

 Kalkugnen som ligger i skogen är omringad av tallar och ligger vid ett gammalt mindre 

kalkbrott i en sluttning och nedanför rinner ett litet dike. Ugnen har delvis rasat in och är fylld 

med kalksten, även ingången till ugnen har rasat igen. Mycket barr och den hel del mossa och 

lavar täcker i dag ugnen. Men kalkugnen syns fortfarande tydligt jämfört med kalkugnarna ute 

på Lauterhorn. Det beror antagligen på att vinden eroderat mer på dessa kalkugnar samt att 

det antagligen funnits mer mänsklig aktivitet som påskyndat nedbrytningsprocessen medan 

kalkugnen i skogen legat mer skyddad ifrån vinden och mänsklig aktivitet. 

Vi vet inte hur länge kalkugnen var aktiv och när den användes sista gången eftersom vi inte 

funnit någon information om kalkugnen mer än var den ligger. Dock vet vi att 

kalkugnsindustrin började på Lauter under 1960-talet och var blomstrande under 1700-talet 

och har sammanlagt varit aktiv till och från i 200 år.  

Johan Blessells gamla kalkpatronshus står kvar än idag. Huset är fortfarande det största och 

anses av lokalinvånarna som den ståtligaste byggnaden i trakten. Den vittnar om den 

förmögne kalkpatronens framgång inom kalkindustrin. Huset har haft ett flertal ägare och 

bytte ägare senast förra året (2012). Huset fungerar än i dag som ett privat bostadshus. 

Bottenvåningen består av sju rum och visst möblemang från 1700-talet finns än idag kvar i 

huset. 



 

 

 

Figur 14. Kalkpatronen Johans Blessells hus. SWEREF 99 N6430937/  E743010. Fotografi 2013-04-

23 tagen i nordöstlig riktning. 

4.6.3 Hamnen, turismen och Fritidshus 

Fårö har kommit att bli ett attraktivt besöksmål för turister då dess lugna, nästan ödsliga och 

säregna landskap lockat människor. Under 1700-talet var Lauterhorn en hamn för kalkexport 

och fiske. En av de permanenta bofasta på ön berättade att under en period under 1900-talet 

fram till 1960-talet bedrevs en fiskefabrik, vilket vi tyvärr inte funnit någon mer information 

om. Lauterbon berättade vidare att hamnen under 1960-talet även var en utgångspunkt för 

SSRS sjöräddningssällskap.  

 Hamnen drivs idag av en ideell hamnförening och är en flitigt besökt gästhamn speciellt av 

seglare då hamnen är Fårös enda djuphamn. Det finns idag även en ställplats för husvagnar 

och ett litet hus där man kan få tillgång till dusch och en toalett. Hamnen har även blivit ett 

populärt område för hobbyfiskare.  

 Om det skulle regna finns en gammal stuga att ta skydd i. Stugan användes som en 

vaktarstuga då kalkindustrin blommade i området. I dag är det dock inte den ursprungliga 

vaktarstugan som står kvar utan Fårös hembygdsförening har restaurerat stugan och försett det 

med lite bord och stolar (www.faroshembygdsforening.se). 

 Uppe vid Lauter mittemot det gamla kalkpatronshuset ligger baren ”Under Bar Himmel” 

vilket lockar många gäster och många unga människor då baren håller klubb tre gånger i 



 

 

veckan under sommaren. Dock har baren haft ett visst uppehåll då byggnaden brunnit ett par 

gånger. 

 Det är många som vill ha ett sommarställe i området och personen vi pratade med trodde 

att anledningarna till att många vill bygga sina fritidshus på Fårö och Lauter beror på den 

vackra och lugna miljön. Just på grund av att det är stillsamt är det lätt att hitta sin ”egna 

strand”, att Fårö erbjuder en avskild plats. Material vi fick ta del av på Gotlands museums 

arkiv visade att det flesta av ansökningarna gällande bygglov på Lauter kommer från 

stockholmare. Dock har många ansökningar fått avslag.  

 Den ökande turismnäringen på Fårö påverkar natur och invånare både negativt och 

positivt. När turismen ökar skapar det fler arbetstillfällen för lokalbefolkningen samt det är en 

lönsam inkomstbringade rörelse. Däremot sliter den ökande turismen på naturen genom till 

exempel bilköring i ömtålig terräng och genom skadegörelse då en del turister hugger loss 

fossiler från raukar som minnen.  

5. DISKUSSION 

Hur ser samspelet mellan jordartsfördelningen, geomorfologi och topografi ut på 

Lauter? 

Geomorfologi, jordartsfördelning och topografi är tre naturgeografiska element som påverkar 

och formar varandra. En typ av topografi förutsätter en viss typ av jordart och den jordartens 

egenskaper beror på hur geomorfologin ser ut. 

 Vi har försökt att ge en översiktlig bild av hur det ser ut i området och hur dessa element 

samspelar och har då kunnat beskriva och klassificera landskapet och de naturgeografiska 

förhållandena. I litteraturen har vi läst om hur inlandsisen och landhöjningen format och 

påverkat Fårö. Jordarter som klappersten, svallgrus och svallsand har bildats genom att vågor 

från havet svallat kalkberget och jordlagret.  

Naturlandskapet i undersökningsområdet har formats under en längre tid genom olika 

exogena processer. Spår av detta kunde vi bland annat se i terrängen i form av strandvallar 

och klapperstenssluttningar. Dessa har som tidigare beskrivits bildats genom att svallgrus och 

klappersten ansamlats i vallar på grund av stormar och vågor. Dessa är i dag synliga på grund 

av landhöjningen som pågått och som pågår än i dag. Troligtvis kommer fler strandvallar 

synas i framtiden fast det förutsätter att landhöjningen fortsätter stiga snabbare än vad 

havsytan gör. Med tanken på pågående klimatförändringar kan fallet bli det mottsatta då 

rapporter från forskare visar hur glaciärerna på nordpolen smälter, vilket skulle kunna 

innebära att havsytan kommer stiga fortare än Fåröslandhöjning. Om fallet nu är så att 

glaciärerna på nordpolen smälter är det troligtvis större risk att klimatet först påverkas. Fårö 

skulle då troligtvis drabbas av mer nederbörd i form av regn och snö. 

 Eftersom vi besökte Fårö under våren kunde vi se spår efter snösmältningen. Speciellt när 

vi befann hos i området som vi klassificerat som öppna marken - hällmark/ betesmark. Där 

hade vatten ansamlats i svackor på marken. Vattnet som ansamlats kunde enbart försvinna 

genom avdunstning, vilket beror på att berggrunden består av kalk och jordarten blek som gör 

det svårt för vattnet att infiltrera i marken. Kortfattat kan man säga att kalk löses upp genom 

kemiskvittring och bildar mer bleke.  



 

 

 Skulle det snöa och regna mer på Fårö skulle kanske betesmarken blötläggas helt och 

möjligen bilda någon typ av våtmark. Men det beror också på vilken hastighet det skulle ta 

för vattnet att avdunsta. Men detta är bara våra egna spekulationer.  

Kusten förändras också genom den pågående littoraldriften, där sediment förflyttas längst 

kustlinjen in mot Lauterhorns udde.  

 Det tunna jordskiktet på hällmarker, är näringsfattigt och kan göra det svårt för många 

arter, såväl växter som djur att kunna skapa ett livsdugligt habitat. Den tunna och 

näringsfattiga jorden gör det svårt för växter och träd att bilda starka rötter som kan förse 

träden med näring. Det blir en hård konkurrens för de olika växterna och de tåligaste arterna 

som tall och en blir det som vinner. Topografin påverkas också av det faktum att Fårö just är 

en ö och speciellt Lauter ligger utsatt då blåst och stormar gör det svårt för många träd att 

växa sig höga.  

 Fårös och Lauter områdets säregna miljöer har formats under tusentals år och landskapet 

kommer troligen att fortsätta präglas av det tuffa klimatet med starka vindar, tunt jordtäcke 

och fascinerande raukar. Dessa kommer att ändra form och utseende då det hela tiden pågår 

en erosion på landskapet och de känsligare delarna slipas bort. I och med den pågående 

landhöjningen kommer kanske Fårö och Lauters topografi att ändras över lång tid, på vilket 

sätt och i vilken grad är svårt att förutse men troligen kommer området att fortsätta se ut som 

det gör i dagsläget de kommande tusen åren. 

 

Hur har markanvändningen sett ut historiskt och vad finns det för samband mellan 

människans påverkan och naturgeografiska processer? 

Den historiska markanvändningen har avgjorts av vilka förutsättningar naturen har haft och 

vad som då skulle kunna löna sig att utvinna. Om området inte varit kalkrikt hade inte det 

heller varit möjligt att skapa en sådan industri kring det, och tack vare det passande läget vid 

kusten kunde man exportera kalken. Det var läget med den skyddande bukten som gjorde det 

möjligt att transportera kalken då båtar kunde lägga till ute vid Lauterhorns udde. Den lugnare 

viken öppnade också upp för en fisketradition då jordbruket i perioder inte kunde 

tillfredsställa befolkningens behov. 

 Detta formade och förändrade landskapet i och med att man byggde kalkugnar och högg 

ner skogen för att möjliggöra framkomligheten till och från kalkugnarna, samt plöjningen av 

marken för att kunna odla. Människan formar landskapet efter behov och landskapets 

förutsättningar påverkar människans val av anpassning och förändring. 

 Om Lauter inte haft ett sådant passande kustläge hade man nog inte heller brutit kalk, i alla 

fall inte i den kvantitet som gjordes särskilt under 1700-talet. Hela Fårö är uppbyggd av 

sedimentär bergrund och är kalkrikt och det finns säkert flera andra områden som är minst 

lika kalkrika men däremot saknar den viktiga kontakten till havet. Kalken man bröt 

transporterades via häst och vagn till hamnen sedan skeppades kalken i väg till andra länder. 

Antagligen bidrog möjligheten till fisket i området till att människor kunde bo kvar i området 

under och efter kalkindustrin. Eftersom produktionen från åkrarna troligtvis inte alltid räckte 

till alla och då krävdes det andra källor till föda för att säkerställa en mättad familj samt att det 

gav ännu en inkomstkälla för Lauterborna. 

 Det är nog dessa faktorer som gjort det möjligt för Lauter att ha kunnat utvecklas till ett 



 

 

litet samhälle med hög sysselsättning för lokalborna inom kalk- och fiskeindustrin.  

Idag kan man se spår efter den aktiva sysselsättningen genom lämningar av kalkugnar och den 

fortfarande existerande gästhamnen. Dock har några av de gamla kalkugnarna fallit i glömska 

även hos lokalbefolkningen vilket kan bero på att det är en omsättning av befolkningen med 

nyinflyttade och de kanske då inte känner till hela traktens historia. Samt att speciellt en av 

kalkugnarna verkar blivit försummad då den befinner sig mitt i tallskogen. En gång i tiden var 

en hel del av skogen nedhuggen för att bland annat underlätta framkomligheten till kalkugnen 

men skogen har återhämtat sig väl och kalkugnen ligger idag väl dold. Men när man väl hittar 

den tycker man att den inte borde vara svår att hitta. Skogens återhämtning, vilket visserligen 

är bra för naturen och skogen, har dock som sagt sopat igen många av de spår som leder till 

kalkugnen 

 

Hur ser Lauter och Lauterhorn ut idag och hur kan den framtida utvecklingen för 

landskapet komma att se ut? 

Lauter består i dag av ett mindre bebyggt område och en mindre hamn. Befolkningen som bor 

där i dag består till mestadel av tidigare sommargäster. Kalkpatronshuset står kvar än idag och 

ser inte ut att ha förändrats mycket trots att huset har haft ett flertal ägare.  På vinterhalvåret är 

det ödsligt och få besöker området. 

 Hamnen används idag som en gästhamn vilket är positivt i den bemärkelsen att turister 

som väljer att resa till havs har tillgång till att besöka området. Hamnen används också som 

ställplats för husvagnar. Ökad turism till området skulle kunna ge Lauterborna en större 

inkomst, dock kommer marken och hamnen troligtvis att påverkas. Det tunna jordlagret slits 

och exponerar berggrunden och fler turister leder troligen också till en större nerskräpning av 

området. 

 En annan faktor som kan komma att spela roll i Lauter och Lauterhorns 

landskapsutveckling är ökningen av förfrågningar om bygglov för fritidshus i området. Många 

människor vill bygga ett sommarhus. I rapporten från Region Gotland (2013 a, s.16) 

rekommenderar man att ny bebyggelse bör undvikas i kultur- och jordbrukslandskap. En risk 

är annars att jordbrukare får minskad inkomst och väljer att flytta från ön. Ytterligare en risk 

med minskad åkerbruksareal är att antalet betesdjur troligen skulle minska, vilket skulle leda 

till igenväxning av värdefulla naturbetesmarkerna och alvarmarkerna. En förbuskning av 

området skulle kunna få konsekvenser för turistnäringen eftersom det är just det speciella 

kultur- och naturlandskapet som gör att många lockas till Fårö och Lauter. 

 Dock pågår det redan förbuskning i undersökningsområdet. Tallskogen som breder ut sig 

över Lauter tar upp större delen av området och skogen kommer troligen att fortsätta växa och 

breda ut sig.  

 Lauters kust är ständigt utsatt för erosion från vatten och vind. I resultatet redogjorde vi 

littoraldriften. En pågående förflyttning av sedimentär berggrund ut mot Lauterhorns udde 

som troligtvis kommer leda till att udden växer inåt mot Lauterviken och att den så 

småningom krymper ihop och vem vet, om kanske tusen år är viken stängd? 

Vågorna och vinden påverkar också kustplattformen som ligger utmed Lauters kust då den 

hela tiden utsätts för erosion. Om inte lång tid från nu, kanske bara några hundra eller tusen år 



 

 

kommer kustplattformen säkerligen ha minskat till viss del och kvar skulle bara den hårda 

kalkstenen vara kvar. Detta skulle kunna utvecklas till raukar  

Om dessutom landhöjningen av Fårö fortsätter pågå kommer Lauter i framtiden vara mer känt 

för raukar än kalkugnar.  

 Resterna av de kalkugnar som ligger vid Lauterhorn i hamnen liknar mer två grusiga 

kullar. Vinden som blåser in över området kommer fortsätta att erodera på dessa kullar samt 

att vegetationen antagligen kommer ta över mer och mer.  
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