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ABSTRACT  

Cederquist, T, Forestam, E, Tschöp, F. 2014. Gåsemora –Ett komplext kustlandskap. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsala universitet.   

Syftet med denna rapport är att redovisa det projekt och den landskapsanalys som gjorts på området Gåsemora. 

Rapporten syftar till att föra en diskussion kring varför området ser ut som det gör utifrån olika faktorer såsom 

fältarbetets betydelse för landskapsanalys, kustprocessers och landhöjningens betydelse för landskapets 

utformning. Hur har gässens närvaro påverkat landskapet vid Gåsemora? Metod för projektet kan innefattas i 

följande steg: förstudie med fjärranalys, fältarbete och efterstudie och är utarbetad utifrån Landscape Character 

Assessment: Guidance for England and Scotland (Swanswick, 2002). Fältstudien utfördes i maj 2014 under 9 

dagar på Fårö om i det för projektet utvalda området; Gåsemora. 

Resultatet visar på att områdets närhet till havet och dess långa kustremsa har haft betydelse för utformningen av 

landskapet, och har så än idag. Projektet diskuterar även betydelsen av fältarbete vid landskapsanalyser, och 

problematiserar begränsningar vid klassificeringsarbetet. 
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1. INLEDNING 

Ön Fårö är fascinerande och intressant att studera, såväl ur naturgeografiska apsekter som 

kulturgeografiska apsekter. Denna rapport är resultatet av ett längre fältarbete som är gjort vid 

området Stora Gåsemora, en udde på mellersta Fårö med kust åt sydöst.  Den högsta punkten 

mäter 19,6 meter över havet och är belägen mitt på udden, området sluttar därefter ner mot 

havet och mycket karaktäristiskt är de många strandvallar som återfinns i området. Området 

har en lång kustremsa, där hav möter land och land övergår i, av människan nyttjat, landskap, 

sydost om udden finns en vik. På området ligger Stora Gåsemora gård som består av 300 

hektar, varav 60 ha är åker, 50 ha är impediment och resterande är skog. I april 2002 slutade 

gården med mjölkproduktion och har nu 30 st. betande hästar som ägs av Fårö Islandshästar. 

Detta innebär att gården producerar endast öppet landskap, så att de vackra vyerna runt gården 

bevaras (Gåsemora gårds hemsida).  

 

Figur 1. Översiktskarta över Fårö med, Gåsemoraområdet markerat. Kartunderlag: © 

Lantmäteriet, i2012/921 
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Enligt den europeiska landskapskonventionen är landskap ett område sådant som det uppfattas 

av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 

och/eller mänskliga faktorer (Riksantikvarieämbetet). 

 Ett landskap formas av dess geologiska, biologiska och kulturella historia. Att göra en 

landskapsanalys innebär alltså att studera dessa olika delar för att få en djupare förståelse och 

kunskap om ett specifikt område. Landskapet kan också delas in i typer eller karaktärer och 

detta kan göras med olika grader av exakthet, det kan också göras utifrån olika 

utgångspunkter beroende på vilket syfte analysen har. En detaljerad studie av landskapet ger 

möjlighet att urskilja fler typer och karaktärer. Det som bygger upp och formar ett landskap 

kan vara naturgivna fenomen och processer såsom istiders påverkan eller landhöjning. Det 

kan också vara kulturella fenomen såsom hur naturresurser har utnyttjats och marken brukats. 

Att tala om en landskapskaraktär innebär alltså att berätta vad landskapet är uppbyggt av, 

detta kan vara strandvallar, vägar, åkermark och alvarmark. Alla dessa delar relaterar eller 

knyter an till varandra på olika sätt och ger landskapet den som kan skilja det från andra 

landskap.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att undersöka Gåsemora-områdets specifika landskapskaraktär och 

föra en diskussion kring varför området ser ut som det gör utifrån nedanstående 

frågeställningar.   

 

1. Vilka skillnader finns i landskapsklassificeringen mellan förstudien och fältstudierna?  

2. Vilka kustprocesser har utformat Gåsemoras kustlinje och vad är resultatet av dessa 

processer?  

3. Hur har landhöjningen påverkat landskapets utformning?  

4. Hur har gässens närvaro påverkat landskapet vid Gåsemora?  

1.2. Avgränsningar 

För att kunna utföra denna undersökning var tre olika karttyper nödvändiga att göras: en 

landskapsklassificeringskarta, en tvärprofil samt en landhöjningskarta. Utöver dessa har vi 

även skapat andra kartor som var relevanta för just vårt område och de frågeställningar som vi 

skulle svara på. 

 Detta arbete inleddes med att varje projektgrupp fick ett arbetsområde på Fårö. Området 

som denna rapport behandlar är som tidigare nämnts Stora Gåsemora. Vi ansåg dock att det 

tilldelade området var för stort för detta projekt, varpå vi valde att avgränsa området 

ytterligare. Bilden nedan visar med den röda rutan var vi gjorde avgränsningen.  
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Avgränsningen av området gjorde vi utifrån våra frågeställningar och eftersom vi mest ville 

koncentrera oss på kustprocesserna valde vi att avgränsa oss till det område där dessa 

processer enklast observerades. 

 Utöver avgränsningarna i området har även avgränsningar gällande undersökningens 

fokus gjorts. Det finns många olika aspekter att ha i beaktning när man studerar landskap, 

men vi har valt att fokusera på det som verkar ha påverkat just Gåsemora mest. Som tidigare 

nämnts var det främst kustprocesserna som hamnade i fokus. Landhöjningen, gässen samt 

människans påverkan på landskapet har också undersökts, men inte lika djupgående som 

kustprocesserna.  

2. METOD 

Enligt guideboken Landscape Character Assessment bör en analys av ett landskap alltid 

föregås av en planering av arbetet. Guiden menar på att planen och arbetet måste genomgå 

flera olika steg där man inleder med att definiera området som man ska undersöka. Därefter 

övergår man i en så kallad förstudie där man analyserar området utifrån befintlig forskning 

och data som man redovisar genom olika kartor. Det tredje steget i en landskapsanalys 

innebär en fältstudie. Man analyserar valt område på plats. En viktig del i analysen är även 

klassificeringen av landskapets olika karaktär. De sista två stegen i landskapsanalysen handlar 

om att analysera, diskutera, jämföra och dra slutsatser utifrån det insamlade materialet 

(Swanwick, 2002, s.13-14).  

 Metoden för detta projekt följde i mångt och mycket den mall som ovan nämnda guide 

redovisar. Dock har metoderna skiljts åt i vissa avseenden; Swanwick menar på att 

Figur 2. Avgränsning av område. Kartunderlag: Ortofoto från © Lantmäteriet, 

i2012/921 
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klassificeringen ska ske som ett självständigt steg efterföljande förstudien och fältstudierna. 

Metoden som nyttjades i detta arbete innebar dock ett arbete med klassificering av landskapet 

som ett återkommande inslag, något som gjordes både i förstudien och under fältstudierna. 

Detta som ett resultat av att de olika landskapsklasserna hade förutbestämts och utarbetats 

specifikt för Fårös landskap av handledarna Jan Boelhouwers och Mikael Wingård utifrån 

tidigare studenters arbeten (se bilaga 2). Trots att klassificeringen alltså var förutbestämd 

fanns det ganska stort tolkningsutrymme. Vissa klasser i mallen innehöll så pass många olika 

delar att vi kunde definiera ett område efter en klass trots att inte alla delar fanns; en klass 

passade in bättre än andra. Detta innebär att vissa felmarginaler kan finnas, exempelvis 

klapper på ett område som i övrigt klassas som ett område utan klapper. 

 Vi tyckte även att det var intressant att problematisera de skillnader som uppstod mellan 

förstudiens och fältstudiernas klassificeringar av samma område. Vi ville undersöka vilka 

skillnader eller rent av felaktigheter som uppstod när man gjorde en klassificering utifrån ett 

ortofoto jämfört med verkligheten. 

 Vidare är metoden för denna rapport av empirisk karaktär. Insamling av material som 

behandlade dels Fårös specifika attribut, dels generella landskapsprocesser föregick fältstudier 

där egna undersökningar, observationer och intervjuer med lokalbefolkningen gjordes. 

Fördelarna med detta tillvägagångssätt var att vi fick en bred förförståelse för området, men 

också en förståelse för att en analys av landskap kräver mer än en teoretisk förstudie. 

Landskapets alla element är mycket mer komplexa än vad man ser genom att studera ett 

område på avstånd. En korrekt helhetsbild går således endast att få genom att kombinera 

teoretiska studier med mer praktiska undersökningar. Viktigt under hela processen var att vara 

källkritisk, inte bara mot de tryckta källor som vi använde, utan även mot oss själva i fält. Att 

hela tiden ifrågasätta våra undersökningar och tänka på vad syftet med olika mätningar var, 

hjälpte oss att nå ett trovärdigt resultat. 

 Det första stadiet i denna undersökning var alltså att vi gjorde en förstudie av Gåsemora-

området. Förstudien innebar att vi med hjälp av GIS (Geografiskt Informations System) 

arbetade med flera olika kartor över området. Med hjälp av ett flygfoto och en jordartskarta 

arbetade vi fram en preliminär klassificering av det vi såg. Till exempel definierade vi det 

som såg ut som skog på ortofotot som skog i klassificeringen och något som såg ut som 

odlingsmark definierades som odlingsmark. Jordartskartan hjälpte till på så sätt att 

kombinationen av en viss markanvändning på en viss jordart skapade en viss klassificering 

enligt bifogad klassificeringsmall. 

 Fältstudierna på Fårö innebar att vi observerade landskapet och analyserade det vi såg på 

plats. Vi undersökte områdets specifika utformning genom att titta på jordarterna, undersöka 

växtligheten och observera var djur betade eller markerna användes för odling. Med hjälp av 

en GPS skapade vi punkter i landskapet som vi tyckte var extra intressanta för vår analys. 

GPS:en var även ett viktigt hjälpmedel fältstudiernas tvärprofilskapande. Även en kompass 

nyttjades i vissa delar av undersökningen, bland annat för att mäta lutningen på strandvallarna 

i området. Under hela fältstudien hade vi klassificeringsdefinitionerna och den tidigare 

insamlade materialet i åtanke. Förstudiens kartor hade vi skrivit ut innan exkursionen och 

dessa var till stor hjälp under fältstudierna då vi hela tiden kunde se skillnader och likheter 

mellan det teoretiska arbetet och det praktiska.  
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 Klassificeringen av landskapet innebar en slags generalisering över områdets olika 

huvuddrag. Enligt författarna till boken Metodpraktikan är det viktigt att man resonerar kring 

varför ett resultat är generaliserat och att man ställer sig frågorna ”Vad är det för ett 

återkommande, generellt, fenomen du undersöker (---)?” och ”varför har du valt att studera 

just de konkreta fall (---) du har gjort?” (Esaiasson, 2012, s.155). Detta har vi applicerat i vår 

undersökning, dels i klassificeringen, men även i de mer specifika frågeställningarna som 

undersöks, att hela tiden reflektera kring vad och varför vi gör det vi gör.  

Att göra en mycket noggrann och detaljerad landskapsanalys över hela området är ett mycket 

stort arbete och ryms inte i detta projekt. För att studera de för oss säregna och 

landskapsspecifika drag som området erbjuder gjorde vi två tvärsnitt genom landskapet, dessa 

omnämns som tvärprofiler i arbetet. Tvärprofilerna valdes dessutom med hänsyn till syfte och 

frågeställningar.  I rapporten finns även flera utvalda observationspunkter redovisade. 

Tvärprofilen tillsammans med de redovisade observationspunkterna blir alltså ett urval som 

studeras mer detaljerat och får stå som representant för det landskapsspecifika för området. 

Mycket av det landskapsspecifika för området är beroende av kustprocesser och 

landhöjningen. Därför har även en landhöjningskarta utarbetats.  

 Den kvalitativa intervjun som gjordes på Fårö var ett nyttigt inslag i undersökningen då 

de gav en mer personlig bild av Gåsemoras utveckling. Dessutom bidrog intervjuerna till att 

vi fick en bredare bild av landskapet och de gav oss ytterligare infallsvinklar att undersöka, 

till exempel gällande hur EU har påverkat landskapet i Gåsemora. Det hade varit av intresse 

att intervjua fler än en person, men på grund av olika anledningar var detta inte möjligt. Vi 

försökte bland annat intervjua ägaren av Gåsemora gård, men det blev inte av. Istället 

intervjuade vi alltså Rune Kjällström, född och uppvuxen på Fårö, som vid intervjutillfällena 

arbetade med att laga en gärsgård. 

 För att kunna svara på våra frågeställningar har vi alltså sammanfattningsvis arbetat med 

insamling av information för att skapa en bakgrund i ämnet. Vi har analyserat materialet med 

hjälp av GIS och på så sätt gjort en förstudie samt bekräftat och omarbetat analysen i och med 

fältarbetets undersökningar.  

3. BAKGRUND 

Nordost om Gotland ligger ön Fårö, en flack moränö som sträcker sig över 114 km². Här finns 

främst gles tallskog med träsk och myrar. På ön återfinns även karga hedmarker och mindre 

odlingsbygder (Region Gotland, ledningskontoret, 2011, s.4). 

3.1. Gotland och Fårö bildas 

Under den geologiska perioden Silur, som började för ca 400 miljoner år sedan, bildades nära 

ekvatorn och på botten av ett varmt och grunt hav, Gotland. Detta tropiska hav hade ett rikt 

djur- och växtliv som till stor del var uppbyggt av kalk (Martinsson, 2001, s.17), de döda 

resterna av dessa organismer sjönk till botten av havet och under tryck och kemiska processer 

bildades en sedimentär och kalkrik berggrund. Detta pågick under hela silurperioden, 

samtidigt som havet drog sig tillbaka flera gånger och bidrog på så sätt till erosion. Erosionen 

gjorde att en stor mängd små partiklar fördes med ned i sedimenten och bildade ett slags 
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cement för större partiklar. Sedimenten litifierades, stelnade, och blev kalksten (Martinsson, 

2001, s. 17). 

 I de grundare miljöerna fanns kolonibyggande koraller, exempelvis vid en strandkant, där 

det fanns mycket tillgång till ljus. När ett rev växer i storlek så tar nya koraller plats ovanpå 

äldre och med tiden förstenas även dessa rev till kalksten. Denna revkalksten blir avsevärt 

hårdare än den sedimentära kalkstenen som bildats på havsbottnen (Martinsson, 2001, s. 17). 

Gotlands berggrund bildades i en sänka, och sedimentpackarna bildade en jättelik skål, detta 

innebar att i Gotlands nordvästliga läge sluttar sedimentpackarna åt sydost (Martinsson, 2001, 

s. 17). 

 Kontinentaldriften har sedan förflyttat berggrunden till våra breddgrader och Gotland har 

på så sätt hamnat där det ligger idag (Region Gotland, ledningskontoret, 2011, s.5). 

3.1.1. Istidernas inverkan 

Området runt Östersjön och Sverige har de senaste 2-3 miljoner åren varit täckt av is vid 

minst tre-fyra gånger.  Dessa kalla perioder har varvats med varmare perioder när isarna 

smält. När vattnet fryser till is som sedan smälter generar detta rörelser som bearbetar 

berggrunden. Isarna har påverkat berggrundstopografin dels genom det enorma tryck som 

deformerat jordskorpan (Martinsson, 2001, s. 18), dels genom att bitar rycks loss, material 

som krossas, berggrunden som slipas och efterlämnar material som har varit mer eller mindre 

bearbetat. Det material som vi idag kallar morän avsattes och packades, oftast direkt mot 

berggrunden, under isen. Smältvattnet bildade isälvar och transporterade både mindre och 

större stenmaterial. I isälvarnas mynning avsattes tyngre material medan det finare materialet 

transporterades längre och avsattes först när hastigheten på vattnet avtagit, detta innebär att 

materialet sorterades. Gotlands jordmaterial, liksom övriga Sveriges, härrör från den senaste 

istiden även om havets svallning haft en betydande roll för jordartsbildandet (Region Gotland, 

ledningskontoret, 2011, s.7).  

3.1.2. Gotland stiger ur havet 

Det oerhörda tryck som isen under tusentals år utövat på jordskorpan avtog långsamt för 

10 000 år sedan när den sista inlandsisen började smälta. Gotland, som legat mer än 100 meter 

under havsytan började sakta resa sig och bildade en ö, som efter hand blev större och större.  

Vattnet svallade stränderna och stormar kastade upp strandvallar, som när ön stiger ytterligare 

inte längre nås av havet, därför ligger de kvar än idag och vittnar om var strandlinjerna en 

gång låg (Martinsson, 2001, s. 18). Strandvallarna är alltså resultat av processer som ägt rum 

efter den senaste nedisningen och som pågick under flera tusen år, därför kan man hitta 

strandvallar långt upp på land idag (Martinsson, 2001, s. 24). 

 Av ovan beskrivning förstår vi att havets svallning haft stor betydelse för Fårö, de lösa 

jordlagren och kalkberget har eroderats och blivit omlagrat till svallsand, svallgrus och 

klappersten. Strandvallarna är nästan uteslutande klapper och svallgrus, och nästan alla 

strandvallar är så kallade stormstrandvallar (Svantesson, 2004, s. 17). Vid kraftiga 

pålandsvindsstormar och extremt högt vattenstånd i havet s.k. stormflod kastas grus och 

klapper upp i vallar. Krönet på vallen stiger som en följd av landhöjningen och nås inte vid 

senare stormtillfällen. Bildandet av dessa permanenta strandvallar sker sällan men årligen sker 
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en fortlöpande förändring av den yttersta vallen genom erosion och påbyggnad av 

klappermaterial (Svantesson, 2004, s. 18). 

 Det var alltså när det enorma trycket av den smältande ismassan började lätta som 

jordskorpan höjde sig. Genom en samverkan av de isostatiska rörelser som landhöjningen 

medförde och de eustatiska rörelser som vattenförändringar i Östersjön innebar så uppstod 

omväxlande höjningar och sänkningar av vattenytan. Östersjön kom att genomgå omväxlande 

perioder med sötvattenstadier och saltvattenstadier (Svantesson, 2004, s. 16). 

 Landhöjningen fortgick och Fårö kom allt mer att sticka upp ur havet. Östersjön 

omvandlades till ett innanhav med salt vatten, och stadiet benämns Litorinahavet. Vid detta 

tillfälle var havsytehöjningen i världen periodvis större än landhöjningen i södra Östersjön 

och vattnet trängde in över Fårö, endast ett par små skär och öar stack upp ur havet. Havsytan 

kom att stå relativt still under lång tid vilket innebar att en mäktig strandvall bildades, 

Litorinavallen (Svantesson, 2004, s. 16f). 

 Den hårda revkalkstenen har bättre motsståndskraft mot havets vågor och dess 

eroderande kraft, än den sedimentära kalkstenen, på detta sätt bildas de många raukar som 

finns på Gotland (Martinsson, 2001, s. 18). Rauk är en strandpelare eller ett så kallat 

abrasionsvittne och består av revkalksten. Denna jämförelsevis motståndskraftiga kalksten 

kan därför stå kvar som erosionsrest efter det att omgivande bergarter eroderats bort 

(Nationalencyklopedin 1).  Att sedimentpackarna lutar åt sydost gör att klintar breder ut sig på 

öns västra sida, på öns östra sida finns istället långgrunda stränder. På den västra sidan bröt 

vågorna sedimenten tvärt av, på den östra sidan följde de djupkurvorna ner i havsdjupet. Den 

sedimentära kalkstenen är att den är lätteroderad från sidan men betydligt mer svåreroderad 

ovanifrån (Martinsson, 2001, s. 18). Klint är en brant sluttning i fast berg eller lösa 

avlagringar. Klintar kallas också för abrasionsbranter då de bildas av vågornas abrasion. 

3.1.3. Jordarterna på Fårö 

Under landhöjningen svallades öns relativt flacka yta och är därför fattig på lösa jordlager. 

Det är upp emot halva Fårös yta som saknar jordarter, denna yta täcks endast av ett tunt lager 

vittringsgrus (Martinsson, 2001, s. 19). 

 Fårö har alltså gott om svallsediment av olika kornstorlek som kommer från vattnets 

bearbetning av befintligt jordmaterial. Svallsand och svallgrus är exempel på detta, men likaså 

finare material som postglacial lera eller grovt material som klapper (Region Gotland, 

ledningskontoret, 2011, s.7). 

 Klappret som täcker stora områden av Fårö består nästan uteslutande av kalksten från den 

lokala berggrunden. Kalkbergets lagerplan har eroderats av havet genom b.la. vittring och 

frostsprängning, stora kalkstensplattor bryts loss av vågornas kraft. Dessa kalkstensplattor 

bearbetas sedan i strandzonen vilket gör dem kantavrundade och det eroderade materialet har 

sedan svallats upp på land och avsätts i strandvallar (Svantesson, 2004, s. 19f.).  

3.1.4. Hydrologi 

Gotlands berggrund visar på några typiska drag för kalkområden, som att stora delar av ön 

saknar lösa jordlager och att marken istället täcks av tunna lager vittringsgrus. Detta innebär 

att marken här har mycket svaga vattenhållande egenskaper. Största delen av Gotlands 

berggrund byggs upp av ren kalksten och märgelsten. Ren kalksten är svårgenomtränglig då 
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den har få sprickor, detta gör så att en stor del av ytvattnet blir liggande i svackor. Ytvattnet 

dräneras endast genom avdunstning, då marken också saknar löst jordlager. Vintertid drabbas 

ofta dessa områden av översvämning och på sommaren drabbas den av uttorkning. 

 Kalkstenen skiljer sig från de flesta andra bergarter på så sätt att den är vattenlöslig. När 

vattnet verkar i berggrunden och på så sätt löst upp kalk kallas de fenomen som uppkommer 

som följd för karst. Ett exempel är när vatten löser kalken i berggrunden och ger plats för 

ännu större mängder vatten att passera och ett slukhål bildas (Martinsson, 2001, s. 20). 

3.1.5. Kustprocesser 

Litoraldrift är en av de många krafter som har skapat och utformat Gåsemora-områdets kust. 

Vågor och vågrörelse påverkar ständigt stränder då de oftast inte kommer rakt in mot kusten 

utan nästan alltid i en vinkel. Detta gör att vågorna har en vinkel in och en annan ut. 

Vågenergin transporterar inte bara vatten utan också sediment som rörs upp när vågen 

kommer in mot kusten. Detta skapar en så kallad litoraldrift där material från ett ställe längs 

kusten (som är mer utsatt av vågorna) flyttas till ett annat ställe längs kusten (som är mer 

skyddat) (Getis et al., 2011, s.76). 

 

3.2. Fårös natur och kultur 
 

3.2.1. Havsstränder 

Stora delar av Fårös stränder sluttar relativt brant mot vattnet och täcks av grovt svallat grus, 

detta gör att de finns få strandängar och att de dessutom är relativt smala. Eftersom flera av 

dem täcks av klapperstensvallar har vegetationen mycket svårt att etablera sig och landskapet 

är öppet. Ett av de större klapperstensfälten finns just vid Gåsmorahamaren (Svantesson, 

2004, s. 20). Med tiden utsätts klappern för vittring och frostsprängning, detta göra att den 

delas i skarpa och kantiga kalkstensflisor och vegetationen kan till sist etablera sig. De högre 

strandvallarna täcks därför av viss vegetation, såsom glest växande tallar, gräs och örter som 

betas av djuren. De strandnära strandvallar som har mer finkornigt svallgrus har också de 

tidigt blivit vegetationsklädda (Svantesson, 2004, s. 20f.). 

3.2.2. Skog 

Fårös tunna och magra jordar har tillsammans med närheten till havet har gjort att skogen 

aldrig blivit särskilt högvuxen. På Fårö finns magra skogsmarker, och de återfinns på marker 

med lite tjockare jordtäcke. Den skog som finns är däremot har långsam tillväxt, vilket 

medför att virket är hårt och tungt. Det helt dominerande trädslaget på ön är tall, ett tåligt 

trädslag. De lågvuxna träden och de fläckvisa partierna av skog gör att mycket ljus kan tränga 

ner till marken, detta gör att skogarna är mycket örtrika (Martinsson, 2001, sid. 33.). 

3.2.3. Alvar 

Alvar är en landskapstyp, där jordmånen är rik på kalk och ofta ligger jorden direkt på 

kalksten. Vegetationen är stäppliknande och består av kalkkrävande arter, här finns bland 

annat flera orkidéer, gräslök, speciella lavar och mossor. Under århundraden har 
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alvarområden utnyttjats som betesmark, detta har skapat öppna marker där det växer enbuskar 

och taggiga buskar som betesdjuren inte äter (Nationalencyklopedin 2). 

Alvaret har ett litet tunt lager med vittringsgrus och marken kan på så sätt hålla kvar 

fukt vilket underlättar etableringen av lavar och mossor. Lavar är mycket härdiga växter och 

kan växa på de magraste markerna och hämtar sin näring direkt från luften. Lavar efterlämnar 

en liten mängd organiskt material och där kan härdiga mossor växa. Med tiden skapar lavar 

och mossor en mycket tunn jordmån där även andra växter kan etablera sig, exempelvis den 

tåliga växten vit fetknopp. Lavar är härdiga växter och klarar av de magraste markerna, de 

hämtar sin näring från luften (Martinsson, 2001, s. 44). Alvaren på Fårö är präglat av att det 

under tusentals år använts som betesmarker, främst får men längre tillbaka även getter 

(Martinsson, 2001, s. 40).  

3.2.4. Europeiska Unionen vid Gåsemora 

Definitionen av ett landskap är som tidigare nämnts ett resultat av både mänskliga och 

naturliga faktorer. De naturliga faktorerna är många, precis som de mänskliga och i Sverige är 

det inte bara Sveriges invånare som påverkar landskapet, utan även EU har ett finger med i 

spelet. Genom diverse miljöstöd hjälper EU bland annat Fåröbornas natur-och 

kulturlandskapsbevarande genom olika bidrag med motivationen att: 

 
Projektets syfte är att ge möjligheter till att behålla och ev. öka förutsättningarna för den bofasta 

befolkningen att ta tillvara de möjligheter som finns för att få sin inkomst på ön.  

(Region Gotland, 2014)  

 

Fårös miljöstöd, ett projekt som påbörjades år 2000, gällde främst röjning av betesmarker från 

exempelvis enbuskar som tenderar att växa över marker som inte tas omhand. I övrigt skulle 

gamla stentunar renoveras, fårskötsel bibehållas och viss fårskötsel skulle återinföras. I 

Gåsemora fanns det relativt stora arealer som hade röjts på enbuskar just för att hela 

betesmarkerna skulle kunna nyttjas (Region Gotland, 2014). 

3.2.5. Odlingslandskapet och betesdriften 

Betesmarkerna på Fårö är den helt dominerande naturtypen. Detta innebär att alla vedväxter 

är präglade. Enbuskarna har fått sin typiska strutform som en följd av det långvariga betet, de 

är även senvuxna och uppnår ofta en hög ålder. Tallbestånden på Fårö har också påverkats av 

betet och blivit glest (Martinsson, 2001, s. 40).  
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Figur 3. Höjdskillnad, 5,5 meter över havet. Kartunderlag: Ortofoto och höjddata från  

Lantmäteriet, ©i2012/921 

4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

4.1. Höjdlinje 

 

 

För att kunna skapa en god klassificering över området var det nödvändigt att dela upp 

området efter hur högt landskapet ligger över havet, en uppdelning av höga områden från låga 

områden. Vad som kan definieras som ett högt respektive lågt område är relativt och beroende 

av varje enskilt områdes utformning. Dessutom bör gränsdragandet problematiseras då man 

kan definiera högt och lågt på flera olika sätt. Den första gränsen som vi gjorde drog vi vid 

nio meter över havet eftersom linjen då följde vad man kan kalla för den första strandlinjen, 

en strandlinje som uppstod för flera tusen år sedan. Denna linje följde klintarnas placering i 

landskapet mycket tydligt, men hamnade i övrigt i områden där växtlighet och jordlager inte 

skiljde sig alls mellan högt och lågt. Därför valde vi att omplacera linjen på 5,5 meter över 

havet. Vid denna gränsdragning placerades linjen bättre i förhållande till jordlager och 

växtlighet. Under Fåröexkursionen observerade vi exempelvis att det var stora skillnader mitt 

i ena hästhagen där den övre delen bestod av klapper och tunn växtlighet, medan den nedre 

delen bestod av tjockare jordlager, mer växtlighet och våtare marker. Vidare visar 5,5-

meterslinjen på en skillnad i växtlighet vid udden. Under 5,5 meter är det större växtlighet än 

över och även här var det ett tjockare jordlager nedanför 5,5 meter än ovanför. Gränsen visar 

således var i området klapper övergår i lerigare marker. Problem uppstod dock även vid denna 

gränsdragning. Exempelvis går gränsen rakt igenom ett skogsparti där inga större skillnader 

mellan varken höjd, jordlager eller växtlighet syns för blotta ögat, varken i ortofotot eller på 

plats. Denna gränsdragning kan således tyckas något godtycklig, men i och med att vi har 
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utgått från klassificeringens definiering av vilken typ av jordlager och liknande som ”ska” 

finnas på ett högt respektive lågt område passar 5,5 meter över havet bäst. 

4.2. Landskapsklassificering av Gåsemora-området  

 
Figur 4. Landskapsklassificering utifrån förstudie. Kartunderlag: Ortofoto från © 

Lantmäteriet, i2012/921 och Jordartkarta från SGU. 

 
Figur 5. Reviderad landskapsklassificering. Kartunderlag: Ortofoto och lager från 

Fastighetskarta från © Lantmäteriet, i2012/921 och jordartakarta från SGU. 
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Landskapsklassificeringen som vi skapade under förstudien av Gåsemora-området (se Figur 

4.) består av andra färger och symboler i jämförelse med den reviderade versionen (se Figur 

5.). Detta som en följd av att vi under fjäranalysen ännu inte hade fått en gemensam 

teckenförklaringsmall. Siffrorna och bokstäverna i förstudiens klassificering representerar de 

olika klassificeringarna som finns i klassificeringsmodellen (se bilaga 1.). 

 Vid förstudien fanns två områden vars växtlighet inte stämde överens med jordartskartan 

när vi gjorde vår klassificering. Dessa markerade vi extra tydligt för att undersöka ordentligt i 

fält, detta gjorde det extra tydligt att det är viktigt att studera landskapet i fält.  

 Ett landskap är komplext och ständigt föränderligt. För att kunna analysera ett landskap 

krävs därför en insikt om att alla de olika processer som skapat landskapet är en del av något 

större, en helhet. Vid just denna undersökning har alltså Gåsemora-området på Fårö 

undersökts och analyserats för att kunna skapa en helhetsbild över hur Gåsemora formats och 

fortsätter formas än idag.  

 Kartunderlaget som användes för att kunna skapa den ovan bifogade reviderade 

landskapsklassificeringskartan är, utöver de från fastighetskartan inklistrade vägarna och 

husen, jordartskartan, ortofotot samt kartan som skiljer höga från låga områden vid 5,5 meter 

över havet. Vid förstudien skapade vi polygoner i ArcMap som var baserade på 

markanvändningen och dessa polygoner bildade tillsammans med jordartskartans polygoner 

den första landskapsklassificeringskartan (Figur 4.). Efter fältarbetet kunde vi bekräfta vissa 

klasser i klassificeringen, men var tvungna att revidera andra. Den ovan bifogade kartan 

(Figur 5.) är den reviderade landskapsklassificeringen. I den utökade vi kartmaterialet med 

kartan som visar på skillnaderna mellan höga och låga områden samt de observationer som vi 

gjorde i fält.  

 Som tidigare nämnts har denna rapports landskapsklassificering baserats på en redan 

befintlig klassificeringsmall (se bilaga 1). I huvudklasserna skulle vi skilja alvar från 

agrarlandskap på tunna jordarater och agrarlandskap i höga områden från topografiska sänkor. 

Vi valde som tidigare nämnts utifrån landhöjningskartan, ortofotot samt egna observationer i 

fältarbetet att lägga gränsen mellan höga och låga områden vid 5,5 meter över havet och på så 

sätt syns tydligt skillnaden mellan udde och vik. Agrarlandskap på tunna jordarater baserade 

vi dels på de områden med sedimentär bergrund som fanns i områden, dels på observerade 

tunna jordlager i fältarbetet. Alvaret fann vi främst runt klintarna, med andra ord kring den 

sedimentära berggrunden i de höga områdena. 

 Subklasserna till dessa huvudklasser bestod av ”odlingsmark”, ”betesmark”, ”skog”, ”inte 

i bruk” och senare även ”övrig mark”. Man kan således kalla subklasserna för 

markanvändningsklasser, hur marken används. Alvaret hade en egen underklass, 

enbuskmarker, något vi främst hade på spetsen av udden där vi inte ens klassade området som 

alvar utan som en topografisk sänka. Vid denna klassificering kan man alltså problematisera 

klassificeringsmallens urval. Enbuskmarkerna på udden är således ett område som utifrån 

mallen inte bör kunna finnas. Odlingsmark fann vi främst i de högre områdena, men också i 

de lägre. Betesmark fann vi dock i alla typer av områden, även i anknytning till skog och i 

skogen. Skog fann vi annars främst i utkanten av vårt område på både hög och låg mark. 

Subklassen övrig mark använde vi främst kring fastighetsmarkerna och då de flesta 

fastigheterna låg i de högre områdena hamnade även den övriga marken där. Det var inte 
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mycket av marken som inte var i bruk, litet i övergången mellan åkermark eller betesmark och 

fastighetsmarker samt utmed strandskanten på vissa ställen där betesdjuren inte gick ända ner 

till vattnet. 

 Klassificeringsmallen har både varit till stor hjälp i vårt arbete men den har även till viss 

del begränsat. Den ställer upp ramar för klassificeringen och lämnar inte utrymme för 

avvikelser i landskapet som kan studeras och analyseras i fält. Detta visar på hur komplex och 

mångfacetterad en landskapsanalys kan vara och hur tydligt syftet blir för analysens resultat.  

Alvarmarker och betesmarker sammanföll i det område vi studerade vilket var en sådan 

avvikelse där vi inte visste hur vi skulle klassificera. Vid förstudien var det mycket svårt att 

avgöra vad som var alvarmark och vad som var betesmark utifrån den information vi hade. 

 Det var ganska stora skillnader mellan vår förstudie och den slutgiltiga klassificeringen, 

detta eftersom att vi trodde att det skulle vara mycket mer åkermark i området än vad vi 

observerade i fält. Både ortofotot och de historiska kartorna tydde nämligen på detta, men väl 

i fält insåg vi att den mesta av åkermarken hade blivit omfördelad till betesmark åt främst 

hästar men också nötkreatur och får. Endast några få åkerlappar fanns kvar, och dessa 

användes vad vi kunde se främst till vallodling. Betesmarkerna var också mer utbredda, täckte 

en större yta, och bestod av flera olika landskapstyper än vad vi trodde. Exempelvis betade det 

hästar på alvaret och på nästan hela udden, som vi trodde inte skulle vara i bruk. 

 I klassificeringsmallen beskrevs agrarlandskap i topografiska sänkor som områden som 

skulle bestå av ”(---) finkorniga jordarter (lerig morän, svallsediment), kopplad till tidigare 

vik-, sund- eller sjömiljöer, mosaik med blandad markanvändning (---)” (se bilaga 1). 

Agrarlandskap i topografisk höga områden å andra sidan ska enligt mallen bestå av 

”grovkorniga jordarter (klapper eller grovt svalgrus), mosaik med blandad markanvändning” 

(se bilaga 1). Vid vår analys av området och senare vid vårt val av gräns mellan höga och låga 

områden stämde dessa beskrivningar av områdena i mångt och mycket. En stor del av 

Gåsemoras låga område är kopplad till tidigare (och nuvarande) vik, bestod av finkorniga 

jordarter samt hade en blandad markanvändning, dock med övervägande betesmarker. I de 

topografiskt höga områdena var klapperstenar ett genomgående tema, det vill säga 

grovkorniga jordarter. Även dessa marker hade blandad markanvändning. Den reviderade 

klassificeringen kan utifrån detta konstateras som trovärdig, även om det självklart finns 

undantag i områdena. 

 Under fältstudierna observerade vi, som nämnts, många olika delar i landskapet som inte 

alltid stämde överens med fjärrstudiernas analys. Vi observerade exempelvis redan första 

dagen att våra ensbuskmarker på udden hade ett väldigt tvärt slut, precis vid resterna av en 

stentun, men att staketet för inhägnaden för dagens betesmark gick längre bort. Marken 

mellan stentunen och staketet såg också annorlunda ut än enbuskmarken på andra sidan 

stentunen och betesmarken på andra sidan staketet då den hade högt och tovigt gräs. Detta kan 

tyda på att det tidigare har varit en åker på udden som slutade vid stentunen och att man har 

röjt enbuskar av den anledningen. De historiska kartorna bekräftar detta då delar av udden har 

används som åkermark ända fram tills 1977. Man har sedan dess börjat använda marken till 

betesmark och en bit bort satt dit ett nytt staket som är högre än stentunen, så hästarna inte 

kan hoppa över. Marken mellan stentunen och den nya betesmarken har då kunnat återhämta 

sig men inte tillräckligt för att nya enar ska kunna växa.  Dock har gräs kunnat växa sig högt 
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då inga djur betar där, till skillnad från betesmarken där gräset är hårt betat. Vid 

enbuskegränsen var också jordartslagret tjockare, något som kan vara en följd av att man har 

gödslat den gamla åkern med släke. Även på betesmarkan syns det att man har röjt bort 

enbuskar för att djuren bättre ska komma åt marken. Det syns även att det har gått andra djur 

än hästar i området då vissa av buskarna är betade på stammen vilket tyder på att mindre 

betesdjur (ex. får) har ätit av det gröna på buskarna, medan vissa mindre och nyare träd inte 

har dessa tecken då de växt till sig sedan hästarna kom dit (se bilder, bilaga 3). 

 På de historiska kartorna ser det ut som att Gåsemora gård har stora åkermarker, så även 

på ortofotot, detta är dock inte dagens verklighet. Endast ett fåtal åkerlapper finns kvar, resten 

har gjorts om till betesmark. Det tydligaste sådana området är den före detta viken, ett låglänt 

område som tidigare har varit skyddat och därmed har det kunnat ackumuleras mycket 

sediment. Mycket sediment ger bra åkermarker, men idag går där endast hästar och betar om 

somrarna. Gamla åkergränser syns dock som sagt på ortofotot och även i landskapet i form av 

mer gräsbeväxta områden, på ortofotot mörkare streck. Även diken finns kvar i landskapet 

som en påminnelse om de gamla åkermarkerna (ex. se profil 2). 

4.3. Landhöjning  

 

Figur 6. Landhöjningskarta. Kartunderlag: Höjddata från Lantmäteriet och data från SGU:s 

Kartgenerator 

Genom att titta på SGUs kartgenerator fick vi fram hur landhöjningen sett ut i vårt område 

med 1000 års mellanrum, dels i bilder och dels i siffror och text. Vi använde oss sedan av 

höjdkartan och skrev manuellt in var strandlinjen gick. Att vi använde oss av ganska 
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detaljerad höjddata från idag för att visa hur det såg ut för 1000-tals år sedan gjorde att 

strandlinjerna på vår landhöjningskarta ser något annorlunda ut än de i SGUs kartgenerator 

men vi tycker ändå att kartan fyller sitt syfte att visa på vilka områden som först exponerades 

för erosion och hur relationen erosion-ackumulation kan ha sett ut under årtusendena. Därför 

är även landskapselement som har formats och påverkats av landhöjningen, så som klintar, 

raukar och strandvallar, med på kartan. Som man se i teckenförklaringen till 

landhöjningskartan visualiseras alltså landhöjningen med 1000 års mellanrum till för 6000 år 

sedan, då den första berggrunden nådde ytan.  

4.3.1.  Strandvallar 

 

Figur 7. Strandvallar vid udden 

 

Figur 8. Strandvallar och litorinavallar vid udden  
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Att undersöka landhöjningen som fenomen är intressant i sig, men blir av extra intresse just i 

Gåsemora-området eftersom de karaktäristiska strandvallarna är direkt påverkade av 

landhöjningen och dess effekter. Magnus Martinsson skriver ett kapitel i boken ”Fårö – den 

egensinniga ön” där han beskriver processen som skapar strandvallar: 

 
Strandvallarna är ett resultat av en intressant process som ägt rum efter senaste nedisningen. När 

inlandsisen började smälta, lättade trycket på jordskorpan vilket medförde att landet långsamt 

steg upp ur havet. Väldiga mängder material som isen eroderat och som eroderats under isens 

avsmältningsskede låg då i havet. Detta material bearbetades av havets vågor under 

landhöjningen. Stormar kastade upp stora vallar av sten och grus. Landhöjningen medförde att 

havet aldrig mer nådde den bildade vallen, och så hade en permanent strandvall bildats.  

 (Martinsson, 2001, s.24) 

 

Hela Gåsemora-området består i princip av strandvallar, några större än andra – litorinavallar 

från tiden då Litorinahavet omringade Gotland och Fårö. Litorina havet kallas havet som 

fanns för cirka 6000 år sedan då Östersjön gick från att vara en sjö (Ancilus-sjön) till ett hav 

eftersom Danmark hade en landsänkning. Detta gjorde Östersjön saltare. Strandvallar från 

denna period ligger på cirka 28 meter över havet på norra Gotland och 14 meter över havet på 

södra delen. Vårt område stack upp ur havet vid ungefär denna tid vilket gör att det finns en 

chans att vi har litorinavallar även om vår högsta punkt är vid 19,6 meter över havet. Litorina 

varade i cirka 3000 år vilket ökar chansen ytterligare eftersom stora delar av vårt område var 

ovan mark då (syns tydligt på landhöjningskartan i kombination med mätpunkter) (Guteinfo). 

 Strandvallars storlek påverkas av många olika, mycket komplexa, processer, exempelvis 

lutningen på berggrunden och landhöjningen. Dessa faktorer är avgörande för hur länge 

kusten är utsatt för erosion respektive ackumulation av sediment. Vid kusten sker en ständig 

kamp mellan just erosion och ackumulation och beroende på vilken av krafterna som är 

starkast blir strandvallarna nereroderade eller byggs på. För att visa på detta har vi mätt 

lutningen, med hjälp av en kompass, på två av de högre litorinavallarna och jämfört med två 

av de lägre strandvallarna i närheten. Den första strandvallen var låg och på toppen syntes 

klapper, lutningen upp var 10˚ och lutningen ner var 8-10˚. Vall nummer två, där lutningen 

upp var 5˚ och ner cirka 0˚, var flackare men högre än vall nummer ett. Vall nummer tre var 

en högre och brantare litorinavall – upp cirka 40˚ och ner ungefär 5˚. Vall nummer fyra var 

hög men inte lika brant, upp 20˚, ner cirka 0˚. Detta bekräftar att lutningen på landet som 

stiger upp ur havet påverkar höjden på strandvallarna. 
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Figur 9. Strandvallar. Kartunderlag: Höjddata från Lantmäteriet © i2012/921och data från 

SGU:s Kartgenerator  
 

 

4.4. Tvärprofiler 

En viktig del i detta arbete är tvärprofilerna som visar på områdets karaktäristiska drag. 

Tvärprofilerna skapades genom flera steg, vilka inleddes med att bestämma var vi skulle göra 

profilen. Därefter gick vi med en GPS längs med den valda profillinjen, markerade vår exakta 

rutt och skrev ner samt fotograferade det vi såg i form av växtlighet, markanvändning och 

jordarter. Vi kopplade sedan linjen som skapats i GPS:en med datorprogrammet Arc Scene 

för att kunna skapa linjen i profil med alla dess höjdskillnader, en 3D-version av linjen i 

profil.  

 Under exkursionen på Fårö gjorde vi alltså två tvärprofiler, cirka 500 meter långa 

vardera, på två, för området utmärkande, platser. Stora Gåsemoras udde med dess 

karaktäristiska strandvallar täckta av klappersten, mossa och enbuskar tycktes vara en lämplig 

plats för den ena tvärprofilen. Den andra tvärprofilen gjordes på vad man skulle kunna kalla 

för den första tvärprofilens motsats, nämligen i viken. På så sätt visualiseras Stora Gåsemoras 

landskapsskillnader tydligt genom att det högre området jämförs med det lägre. 
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Figur 12. Tvärprofil genom Gåsemora udde 

 

Figur 10. Profillinjer visualiserade på 

höjddata. Kartunderlag: Höjddata från © 

Lantmäteriet, i2012/921 

Figur 11. Profillinjer visualiserade på 

ortofoto. Kartunderlag: Ortofoto från © 

Lantmäteriet, i2012/921 
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Som tvärprofilen över udden visar går linjen från ett lågt område till ett högre område. Vi 

valde att påbörja profilen där uddens spets möter hav och följde sedan landskapets 

förändringar upp till uddens högsta punkt i en relativt rak linje. Vi valde att avsluta profilen 

när den täckt in det vi ansåg karaktäristiskt för uddens natur och visar på förändringar i 

landskapet i takt med landhöjningen. Profilens linje följer således det faktiska landskapets 

utformning.  

 Det mest landskapsspecifika för udden, och således Gåsemoraområdet i stort, är dess 

många och tydliga strandvallar. I profilen syns strandvallarna tydligt i form av den svarta 

linjens oregelbundna vågformationer.  

 Svallsediment i form av klapper och ytligt liggande sedimentär berggrund utgör 

profillandskapets jordartsgrund. Ovanpå detta återfinns klapper med ett tunt jordlager, något 

som innebär en ganska begränsad växtlighet. Detta syns tydligt även i 

landskapsklassificeringen. Ett relativt stort område med blottad berggrund i form av klintar 

och alvarmarker återfinns i det område som enligt landhöjningskartan stack upp ur havet för 

6000 år sedan. 

 Det första man ser i profilen är en strandvall som idag aktivt ackumuleras, vilket vi kunde 

se i landskapet. I strandkanten fanns nytt ljusare klapper som inte utsatts för erosion i samma 

grad som den äldre klappern. Den nya klappern vid strandkanten saknade dessutom 

växtlighet. Aktiviteten syntes även tydligt i lager av organiskt material som samlats i 

strandkanten. På toppen av den aktiva strandvallen syns en plattform som inte längre aktivt 

ackumuleras av vågornas kraft. På denna plattform, som kan sägas ligga mellan två 

strandvallstoppar, växer gräs och mossa vilket tydliggör att den inte längre påverkas av 

vågorna. Där finns även en väg som skapats av att människan kört bil längs med stranden. 

Detta område har klassificerats som agrarlandskap i topografisk sänka, inte i bruk. En sådan 

klassificering rymmer, enligt klassificeringsmallen (se bilaga 1.) ofta element som exempelvis 

klappersten, precis som tvärprofilen visar.  

 Efter vägen tar ett större homogent område vid. Detta område växlar relativ regelbundet 

mellan klapperfyllda strandvallstoppar och enbuskbeväxta sänkor. Mängden av enbuskar 

varierade i de olika sänkorna, men typen av växtlighet var alltså homogen. Klappret låg 

mycket ytligt på strandvallarna och hade dessutom en mörkare färg än det klappret som 

utgjorde den första, aktiva, strandvallen. Det enda som växer på kalkstenen på strandvallarna 

är mossa och enstaka gräsområden. Här och var i detta homogena landskap syns spår av 

vägar, både hästleder och bilvägar som antagligen ibland fortfarande används. I 

landskapsklassificeringen har detta område klassificerats som just enbuskmarker, men i 

profilen syns alltså tydligt att det finns begränsningar med den generaliseringen.   

 Halvvägs längs vår profil finns ett staket som skyddar enbuskmarken från de betande 

hästarna på andra sidan staketet. Här sker en dramatisk förändring från det tidigare området. 

Klapperstenarna med växande mossa på fortsätter, men växtligheten i övrigt minskar 

drastiskt. Knappt några enbuskar går att hitta, men enstaka träd börjar dyka upp. 

Betesmarkerna för hästar representerar detta område i landskapsklassificeringen. I både 

tvärprofilen och i klassificeringen syns att hästarnas bete påverkar landskapet. 

 Efter detta kargare landskap ökar strandvallarna i både höjd och storlek. Detta i nivå med 

att den sedimentära berggrunden blir ytligare. Här finns även klintar som utgör vad som enligt 
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landhöjningskartan alltså är den första strandlinjen. I området kring klintarna syns alvar. Detta 

område har klassificerats som agrarlandskap i höga topografiska områden, dels med 

betesmarker, dels som alvar.  

 I slutet av profilen övergår alvaret till, i jämförelse, tätare vegetation och tjockare 

jordlager med fler träd, gräs, mossa och en ansamling av högre enbuskar. Detta är troligtvis en 

följd av att jordartlagret återgår till svallsediment i form av klapper.   

 Vid en jämförelse mellan profilen och landskapsklassificeringen uppstod viss 

problematik. Landskapsklassificeringen är en mer generaliserande beskrivning av landskapets 

olika karaktär medan profilen är mer detaljerad i en specifik linje. Exempelvis finns det träd i 

profillinjen som i landskapsklassificeringen inte finns markerade då landskapet runt omkring 

klassificeras i mer generella drag. Trädet i profilen markerades således inte ut i 

landskapsklassificeringen. Även strandlinjen med dess klapper och organiska material är 

tydligare i profilen, medan den i landskapsklassificeringen, precis som det omgivande 

området, är beskriven som ett topografiskt lågt område som idag inte är i bruk. Denna 

åtskillnad mellan en generaliserande landskapsbeskrivning och en detaljerad profil är viktig 

att ha i åtanke vid en landskapsanalys. Trots att man kan klassificera ett landskap i stort, finns 

det alltid lokala avvikelser. 

 

 

Figur 13. Tvärprofil genom Gåsemora vik 

Vår andra tvärprofil sträcker sig från viken och upp mot Gåsemora gård. Återigen påbörjade 

vi profilen vid strandkanten och följde landskapet i en relativt rak linje från ett topografiskt 

lågt parti till ett högre beläget område. Även här valde vi att avsluta profilen när den täckt in 

det som vi ansåg karaktäristiskt för Gåsemoras vik, i kontrast till udden. Detta profillandskaps 

jordartsgrund utgörs av svallsediment i form av grus. Vid strandkanten återfanns sand, lera 

och organiska material, såsom snäckskal och släke, som svallats upp från havet. Därefter 
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följde ett parti av klapper, först ljusare klapper, en yngre och fortfarande aktiv strandvall och 

därefter äldre, mörkare klapper i nästa strandvall.  

 Efter strandkanten och klappern finns ett flackare område med en väg, stentun och 

strandbod. Stentunen blir en skiljelinje för området som följer efter, ett större 

betesmarksområde för hästar. Här är jordlagret något tjockare och på marken växer det gräs, 

även om det är hårt betat av hästarna. Ett större parti följde med vattenmättat gräs innan det 

första diket. När vi studerar ortofotot samt de historiska kartor vi haft tillgång till kan vi se att 

detta område troligtvis är gammal åkermark. Vi kan även stödja denna teori med att jordlagret 

är tjockare och att jorden är lerigare. Även de två diken som finns i området kan vara tecken 

på detta.  

 När landskapet får en kraftigare lutning upp mot kvarnen och gården, efter det andra 

diket, förändras landskapet åter. Här återfinns ett område med ogräsväxt klapper och träd, 

detta används idag som betesmark för hästar.  

 Efter nästa stentun finns ett hus och en kvarn, marken är täckt av klapper och gräs och 

landskapets lutning börjar plana ut innan Stora Gåsemora gård. 

 Vid en jämförelse av den andra tvärprofilen och landskapsklassificeringen syns återigen 

tydligt att profilen visar på fler detaljer än klassificeringen. Klassificeringen visar i detta 

område på tre klasser: agrarlandskap i topografiska sänkor, inte i bruk, agrarlandskap i 

topografiska sänkor, betesmarker för häst samt agrarlandskap i topografiskt höga områden, 

betesmarker för häst. Tvärprofilen visar ytterligare element, så som träd, klapper och andra 

detaljer i landskapet.  

 

4.5.  Intervju med fåröbo 

Vid Fårö-Olles stuga, ovanför hammaren träffade vi Rune Källström. Han har bott på Fårö 

hela sitt liv och jobbar med att renovera gärdsgårdar i gammal traditionell stil. Han kan 

mycket om ön och känner området kring Stora Gåsmora väl. Han blev således en lämplig 

invånare för oss att intervjua och han gav oss många intressanta perspektiv på Gåsemora-

området. 

 Vi frågar Rune om hur det kommer sig att det är så lite enar vid Fåröolles-stuga. Rune 

berättar då att Gåsemora gård har fått EU-stöd för att röja och hugga ner enarna, detta för att 

framhäva landskapselement som klintar och raukar. Han säger att det var en relativt liten 

insats för att få lite extra pengar. Röjningsåtgärden skulle kunna vara en del av 

”Fåröprojektet”, ett projekt vars syfte är att rädda de akut hotade natur-, kultur- och miljö-

värdera på Fårö och på så sätt behålla turismen. Projektet syftar också till att behålla den 

bofasta befolkningens jobb, så att det finns lönsamhet i att bo på ön och gårdarna inte säljs av 

till säsongsboende som inte har möjlighet att ta hand om markerna lika väl. Just röjningsdelen 

var en punktinsats som pågick april-december år 2000, då 8 arbetare genomförde motsvarande 

åtta års röjningsarbete. Röjningen syftade främst till att öppna upp för mer betesmark och på 

så sätt locka turister. Även restaurering av sten och trä-tunar ingår i projektet och då 

efterarbetet är tänkt att skötas av respektive markägare kan det vara det Rune arbetar med just 

nu (Region Gotland). 
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 Vi frågar även Rune om gässen och det första han säger är ”Ja, förbannade vitkindade 

gäss!”. Rune menar att gässen förstör betesmarkerna när de äter och skiter. Han menar också 

att gässen gynnas av EU-politiken eftersom de för en politik där öppna landskap premieras. 

Detta gör att rovdjur som rävar inte kan smyga sig på gässen då de inte har någonstrans att 

gömma sig. Rune berättar också att andra djur, utöver räven, jagar gässen, så som orm och 

örn. Örnen är ett rovdjur som man skulle kunna tänka sig gynnas av EUs öppna landskap då 

de har friare sikt uppifrån luften. Rune nämner faktiskt att örnarna har ökat under det senaste 

decenniet och att många kommer till just Fårö på vintern. Dessvärre har även gässen, såväl 

vitkindade som grå, ökat de senaste 10-15 åren. Enligt Rune är det största hotet näst efter 

förstörelse av åker och betesmark att de kan bära på diverse smittor, tar upp fågelinfluensan 

som exempel och berättar att det över en natt låg fullt med döda fåglar vid färjelägret där han 

bor.  

 Vi frågar vidare om gässen och om han vet något om skyddsjakten vid Gåsemora gård. 

Han säger att de tre olika gårdarna på Gåsemoras ägor måste ansöka var för sig men att de 10 

gäss de får tillstånd att skjuta inte gör någon skillnad när det finns 1000-tals kvar. Han säger 

också att det bara är jakt under vissa perioder, främst under hösten och att gässen är som flest 

under häckningsperioderna och då får man ju (av naturliga skäl) inte skjuta (Kjällström). 

4.6. Gässen 

 

Figur 14. Flygande gäss vid betesmark runt kvarn vid S:t Gåsemora gård. 

Geomorfologi är läran om processer så som erosion, transport och avlämning av sediment och 

skapandet landformer formar jordytan. Detta kan ske på många olika sätt i naturen, bland 

annat genom djurs naturliga beteende att till exempel bygga bo och söka efter mat. Detta 

kallas för zoogeomorfologi eller biogeomorfologi (Butler, 1995, s.1 & 7). 

 Vitkindad gås, Branta leucopsis, är brokig i svart, vitt och grått och är en fridlyst fågelart. 

Gåsen har svart hals och rygg men vit buk, dess vingar är vattrade i grått, svart och vitt men 
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ser gråa ut på avstånd. Gåsen har vita kinder och svart näbb och det går inte att skilja hanar 

ifrån honor på deras dräkt. Gåsens läte beskrivs oftast som ett gällt skällande 

(Jägarförbundet).  

 Den större delen av världens vitkindade gäss häckar i arktiska områden. Från början på 

1970-talet har de även häckat i Östersjöområdet och syns på Öland, Gotland och Sveriges 

övriga ostkust. Den vitkindade gåsen har samtidigt ökat kraftigt i antal, världsbeståndet 

uppskattades till 30 000 individer 1960. Vid en uppskattning år 2008 hade antalet individer 

ökat till 870 000 st. Anledningen till att antalet ökat så kraftigt tros vara att deras 

övervintringsområden fått ändrade jordbruksmetoder och att jakten minskat (Jägarförbundet). 

 Under våren flyttar gässen från sina vinterområden till häckningsområdena med början i 

mars. Under april och maj rastar flera hundra tusen häckande vitkindade gäss på Gotland, 

Öland och i västra Estland. Under oktober och november passerar gässen åter 

Östersjöregionen då de flyttar tillbaka. Antalet gäss som väljer att häcka i Sverige, istället för i 

de arktiska områdena, ökade från år 1971 och nådde sin topp år 2002, därefter har 

tillväxtantalet minskat något. Majoriteten av de häckande gässen häckar i kolonier på Gotland 

och Öland.  Någon inventering är inte gjord men utifrån räkningar av häckande par uppskattas 

populationen till omkring 25 000 individer i Östersjöområdet (Jägarförbundet). 

4.6.1. Ekologi 

Låga öar och längs kusten hittar man den vanligaste häckningsplatsen för vitkindad gås, som 

häckar i kolonier. På Gotland har de största kolonierna gett plats åt över 1000 par och för att 

gässen ska lyckas med sin häckning krävs tillgång till betade strandängar eller betesmarker. 

Boet byggs i en fördjupning i marken, ibland nära en sten eller en buske och boet byggs 

vanligen av dun och gräs. Vitkindad gås undviker att bygga bo på stränder där räv 

förekommer, men havsörnen är den vuxna gåsens största fiende. Anledningen till att antalet 

häckande vitkindade gäss minskat på Öland och Gotland de senaste 10 åren tros ha att göra 

med att havsörnen ökat i antal (Jägarförbundet). I intervjun sa dock Rune att han och Fårö-

borna fortfarande upplever att de ökar i antal varje år. Detta tror vi säger något om deras 

upplevelse av gässens närvaro sedan 1970-talet. 

 Den vitkindade gåsen är växtätare och äter nästan uteslutande späda gröna växtdelar ovan 

jord. Då gässen behöver bygga upp sina fettreserver och få mycket näring inför häckningen 

väljer den de mest energi- och näringsrika delarna av växterna. Detta gör att de ofta betar på 

odlingsmarker, då dessa rymmer de mest gynnsamma grödorna. Detta kan leda till konflikter 

då lantbrukare upplever att det blir skador på värdefull mark som följd av gässens närvaro 

(Jägarförbundet). 

4.6.2. Skyddsjakt av gäss 

Länsstyrelsen region Gotland har beviljat skyddsjakt på gäss, till grund för detta finns en 

rapport från 2011. Rapporten beskriver övergripande riktlinjer som gäller för perioden 2010 -

2013 och fastställdes vid ett möte med viltförvaltningsdelegationen. Riktlinjerna ska årligen 

ses över och vi har inte hittat någon ny rapport publicerad som skulle gälla från 2014. Vi har 

därför haft kontakt med Tomas Johansson, naturvårdshandläggare på Naturvårdsenheten på 

Länsstyrelsen region Gotland. Han bekräftar att länsstyrelsen återigen har beviljat 30-40 

skyddsjaktsbeslut spritt över hela Gotland, varje beslut ger markägaren rätt att skjuta 10 
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vitkindade gäss. Tomas Johansson bekräftar också att de inte har gjort några förändringar eller 

omprioriteringar de senaste åren, rapporten från 2011 ligger troligen fortfarande till grund för 

de nya besluten. Enligt Tomas Johansson har inte heller någon undersökning av gässens 

miljöpåverkan gjorts av Länsstyrelsen men han meddelar oss att detta borde göras då gässens 

betande definitivt påverkar den botaniska artsammansättningen på naturbetesmarkerna. 

Utöver att bevilja skyddsjakt på vitkindad gås kan markägare ansöka om ersättning för skador 

på gröda orsakade av vitkindade gäss. Naturbetesmarker ersätts ej och skador orsakade av 

grågås ersätts endast i undantagsfall.  

4.6.3.  Förebyggande åtgärder 

År 2009 påbörjades ett projekt för att försöka erbjuda gässen bra rastmöjligheter samtidigt 

som skadorna på jordbruksmarken ska minskas. Projektet gick ut på att inrätta s.k. gåsåkrar, 

alltså avsatt mark för gässen. Utanför dessa marker bedrivs skrämsel exempelvis i form av 

skyddsjakt. Markägarna skriver avtal och garanteras en ersättning på 3000 kr/ha för de marker 

som ingår i gässens betesområden. Markägarana garanteras också full ersättning om skadorna 

blir större. Naturvårdsverket beviljade 600 000 kr för år 2010. Projektet är tänkt som en 

förebyggande åtgärd och slutsatsen är att gässen till viss del går att styra till de avsatta 

områdena. Det har dock visat sig att det inte går att skrämma gässen från fälten utanför 

gåsåkrarna. Vissa lantbrukare upplever dock att skadorna är svåra att förutse och ansöker 

hellre om skyddsjakt. Skyddsjakt får bara ske på åkermark som har växande gröda och om 

gässen faktiskt orsakar skada. Länsstyrelsen bedömning av skyddsjakten är att den endast 

marginellt påverkar populationen av vitkindade gäss. Skyddsjakten kan dock innebära att 

gässen sprids över ett större område och därför finns en risk att det ökar skadorna på marken. 

Det finns även en etisk aspekt att betrakta i skyddsjakten då gäss riskerar att skadeskjutas då 

vitkindade gäss skjuts med hagel.  

 Naturvårdsverket har dock tillåtit att på Gotland skyddsjaga gäss utan tillstånd under 

tiden 21 augusti – 30 september om de uppträder vid fält med oskördad gröda och om det 

behövs för att förebygga skada. Under denna tid finns ett mycket litet antal gäss på Gotland 

men beslutet kan tolkas som att man anser att metoden har viss effekt. 

 Länsstyrelsen region Gotland har beviljat skyddsjakt på gäss, till grund för detta finns en 

rapport från 2011. Rapporten beskriver övergripande riktlinjer som gäller för perioden 2010 -

2013 och fastställdes vid ett möte med viltförvaltningsdelegationen. Riktlinjerna ska årligen 

ses över och vi har inte hittat någon ny rapport publicerad som skulle gälla från 2014. Vi har 

därför haft kontakt med Tomas Johansson, naturvårdshandläggare på Naturvårdsenheten på 

Länsstyrelsen region Gotland. Han bekräftar att länsstyrelsen återigen har beviljat 30-40 

skyddsjaktsbeslut spritt över hela Gotland, varje beslut ger markägaren rätt att skjuta 10 

vitkindade gäss. Tomas Johansson bekräftar också att de inte har gjort några förändringar eller 

omprioriteringar de senaste åren, rapporten från 2011 ligger troligen fortfarande till grund för 

de nya besluten. Enligt Tomas Johansson har inte heller någon undersökning av gässens 

miljöpåverkan gjorts av Länsstyrelsen men han meddelar oss att detta borde göras då gässens 

betande definitivt påverkar den botaniska artsammansättningen på naturbetesmarkerna. 

Utöver att bevilja skyddsjakt på vitkindad gås kan markägare ansöka om ersättning för skador 

på gröda orsakade av vitkindade gäss. Naturbetesmarker ersätts ej och skador orsakade av 

grågås ersätts endast i undantagsfall.  



28 
 

 På Fårö har gässen, som Rune Kjällström påpekade i intervjun, ökat drastiskt under de 

senaste åren. Vid fältarbetet vid Gåsemora-området visade det sig mycket snabbt att gässen 

tar för sig av den mat som hagarna har att erbjuda. Stora flockar av gäss hade slagit sig ner på 

hästarnas betesmarker och andra flockar flög ovanför våra huvuden mot andra matrika 

marker. Vi behövde alltså inte leta länge för att se gässens inverkan i landskapet. Gåsspillning 

gick att hitta över i princip hela Gåsemora-området, det var snarare svårt att undvika att kliva i 

det. De stora flockarna verkade inte ta notis om varken bilar eller hästar, men de flög snabbt 

iväg när vi eller andra människor närmade sig flocken.  

 

Figur 15. Betad mark med fågelspillning (av gäss) och en patron 

4.7. Observationspunkter 

Gåsemora-området är ett område med många intressanta landskapsfenomen att undersöka, de 

flesta nära kopplade till den tidigare nämnda landhöjningen samt olika kustprocesser. Vi 

kunde självklart inte undersöka allt, utan har valt ut några punkter, observationspunkter, som 

varit extra intressanta i just Gåsemora-området. Observationspunkterna blev därför piren, 

udden, viken, klintar och raukar, fornlämningar samt övriga observationer.  

 

4.7.1. Pir 

Längs uddens nordsöstra kant syns litoraldriften extra tydligt, något vi också mätt och märkt 

ut med GPS:en. Ett annat tydligt tecken litoraldriften är det sediment som samlats upp på ena 

sidan av den pir som byggdes någon gång mellan 1940 och 1977 (se bilaga 2). Vi har genom 

att mäta höjd, längd och bredd på en tänkt triangel försökt uppskatta volymen på det sediment 

som ansamlats där sedan piren byggdes någon gång på 40-talet (uppskattningsvis).  

 Mellan piren och bryggan var det utgrävt ner till berggrunden och det bortgrävda klappret 

var lagt på en hög bredvid. Höjden mätte vi genom att mäta den totala höjden från 

berggrunden till toppen av klapperhögen (3 m) och från dagens markhöjd till toppen av 
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klapperhögen (1,2 m). Höjden på sedimentet som ansamlats vid piren blir alltså 

mellanskillnaden 3,0 m - 1,2 m = 1,8 m. Sedan mätte vi längden på klapperhögen från pirens 

början till klapperhögens slut (30 m) som blir bredden i vår tilltänkta triangel. Vi mätte sedan 

längden på den tilltänkta triangeln utmed kusten (160 m) tills där den tidigare strandlinjen 

möter dagens strandlinje (syns svagt på ortofotot). Volymen på det svallsediment som 

ansamlats blir således (30 x 160 x 1,8)/2 = 4320 m
3
. 

 

 
Figur 16. Pirens uppsamlade sediment. Kartunderlag: Ortofoto från © Lantmäteriet, 

i2012/921 

 
Figur 17. Beräkningsmodell för sediment runt piren 

 

Det finns också en tydlig skillnad i material och övergång från klapper på ena sidan piren till 

lerblandad sand på andra sidan piren, sanden blir sedan mindre och mindre lerig längs med 

stranden mot Sudersand. Klapprets ursprung är den stora kustplattformen av skör kalksten 

utanför vår udde. Klappret eroderas bort och färdas med litoraldriften, vågorna slipar klappret, 

så att det får fina runda former, som sedan avlagras i strandvallar. Det syns tydligt vilken 

strandvall som är aktiv då dessa stenar fortfarande är ljusa i färgen, medan de äldre 

strandvallarna är mörkare i färgen på grund av de lämnats orörda av vågornas kraft en längre 

tid. Sandens ursprung är den rullstensås som sträcker sig från östra delen av Fårö vid Ullahau 

via Gotska sandön och vidare. Sanden och klappret har också olika geologiska ursprung, 

klappret består av kalksten och sanden består av kvarts och granit. 
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Figur 18. Pir och brygga vi utkanten av området i sydost. 

 

  
Figur 19. Lerblandad sand på andra sidan 

piren   
Figur 20. Övergång mellan klapper och sand. 

 

4.7.2. Udde 

Vår udde är något av det mest karaktäristiska i vårt område. Udden har sedan området först 

höjdes ur havet utsatts för ackumulation och erosion om vart annat, vilket syns på de många 

strandvallar och klintar som finns i området. Vågorna gör att det är en ständig kamp mellan 

erosion och ackumulation. Kustplattformen eroderas och bryts sönder, strandvallar bildas då 

klapper ackumuleras, men strandvallarna kan också utsättas för vågerosion och sedimentet 

som ackumulerats förs bort av vågorna (litoraldrift) och avlagras någon annanstans. Utanför 

udden finns en kustplattform av lagrad kalksten som lätt bryts söder. Det är därifrån det 

klappermaterial som utgör strandvallarna kommer från. Man kan se att vintern har varit hård 

på Fårö då frostvittringen på kustplattformen är påtaglig. Det är raka, kantiga sprickor och 
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kanter på klappret istället för de rundade klappret som strandvallarna består av. Det klapper 

som slitits loss av vågor svallas och slipats till mjuka kanter innan det avlagrats i 

strandvallarna. Klapper har också slungats upp på grästuvor, något som måste hänt under det 

senaste året, annars skulle växtligheten ha tagit över och anpassat sig mer efter klappret. Även 

på den aktiva strandvallen kan man se att vintern har varit hård, delar av strandvallen har 

rasat, erosionen har börjat ta överhanden över ackumulation. Detta syns då lutningen på 

strandvallan har en konkav form, vilket är en typisk form för erosion och i den växtlighet på 

toppen som liksom hänger över den eroderade klappervallen som ramlat ner och svallats bort 

av vågor. Det syns också i vilken riktning vågorna har gått, stenar ligger på varandra, åt ett 

visst håll, ”motsatt” det där vågorna kom ifrån när de spolades upp.  

 De första dagarna var vattennivån låg och kustplattformen låg blottad, vi hade ambitionen 

att mäta storleken på kustplattformen just eftersom den såg så pass mycket större ut än vad vi 

hade kunnat se på ortofotot. Den dag vi väl skulle mäta plattformen hade dock vattnet höjts 

och vi hade inte möjlighet att gå så långt ut som vi hade önskat. Det kan dock tas med i 

analysen att en eventuell förändring är på gång där större delar av plattforman kommer vara 

ovan vattenytan mer permanent. Det ska dock poängteras att vi inte vet under vilka 

förhållanden ortrofotot togs, om det var på en dag med ovanligt högt vatten vilket gör att det 

är svårt att dra några slutsatser som en förändrad strandlinje. 

 

Figur 21. Uppbruten kustplattform 
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Figur 22. Eroderad strandvall med konkav lutning längst ut på udden 

 

Figur 23. Kustplattformen vid lågvatten 
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Figur 24. Kustplattforen vid högvatten 

4.7.3. Vik 

På ortofotot, och i fält, syns en tydlig skillnad på den udde och vik som tidigare har funnits 

och hur vikens botten måste ha stigit ur havet i större sjok åt gången än udden. Vikens botten 

bestod av en kustplattform som succesivt höjt sig, vilket gör att det inte finns så tydliga 

strandvallar då plattformen har en liten lutning (medan det är tydligare strandvallar på udden 

där det är större lutning). Den grunda viken var en skyddad plats vilket gör att det har 

ansamlats mycket sediment, ackumulation över erosion, vilket tydligt syns på jordartskartan 

(svallsediment grus). Den före detta viken har tidigare varit åkermark (se bifogade historiska 

kartor) men är nu betesmark för hästar och nötkreatur. Troligt är att jordbrukarna använde 

släke på åkermarkerna när man nyttjade området som odlingsmark, vilket har bidragit till det 

tjockare jordlagret som går att finna på betesmarkernas nedre delar idag. 
 

4.7.4. Klintar och raukar 

Klintar skapas då mer motståndkraftig berggrund står emot vågerosionen bättre än 

berggrunden runt omkring. Detta kan bero på berggrundens sammansättning eller sprickor 

som gör berggrunden skörare eftersom vattnet lättare tränger ner i sprickorna. Berggrunden 

svallas ur och tillslut skapas branta klippkanter och eventuellt raukar. Raukar är stenblock 

som är fristående från klinten men ändå är en del av berggrunden. Klintarna i vårt område 

följer kanten av den sedimentära berggrunden och det syns även tydliga samband mellan 

landhöjningskartan och de klintar vi observerat då de ligger i kant med det område som först 

steg ur havet för 5000-6000 år sedan. 
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 Klintarna uppe vid Fårö-Olles stuga är extra tydliga, detta eftersom man har röjt enbuskar 

för att framhäva det specifika landskapselementet. Detta är något, som vi nämnt tidigare, som 

man har fått EU-bidrag för att göra.  

 

 

Figur 25. Klint vid Fårö-Olles stuga 

 

Figur 26. Rauk vid Fårö-Olles stuga 
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4.7.5. Fornlämningar 

Vi har fem stycken fornlämningar vårt område som vi har kunnat hitta och identifiera, två 

ytterligare lämningar (en bytomt och en stensättning) lyckades vi inte hitta några spår av. De 

lämningar vi har hittat är två stensättningar, ett röse och två kalkugnar. Stensättningarna finns 

det inte så mycket att säga om, mer än att de ligger på gränsen av en åker och att det finns 

tecken på att man idag, av förklarliga skäl, inte har fått utöka åkern just på grund av dessa 

stensättningar. Gåsemora-områdets röse ligger i det högsta området (liksom stensättningarna), 

vilket tyder på att det är äldre då områden var bland det första som steg ut vattnet. Vi trodde 

först att röset var en grustäkt men när vi tittat på hemsidan Fornsök kom vi på andra tankar. 

Att det ser ut som ett grustag är för att man har genomfört en utgrävning och lagt materialet 

på sidorna. I utgrävningen fann man en kista och benrester. Våra kalkugnar ligger båda i 

anslutning till klintar, något som är vanligt förekommande. Det är endast ruiner kvar av dem 

men ändå en tydlig kantighet och såklart förändring i material från klinten till mindre klapper. 

Vissa problem vid sökandet efter fornlämningarna dök upp, exempelvis fanns det en del 

grustäkter och åkerrensningar som skulle kunna misstas för forntida rösen (Fornsök). 

  

Figur 27. Stensättningar 

   

Figur 28. Kalkugnsruiner 
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Figur 29. Röse 

4.7.6. Övriga observationer 

Vi har även observerat ett karstlandskap i närheten av röset, alltså i de högre områdena med 

tunna jordarter. Man kan tydligt se en gropighet i marken som att berggrunden under har gett 

vika.  

 Vi har även observerat minst en grustäkt i strandvallarna nere vid kusten, där man har 

grävt ur vallarna och tagit svallgrus och klapper för att använda som exempelvis 

byggnadsmaterial. Detta syns på så sätt att strandvallarna är uppbrutna och mer ligger som i 

högar än i långa linjer. Vi har även funnit en del kalkstenstäkter i berggrunden vid klintarna.  

Detta syns då det till exempel är kantiga brott i en annars rundad stenhäll. 

 Vi har även två väderkvarnar, båda utan vingar, i området. Vi har också hittat ett 

spännande sätt att binda samman två hagar alternativt utöka hagen, genom en fårtunnel under 

stora landsvägen. 

 

   

Figur 30. Alvar och kvarn i beteshagen               Figur 31. Kalkbrott 
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Figur 32. Grustäkter 

   

Figur 33. Karstlandskap 

 

Figur 34. Fårtunnel under nya landsvägen vid Gåsemora  
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5. AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING 

I en landskapsanalys väljer man ett perspektiv, en viss utgångspunkt, för att kunna svara på 

valda frågeställningar. Perspektivet i denna undersökning har i mångt och mycket handlat om 

de karaktäristiska naturgivna processer som format landskapet, snarare än den mänskliga, 

kulturella, påverkan. Dessa två yttringar sammanfaller ofta och skapar tillsammans det 

landskap vi idag lever i och det är därför svårt att åtskilja dem helt.  

 Vid landskapsanalysen över Gåsemora-området krävdes ett arbete i flera steg, där vi 

analyserade landskapet dels i en förstudie och dels i en fältstudie. Under arbetes gång har 

skillnader mellan de båda analyserna växt fram. Vi trodde under förstudien att stora delar av 

Gåsemora gårds ägor var odlingsmark och hade således markerat det så i 

landskapsklassificeringen. Under fältarbetet visade det sig dock att majoriteten av 

odlingsmarken nyttjades som betesmark, främst för hästar, men även för får och nötkreatur. 

Dessutom sträcker sig betesmarkerna in i skogsområden och ner längs strandkanten, något 

som inte gick att utläsa utifrån det underlaget vi hade i förstudien. 

 En annan skillnad mellan klassificeringskartorna före och efter fältstudierna är att vi efter 

fältstudierna kunde göra en avgränsning av vad som är högt respektive lågt område i kartan 

som vi inte hade gjort, eller kunde göra, under förstudien. Denna avgränsning (på 5,5 meter 

över havet) förändrade klassificeringen. En fördjupning av klassificeringen har gjorts i och 

med att vi lade in tunnare jordarter som en egen klass, baserad på jordartskartan. Även en mer 

detaljerad, mer exakt, klassificering har gjorts efter fältarbetes undersökningar – skogen, 

alvarsmarkerna och fastigheterna är mer korrekt utplacerade. 

 Mest intressant med att jämföra klassificeringen i en förstudie med en klassificering efter 

fältstudier var att det fanns många landskapsfenomen som inte gick att urskilja korrekt i 

förstudien. Slutsatsen av detta blir att det är av största vikt att bege sig ut i fält när man 

studerar landskap, annars riskerar man att missa viktiga, i många fall avgörande, detaljer.   

Gåsemoras kustlandskap har utvecklats under en lång tid och är resultatet av olika processer från olika 

tidpunkter. Den berggrund som kusten vilar på bildades för mycket länge sedan men detta har ändå 

stor betydelse för hur landskapet ser ut idag. Då berggrunden utsatts för erosion har lägre områden 

bildats där det finns mer lätteroderade bergarter och där motståndskraftiga bergarter finns finner vi 

höjderna. Efter den senaste istiden har vågornas svallning omlagrat och bildat dagens jordarter, 

finare sediment transporterades längre medan grövre material avsattes först. Detta stämmer 

med de kustprocesser vi studerat i området. Vi har observerat klintar, vilket är resultatet av 

motståndskraftigare revkalksten och vågornas erosion. Längs med kustlinjen kunde vi se spår 

av att sediment har omfördelats över området, ett resultat av litoraldrift.  

 I området kring Gåsemora har landhöjningen haft stor inverkan på landskapet. 

Exempelvis är de många strandvallarna och klintarna i området ett tecken på detta. Dessa har 

skapats genom flera olika processer, men har blivit ett permanent inslag i landskapet tack vare 

landhöjningens avskärmande effekt. Udden med dess karaktäristiska strandvallar är således ett 

direkt resultat av landhöjningen, men landhöjningen har även format viken, trots avsaknaden 

av stora strandvallar. Viken har istället för strandvallar en enda stor plattform med grusigt 

svallsediment som ackumulerats i dess skyddade miljö.  

 Det är, som vi har kunnat se genom rapporten, inte bara naturen och människan som 

påverkar landskapet. Även djur kan åstadkomma stora förändringar i landskapet inte bara i 
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dess utformning, men kanske framförallt i hur människan avläser landskapet. Gässen i 

området kring Gåsemora är ett sådant djur. 

 Gässen utgjorde en påtaglig närvaro i landskapet under den period vi gjorde detta 

fältarbete, då detta sammanföll med perioden då de rastar på Fårö under sin sommarflytt och 

dessutom många vitkindade gäss häckar på Fårö. Betesmarker, strandkanter och åkermarker 

var fyllda av gäss och överallt fanns spår av dem i form av spillning. När vi rörde oss i 

området fylldes himlen av gässen som lyfte när vi närmade oss och flydde ut över havet. Att 

deras närvaro påverkar intrycket är uppenbart. Vid flertalet tillfällen hörde vi skott som 

avlossades inom området och på området fann vi hylsor ifrån hagelpatroner. Stora Gåsemora 

gård har i detta område stora arealer betesmark vilket gässen lockas av. Vid vår studie fann vi 

även områden, såsom vallåkrar, där gässen fanns i större utsträckning än på andra åkermarker 

och betesmarker. Vi har en teori om att detta kan vara s.k. gåsåkrar och har kontaktat 

markägaren för att få detta bekräftat men inte fått svar. Enligt länsstyrelsen är Stora Gåsemora 

ett av de områden som ansökt om skyddsjakt på vitkindad gås vilket vittnar om att de 

upplever gässens närvaro som problematisk, vilket även vår intervju bekräftar. 

 Gåsemora-området kan, efter denna undersökning, konstateras vara ett mycket komplext 

område med ett landskap som skapats genom flera olika processer, både naturliga och 

mänskliga. Kustprocesser tillsammans med landhöjningen har kanske haft störst inverkan på 

landskapets utformning, men även människans bruk av jorden har format landskapet tydligt. 

Gässens utbredning i Gåsemora-området har också det påverkat landskapet.   
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Bilaga 1. Integrerad landskapsklassificering Fårö 
Detta är en klassificerings- och teckenförklaringsstruktur för landskapskartor på Fårö. Kriterier för 

indelningen av landskapsenheter 1 - 6 är berggrund/jordarter/hydrologi/topografi med under-

klassificering baserad på markanvändning/vegetation. Landskapselement i form av linje- och 

punktsymboler kan användas i alla landskapsenheter. Alla kartor ska presenteras på ett topografiskt 

underlag (DTM, topografisk baskarta med höjdlinjer eller ortofoto med minskad kontrast/saturation).  

Alla landskapsenheter (kartytor) ska vara i färg (det ska vara samma färg (utan toning) över 

landskapsenhetens hela kartyta och med lämplig transparens för att visa topografiska underlaget), 

linje- och punktsymboler ska vara i svart eller blå (hydrologi). 

Landskapsenheter (areasymboler i färg) 

1. Alvar och enbuskmarker (ljus gul) - sedimentär berggrund (motståndskraftig kalksten) 

exponerad eller med tunt (<20cm) jordlager (vittringsjord), hällmark som begränsar 

skogsutveckling (trädtillväxt). Öppet landskap med lägre procentuell andel buskvegetation (enar, 

låga tallar m.fl. arter), max 10% träd (tall). Topografisk högt läge på ön. Bete kan förekomma. 

a. Enbuskmarker, samma som ovan men med >20% enbuskar 

 

2. Agrarlandskap på tunna jordarter (mörk gul) - sedimentär berggrund (motståndskraftig 

kalksten) med täcke av vittringsjord eller svallsediment. ). Öppet landskap med lägre procentuell 

andel buskvegetation (enar, låga tallar m.fl. arter). Topografisk högt läge på ön.  

a. Betesmark 

b. Skog 

 

3. Agrarlandskap i topografiska sänkor (mörk grön) med finkorniga jordarter (lerig morän, 

svallsediment), kopplad till tidigare vik-, sund- eller sjömiljöer, mosaik med blandad 

markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 

d. Inte i bruk 

 

4. Agrarlandskap i topografisk höga områden (ljus grön) med grovkorniga jordarter (klapper eller 

grovt svalgrus), mosaik med blandad markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 

d. Inte i bruk 

 

5. Agrarlandskap på märgelberggrund (s. Fårö) (mellan grön) - sammanhängande agrarlandskap i 

lerig morän, topografisk sänka med våtmark Limmorträsk och sjö Dämbaträsk, mosaik med 

blandad markanvändning: 

a. Betesmark 

b. Odlingsmark 

c. Skog 

d. Inte i bruk 

 

6. Akvatiska miljöer  
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a. Öppet vatten/sjö (ljus blå) 

b. Våtmark (beige) 

7. Kustzonen 

Erosionskuster (berggrund) 

a. Berggrundskust v - nv Fårö (Norsholmen, Langhammars, Digerhuvud, osv.) brant, djup 

vatten, ofta med klappervallar/klapperfält, klintar, raukar och erosionsplattform, hög 

vågenergimiljö, topografisk udde 

b. Berggrundskust n Fårö (Tellevika, Ekeviken), svag lutande, grund vatten, ofta med 

flyttblock, finkornig jord med vegetation upp till vattenlinje, låg vågenergimiljö, 

topografisk vik 

c. Berggrundskust Fårösund, med vegetation/skog upp till vattenlinje, låg vågenergimiljö 

d. Berggrundskust sö Fårö, strandvallar, klapperfält, små eller inga raukar, smala eller inga 

plattformar, mindre eller inga klintar, topografisk udde 

Avlagringskuster (sediment) 

e. Klapperkust n-nv Fårö, strandvallar, hög vågenergi avlagringsmiljö, topografisk vik 

f. Finkorniga sediment kust sö Fårö, låg lutande kust, låg vågenergi avlagringsmiljö 

(släke) i topografisk vik,  

g. Sandstrand (t.ex. Nordersand, Sudersand) med dynor parallellt med kustlinje, topografisk 

vik 

h. Avanäskust (ingen detalj) 

8. Avanäset (ingen detalj) 

Landskapselement (linje/punkt symboler) 
1. Geomorfologiska former (svart) 

a. Kustplattform, pall 

b. Rauk 

c. Klint 

i. stor >2m  

ii. liten <2m 

d. Strandvall 

i. Litorinavall 

ii. Strandvall allmänt 

e. Flyttblock 

f. Sanddyn 

g. Litoraldrift riktning 

h. Lineament – förkastning, djupa sprickor 

i. Kalkblock 

 

2. Jordarter (svart) - polygoner   

a. Mineraljord  

i. Klapper > 5 cm 

ii. (Svall-) grus 2 mm – 5 cm 

iii. Sand 20 μm – 2 mm 

1. Svallsand (marint) 

2. Flygsand (eoliskt) 

iv. Silt och lera < 20 μm 

v. Moränlera 

vi. Gyttja, märgellera (< 2 μm) 

 

b. Organisk jord 

i. torv 
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3. Hydrologiska former (blå) 

a. Bäck 

b. Dike/Dräneringskanal 

c. Vät (= liten grund våtmark) 

 

4. Topografiska former (grå) 

a. Höjdlinje, ekvidistans 5 m alt.  

b. Höjdpunkt (m.ö.h.) 

 

5. Antropogena former: fornlämningar, infrastruktur, bebyggelse, osv. (svart) 

a. Gravhög, stenrös, förkristen 

b. Grav, kristen 

c. Skeppsättning 

d. Kalkugn 

e. Tjärdal 

f. Kalkbrott 

g. Väg 

i. Asfalt 

ii. Grusväg (bilväg) 

iii. Stig 

h. Bebyggelse 

i. Byggnader 

ii. Ruin  

iii. Fyr 

i. Kvarn 

j. Hamn, brygga 

k. Stenmur  

l. Fastighetsgräns 

m. Naturreservatgräns 

 



44 
 

Bilaga 2. Kartor och profiler 

 

 

Figur 35. Jordartskarta. Kartunderlag: Jordartskarta och fastighetskartan från SGU:s Get-

tjänst 
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Figur 10. Landskapsklassificering, efter fältstudie. Kartunderlag: Ortofoto från © 

Lantmäteriet, i2012/921 och Jordartakarta från SGU:s Get-tjänst 
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Figur 11. Landhöjningskarta. Kartunderlag: Höjddata från SGU:s Get-tjänst och data från 

SGU:s Kartgenerator. 
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Figur 36 Ekonomisk karta 1940. Källa: Lantmäteriets historiska kartor 
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Figur 36. Ekonomisk karta 1977. Källa: Lantmäteriets historiska kartor 
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Bilaga 3. Fotografier 
 

Djuren på Gåsemora 

 

Figur 37. Får vid stranden                Figur 38. Nötkreatur 

 

Figur 39. Islandshästar 
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Gässen 

 

Figur 40. Gäss 

 

Figur 41. Gäss 
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Figur 42. Betad och nerskiten mark -av gäss + patron 
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Piren 

 

Figur 43. Pir och brygga 

 
Figur 44. Lerblandad sand på andra sidan piren 
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Figur 45. Skillnad klapper-sand? 

 

Figur 46. Metod för att mäta höjd på klappervallen 
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Strandvallar 

 

Figur 47. Strandvallar och litorinavall 

 

Figur 48. Strandvallar 
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Markanvändning 

 

Figur 49. Gräns enbuskmark gammal åkermark 

  

Figur 50. Gräns gammal åkermark ny betesmark 
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Figur 51. Betesmark med enbuskröjning 

 

Figur 52. Åker med vallodling 
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Udde 

 

Figur 53. Uppbruten kustplattform 

 

Figur 54. Eroderad strandvall med konkav lutning 
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Figur 55. Kustplattforman i lågvatten 

 

Figur 56. Kustplattform i högvatten 
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Litoraldrift 

 

Figur 57. Betesmark och litoraldrift 

 

 

Figur 58. Litoraldrift med spit? 
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Figur 59. Mäta litoraldrift och kustplattform 
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Klintar och raukar 

 

Figur 60. Klint 

 

Figur 61. Klint 
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Figur 62. Klint 

 

Figur 63. Rauk uppe vid FåröOlles-stuga 
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Profil genom udden

 

Figur 64. Profillinje genom enbuskmarken 

 

Figur 65. Blötare områpde mellan strandvallar 
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Figur 66. Strandvallar i profil 1 

 

Figur 67. Strandvallar i profil 1 
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Figur 68. Staket och övergång från enbuskar till betesmark 
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Profil genom viken 

 

Figur 69. Stentun och klapperrik betesmark 

 

Figur 70. Skogsdunge och klapperrik betesmark 
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Figur 71. Dike och blöt mark 

 

Figur 72. Strandbodar 

 


