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ABSTRACT 

Andersson, H., Eliasson, H. & Lundhammar, J. 2013. Gränslöst gränsland. Natur och kultur i Nors-Ajke, 

Kulturgeografiska institutionen, Fårörapport, Uppsala Universitet 
 

Utifrån premissen att landskap inte är något enkelt studerat, utan något där naturliga faktorer både påverkar och 

påverkas av kulturella dito, ser den här rapporten på området Nors-Ajkes historiska landskapsutveckling och 

söker relatera den till hur människorna har påverkats av och påverkar landskapet. Studien har genomförts i fält 

på Fårö. Den har föregåtts av en omfattande förstudie, och Nors-Ajke har för att frågorna ska kunna besvaras 

karterats utifrån topografi, jordarter, markanvändning och ortofoto. Det senare har genomförts baserat på en ny 

landskapsklassificering, speciellt framtagen för Fårö. Studien i fält har genomförts efter ett antal 

observationspunkter, som tillsammans med kartorna ger en representativ bild av området. För Nors-Ajkes del är 

till synes den senaste istiden det som haft störst inverkan. Direkta glaciala och postglaciala processer har gett de 

jordarter som återfinns i området genom svallning, landhöjning och smältvatten från inlandsisen. Allt eftersom 

landet stigit har hela ön påverkats av Östersjöns vågor. Människorna har bosatt sig i de topografiskt relativt höga 

områdena. Sundet som löpt genom området syns i de kala agrarmarkerna i väster, där de tunna jordlagren som en 

gång funnits svallats bort. I de centrala delarna har människor brukat jordarna. De används idag till odlingsmark 

eller betesmark - men stora delar är obrukade.  
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1 INLEDNING 

Denna rapport behandlar området Nors-Ajke, beläget på Fårös norra sida som en del av 

Gotland i Sverige. Arbetet innefattar en uppsättning geomorfologiska, naturgeografiska och 

kulturgeografiska processer och teorier för att lägga till grund en helhetsbild av hur landskapet 

har kommit att bli till och se ut som det gör idag. En lång geologisk tidsram behövs för att 

fånga in flera av dessa processer så som exempelvis erosion, landhöjning, den senaste istiden 

och den underliggande berggrundens sammansättning och uppkomst. Rapportens syfte är att 

agera exempelmodell till att skapa en förståelse över hur ett landskap kontinuerligt skapas och 

formas över väldigt långa tidsspann. Nästa steg är att skapa en uppfattning av hur lång tid ett 

landskap behöver för att formas i relation till hur snabbt människor kan påverka och förändra 

det på en stor skala. 

 Landskap ska ses ur ett helhetsperspektiv för att kunna se till dess komplexitet. Detta för 

att kunna få en uppfattning om vilka förutsättningar det har. Ett landskap är inte konstant utan 

det är under ständig omvandling. Förändringar i ekosystem förändrar och påverkar vilka 

förutsättningar ett landskap har. Att studera landskapsförändringar kräver ett tvärvetenskapligt 

perspektiv för att förstå komplexiteten. Beroende på vetenskaplig disciplin och 

angreppsvinkel ter sig landskapet olika. Den här rapporten fokuserar på främst två aspekter: 

naturlandskapet och kulturlandskapet, sedda ur ett perspektiv där det är de bådas samverkan 

och påverkan av varandra som ligger till grund för landskapets egenskaper. Det förra omfattar 

alla de naturliga processer som påverkar ett landskaps utseende och föregår mänsklig 

påverkan; det senare spår efter människors användning, bruk av och förekomst i landskapet. 

Vidare har studien lagt fokus på landskapets fysiska och visuella fenomen, med en processuell 

och historisk aspekt i åtanke (Skånes 2008, 147-149). 

 Studien har utförts i Nors-Ajke på Fårö på grund av områdets unika förutsättningar med 

landhöjning efter den senaste istiden sammantaget med kalkstensberggrunden som finns under 

Fårö och resten av Gotland. Projektet ingår en större dito, som ser till hela Fårö. Tidigare har 

andra delar av ön karterats och studerats av andra studenter. Såsom projektet ser ut 

vårterminen 2014 har fem grupper tilldelats varsitt område. Området Nors-Ajke är ungefär 

1,2 km x 2 km och sträcker uppåt Ajke i nordost från Ajketräsk i söder. Västra delen omfattas 

av skogs-, busk- och alvarmark, medan den östra halvan karaktäriseras av ett 

jordbrukslandskap med åker- och betesmark, samt underliggande flygsand. 

 Exempel på förändring som istiden har gett upphov till är det sund som löpt genom Nors-

Ajke men torrlagts genom kustförskjutningen. Flera dito har funnits och delat upp dagens 

Fårö i mindre öar. Fårösund är det sista större sådana. Dessa händelser och processer, med 

många fler, är komponenter till vad som skapar landskapet Nors-Ajke. Denna rapport avser att 

behandla de processer som anses mest väsentliga för att kartlägga de större förändringarna 

som området Nors-Ajke berörs av. 

 Rapportens diskussion kring landskap förs framför allt kring relationen mellan 

naturlandskapet, de naturliga förutsättningarna, och kulturlandskapet, det av människan 

präglade.  
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Figur 1. Nors-Ajkeområdets läge på Fårö. Skapad av material från Lantmäteriet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa förståelse för hur vi människor har påverkat landskapet över tid, och i sin 

tur hur landskapet har påverkat våra förutsättningar. Man måste veta vad som har föregått och 

skapat dagens landskap, för att kunna förstå vad som kommer att ske i detsamma precis som 

dess samtid. För att studera landskap krävs det studier med ett helhetsperspektiv. En del av 

landskapet får inte tas ur sin kontext utan måste ses i den komplexa mosaik som landskapet är. 

Den här rapporten syftar till att nå och förmedla en förståelse för hur samspelet mellan kultur– 

och naturlandskapet vid Nors–Ajke hänger samman och gemensamt formar landskapet. 

 

 Hur har de naturgeografiska och kulturgeografiska processerna och egenskaperna i 

landskapet påverkat varandra i Nors-Ajke? 

o Hur har glaciala och postglaciala processer format landskapet Nors-Ajke? 

o Hur har markanvändning, bebyggelse och befolkning påverkat och påverkats 

av landskapet Nors–Ajke? 
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2 BAKGRUND 

 

Denna del behandlar bildandet av ett landskap genom befintliga teorier och förutsättningar till 

varför landmassor befinner sig där dom är och varför de ser ut som de gör. 

2.1 Berget 

Gotlands berggrund bildades för omkring 400 miljoner år sen. Det var under den geologiska 

tidsperioden silur då Gotland befann sig under ett grunt tropiskt hav. Hela Östersjöområdet 

låg då under havsnivån, samtidigt som ett tropiskt klimat gav upphov till ett rikt djur- och 

växtliv. Under flera miljoner år kom döda kalkrika växter och djur att sjunka till havsbotten, 

vilket gett upphov till den sedimentära kalkberggrunden som finns på Gotland idag 

(Martinsson 2001, 17). Sedimentär berggrund har även avlagts under kambrium och 

ordovicium, det vill säga för 542 till 444 miljoner år sedan, innan de siluriska bergarterna. De 

påträffas emellertid endast vid borrningar i berget, och syns aldrig som ett översta lager. 

Under perioder av varmare klimat har flera rev av korall, stromatoporoidéer, kalkalger och 

bryozoer kommit att bilda ett idag mer hållfast berg (Erlström 2009, 25f, 31f). Berggrunden 

har sedan veckats då de Nordamerikanska och Grönländska tektoniska plattorna 

konvergerade. Veckningen gav upphov till en skålformad landmassa i Östersjön (Figur 2). 

Gotland och Fårö som ligger på utkanten av denna kalkskål har på så vis fått en lutning i sin 

berggrund som sluttar nedåt i syd-ostlig riktning (Eliason 2010, 8f). Genom plattektoniska 

rörelser förflyttade sig Gotlands berggrund allt mer norrut från ekvatorn för att idag hamna på 

dessa nordliga breddgrader.  

 

 

Berggrunden präglar hela Gotlands topografi, främst på grund av de relativt tunna jordarter 

som täcker både huvudön och Fårö. Mäktigheten hos de sedimentära bergarterna har inneburit 

att information kring hur urberget, som de tidigare vilar på, är knapphändig (Erlström 2009, 

18f, 24). Gemensamt utgör Öland och Gotlands berggrund randen på den så kallade ryska 

plattformen och tillhör inte den baltiska skölden som annars dominerar Sveriges berggrund 

(Heijkenskjöld 2001, 3f). 

  

Figur 2. Tvärsnitt av Östersjöns berggrund från södra Sverige till Finland. Det översta gröna 

berglagret är den siluriska kalkstensberggrund Fårö utgörs av. (Eliason 2010, figur s. 8) 
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2.2 Postglaciala processer 

När inlandsisen smälte i Sverige för ungefär 14 000 till 8 500 år sen förde det med sig stora 

konsekvenser för hur landskap har formats samt vilka förutsättningar och egenskaper som 

finns i landskapet. Att isen började smälta föranleddes av ett allt varmare klimat. Detta 

orsakade stora förändringar av landskapet både genom landhöjning och avsmältningsvatten 

från isen. Jordarterna på Gotland är starkt påverkade av inlandsisen och avsmältningsvattnet. 

Avsmältningsvattnet påverkar landskapet genom att erodera och avsätta sediment (Martinsson 

2001, 18). De vanligaste jordarterna på Gotland är svallsediment (grus eller sand), 

moränmärgel, torv och/eller bleke. Berg i dagen är något som präglar nästan halva Fårö, då 

jordtäcket ligger endast som ett tunt lager av vittringsgrus eller inget jordlager alls, naket eller 

med tunna mosslager med enstaka enbuskar. Berg i dagen, eller sedimentär berggrund, som 

det klassificerats i denna rapport, är inte en egen jordart utan klassificeras efter SGU:s 

definition som alla jordtäcken som är tunnare än 0,5 meter. På grund av att Fårö är ett relativt 

plant landskap har det svallats bort mycket material, därav de stora ytorna med tunna jordlager 

eller berg i dagen (Martinsson 2001, 19). 

 

2.2.1 Landhöjningen 

Landhöjning sker i Sverige på grund av den senaste ismassans nedtryckning av stora 

landområden, som efter det att isen smält börjar stiga upp ur havet igen (Wastenson & 

Helmfrid 1996, 19). Denna landhöjning har tillsammans med vågenergin som konstant 

bearbetar kustzonen gett upphov till att sediment förs bort från topografiska höjder och 

successivt deponeras längre ner i landskapet. Följden blir bland annat att alvar skapas. De 

relativa höjderna som först dyker upp vid vattenytan spolas rena från sediment och 

berggrunden blottläggs. 

 För ungefär 11 000 år sedan kunde de första skären och kobbarna som skulle komma att 

utgöra Gotland ses i den dåvarande Baltiska issjön. Fårö tillhör inte Gotlands högst belägna 

delar, och Nors-Ajkeområdets första öar kunde inte ses förrän för ungefär 4000 år sedan då de 

första skären i öster bröt Litorinahavets yta. Landhöjningstakten har varit relativt konstant 

sedan Fårö bröt havsnivån, och generellt haft samma takt över hela ön med ungefär 1,5 meter 

per 500 år (SGU). Den stigande landmassan har resulterat i en strandförskjutning. Allt 

eftersom de olika områden som skulle komma att forma Fårö steg upp ur havet förflyttades 

strandlinjen utåt. De sund som en gång löpte mellan olika öar har fyllts ut av den stigande 

landmassan, och Fårö är idag en sammanhängande del. I det häri behandlade området löpte en 

gång ett sund från söder ut mellan de relativa höjderna och i riktning mot Norsholmen. Att 

Norsholmen heter som den gör vittnar vidare om landhöjningens inverkan på landskapet, där 

holmen kommit att bli en halvö. Resterna av sundet ses som Ajke- och Pukaträsk, och den 

bäck som rinner från den tidigare mot den senare. Pukaträsk är Nors-Ajkeområdets lägsta del. 

Från Ajkeså i områdets nordvästra hörn når de båda sjöarna Tällevika och därmed Östersjön. 
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2.2.2 Postglaciala jordarter 

Landhöjningen och kustförskjutningen har inneburit en ursvallning av det sediment som fanns 

ovanpå berggrunden i området. Eftersom hela Gotland ligger under den så kallade högsta 

kustlinjen (HK) har hela området påverkats av postglaciala marina processer. Vågor och 

strömmar påverkar kustlinjen konstant genom abrasion. Vågorna tar antingen med material ut 

i havet som senare sedimenteras på havsbotten eller så för vågorna med sig materialet upp på 

land vid kustzonen, beroende på hur kraftig vågenergin är. Material som förs mot land kan 

antingen föras upp på land eller lagras längs med strandlinjen. När sediment spolas upp direkt 

på land så bildas strandvallar. Förutom det vittrade material (se nedan) som marina processer 

förflyttat har stora mängder klapper och svallgrus skapats direkt av vågerosion mot berget 

(Svantesson 2008, 29). 

 De praktiska följderna av vågprocesserna har blivit att mer finkornigt material med 

marina processer, i huvudsak vågor, svallats ur och deponerats i landskapets relativa sänkor. 

På så sätt har Fårös höjder kommit att präglas av tunnare jordarter med en högre andel 

grovkornigt sediment så som klapper, eller av alvar med mycket tunna jordar (Wastenson & 

Helmfrid 1996, 31). De relativa sänkorna i landskapet får istället ett tjockare och mer 

finkornigt jordlager, även om många undantag finns. Ledordet är att svallsedimentens plats i 

landskapet ska ses i relativa termer. Svallsediment omfattar alltså en mängd material och 

kornstorlekar, separerade genom de marina processer som skapar dem. På Gotland består de 

emellertid av ett relativt homogent material, med liknande kornstorlekar inom varje 

klassificering, alla bestående av sedimentär kalksten. På många håll klassificeras dock 

jordarten som morän, avlagt av direkt glaciala processer. Moränen har på så sätt en annan 

sammansättning, utgjord av andra mineral än kalcit. Svallningen över Gotland och Fårö är 

inte lika påtaglig överallt, främst tack vare områdenas topografi (Svantesson 2008, 17f, 29). 

 

2.3 Erosion/vittring 

Erosions- och vittringsprocesser har på Gotland och Fårö gett upphov till påtagliga fenomen. 

Sedimentära bergarter är karakteristiskt lättvittrade. De siluriska bergarterna på Fårö är inget 

undantag, men den varierande sammansättningen med bland annat revkalksten har gett ett 

varierat landskap. Vatten har varit och förblir en dominerande eroderande kraft på Gotland 

som helhet. Eftersom hela Gotland vid någon tidpunkt utgjort kust präglas landskapet av 

Östersjöns påverkan. Vittring har gett upphov till moränliknande jordarter, som skapas då 

berggrundens översta lager sönderdelats och förekommer på hela Gotland (Svantesson 2008, 

42). 

2.3.1 Klintar och raukar 

Klintar som fenomen har uppstått på grund av den befintliga lagerbildningen i berggrunden 

och sedermera landhöjningen som blottlägger dessa ytor för vågornas eroderande kraft. Även 

om Fårös berggrund består av sedimentära kalkbergarter, utgörs inte berget av en enda likartig 

massa. Densiteten och hållfastheten i berggrunden varierar, både i lager i berget och i mer 
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kompakta och hållfasta områden. Det tidigare ger upphov till klintar och det senare, som 

bildats där koraller samlats för att skapa ett relativt hårdare berg, har gett upphov till raukar. 

Typiskt återfinns alltså raukar och klintar vid samma platser, där klinten tornar upp sig bakom 

raukfältet. Klintar visar på så sätt den stora mängd material som kommit att erodera och 

vittras bort.  De mest påtagliga raukar som ses idag står längst med Gotlands och Fårös kuster. 

Tack vare att berget kommit att slutta i sydlig, syd-ostlig riktning syns de största raukarna och 

de högsta klintarna på öarnas respektive nord- och västsidor. Genom landhöjningen, och 

sedermera kustförskjutningen, kan raukar och klintar som tidigare bildats vid kusten, idag ses 

långt in på land över Fårö (Erlström 2009, 23f). 

 Klintarna på Fårö och Gotland har som nämnts ovan bildats tack vare varierande densitet 

och motståndskraftighet i berget. Kortfattat har det mer lättuppsöndrade berget vittrat sönder 

och svallats bort eller fallit i marken, medan det mer motståndskraftiga lagret består. I sin tur 

kan detta lager skydda ett underliggande och svagare lager från erosion. De resulterande 

branterna varierar kraftigt i höjd från väldigt låga till flera meter på Fårö som stort. 

 

 

2.4 Flygsand 

Flygsand täcker så gott som hela Avanäset på Fårös östsida. Ullahau är en välkänd del av 

sanden som ligger strax utanför undersökningsområdets östra sida, ett stort hästskoformat 

dynområde som sträcker sig från Avanäsets nordvästra del ända ner till Sudersand, med 

öppning norrut. 

 Flygsanden som sträcker sig in i de östra delarna av Nors–Ajkeområdet (se figur 4 och 

undersökning och analys) delar inte sammansättning med den sedimentära kalkberggrunden, 

utan består istället till största delen av kvarts. Med andra ord har den ett annat ursprung. 

Sanden härstammar från en rullstensås, bildad under den senaste istiden, benämnd 

Weichselistiden, som startade för ungefär 115 000 år sedan och som nådde sin maximala 

utbredning för ungefär 20 000 år sedan. De sista resterna av isen tros ha försvunnit för ungefär 

8 500 år sedan (Heijkenskjöld, 2001, 13). Åsen som härstammar från denna is sträcker sig 

längs med botten av Östersjön i nord-sydlig riktning, och löper strax öster om Fårö ute till 

havs. Dess högsta punkt bryter havsytan som Gotska sandön.  

 Rullstensåsar bildas där smältvattnet rinner ut ur en mynning vid isens bas. Allt eftersom 

isen drar sig tillbaka så lämnar den efter sig en vall av sediment där öppningen har legat på 

grund av att sediment som smältvattnet bär med sig samlas upp i ett delta vid mynningen och i 

Figur 3. Raukfält vid Digerhuvud. 
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istunneln till denna. Efter att isen har dragit sig tillbaka finns det en ås kvarlämnad i samma 

riktning som isen rör sig (Heijkenskjöld 2001, 21f). 

 Från rullstensåsen för havsströmmar med sig stora mängder finkornigt material. I 

Östersjön är den huvudsakliga riktningen hos havsströmmarna sydlig, tack vare tillförseln av 

sötvatten via floder från fastlandet. På så sätt förs stora mängder material från åsen mot Fårös 

kust. När sanden når stranden spolas den upp, varefter den i torrt tillstånd kan tas upp av 

vinden och föras över ön söderut för att bilda sanddyner. Sanddynernas placering anger vilken 

vindriktning som har varit dominerande (Wastenson & Helmfrid 1996, 29). Flygsand och 

annat finkornigt sediment skiljer sig på endast i hur det avlagts: genom eoliska eller marina 

processer, där enbart de finaste storlekarna kan förflyttas med hjälp av eoliska processer. 

Flygsanden utgör på så sätt ett vindsediment och en jordart som präglar större delen av östra 

Fårö (Svantesson 2008, 37-39). 

 På Fårö gav flygsanden upphov till flera sanddyner som i huvudsak löpte i väst-östlig 

riktning, och framför allt rörde sig söderut på grund av huvudsaklig vindriktning. Organiskt 

material band sanden och hindrade rörelsen. Allt eftersom uttaget av råvaror från skogen 

ökade försvann den stabiliserande faktorn, och sanden kom att skapa Ullahau som i sin helhet 

liknar en jättelik barkandyn. Senare har mänsklig inverkan genom plantering av gräs och träd 

åter stabiliserat dynområdet varför Ullahau och det kringliggande dynområdet i stort inte 

längre rör sig med någon betydande hastighet, även om mer öppna områden vittnar om hur 

marken förflyttas. 

 
Figur 4. Höjdkarta över Nors-Ajkeområdet (röd rektangel) och Ullahau i öster. De 

topografiska höjdskillnaderna är visualiserade i en gråskala. Ljus nyans anger högre 

elevation. Vita stråk visar på dynformationer. 
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På samma sätt som större delen av Fårös östra del domineras Nors-Ajkes östra delar av 

flygsand. Förutom bebyggelsen täcks området av skog, som, tack vare sanddynerna den vilar 

på, böljar upp och ned. Brytningen då dynområdet upphör är relativt markant, där tjockleken 

jord som vilar på berggrunden övergår från tjockt, om än svårpreciserat, till tunt – vilket är 

typiskt för Fårö som helhet. 

 De dyner som finns inom Nors–Ajkeområdet tillhör de äldre, det vill säga innan Ullahau 

bildades, som löper i väst-östlig riktning. Undantag finns givetvis i form av barkandyner och 

stjärndyner som del av dessa äldre dyner. 

 

2.5 Mänsklig inverkan 

Ovan delar handlar om hur geomorfologiska processer skapar förutsättningar för hur 

landskapet ser ut. Således behandlar denna del hur människan påverkar de befintliga 

förutsättningarna och pågående processerna i landskapet och ytterligare förändrar 

omgivningen samt dess förutsättningar. Var människor väljer att bosätta sig och hur 

markanvändningen ter sig beror på tre olika lokaliseringsfaktorer. Dessa faktorer är odlingsbar 

jord, tillgången till dricksvatten och ett lämpligt klimat (Wastenson & Helmfrid 1996, 31). 

 

2.5.1 Åkermark 

Fårö har ett kallare klimat på våren i och med att havet kyler ner Gotland, men värmer upp det 

på hösten. Det bidrar till att växligheten kommer igång senare på våren. Men i och med att 

klapper, grövre svallsediment (karterat som svallsediment, grus), finns i åkrar med varierande 

densitet beroende på åkerns placering i landskapet. Dessa åkrar håller värmen bättre då 

klapperstenarna, relativt till en finkornig åkerjord, är bättre på att behålla värmen. Det gör att 

klapperåkrar har en fördelaktig egenskap vid odling på Fårö, i och med att man kan komma 

igång att odla tidigare än vad klimatet normalt skulle tillåta (Oke 1987). 

 I området Nors-Ajke finns det åkerjordar med stor andel klapper, likaväl som de med 

liten andel. Jorden på Fårö är, och har historiskt sett varit näringsfattig. Det har varit svårt att 

få jorden att bära sig ekonomiskt för bönderna som bosatt sig på Fårö innan moderna 

innovationer kom i användning. En tidig innovation som har tillämpats för att hjälpa 

situationen är att tång som spolats upp längs kusten, som aldrig är långt borta, fångats upp och 

placerats ut på de åkrar som nyttjats. Tång, eller släke som det kallas på Fårö, bidrar genom 

sin förmultning till att det byggs upp lager på lager med ny jord och näring i åkern. Tidigare 

dålig eller för tunn jord har blivit brukbar och jorden bär sig (Ohlsson 2001, 82-86).  

 En annan förutsättning för att få jorden att bära sig är att välja grödor som är uthålliga och 

klarar sig på näringsfattig jord. På Fårö och Gotland har detta varit Gotlandsråget. Det har 

troligtvis tidigare inte handlat så mycket om ett val av denna gröda utan snarare att det var 

denna som fanns tillgänglig för bönderna. I Mat och klimat (Björklund et al. 2007, 127) tas 

det upp vilka klimat och landskap som är förutsättningar för valet av vilka grödor som med 

fördel bör odlas i ett område. På Fårö, precis som på många andra platser är man idag inte lika 

beroende av det lokala klimatet genom den hjälp som modern teknisk utrustning och 
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innovation för med sig. På Fårö står idag väderkvarnar utspridda som inte längre är i bruk, 

Nors-Ajke är inget undantag. 

 

Figur 5. En av klapperåkrarna i Nors-Ajke. Bilden är tagen söderut, med samma klapperåker 

som i observationspunkt 6. 

2.5.2 Betesmark 

Betesdjur har varit en betydande del av landskapet på Fårö historiskt sett, då speciellt fåren.  

Länsstyrelsen i Gotlands län hävdar i en rapport (Länsstyrelsen i Gotlands län 2012) att det 

inte sker någon minskning av nötkreatur och får på Gotland. Det som sker är att jordbruket 

blir allt mer intensivt. Detta har en stor inverkan på landskapet på Fårö då betesdjuren, och 

speciellt fåren, betar av växterna. När nu fåren inte är lika utspridda på ön, tillåts vegetationen 

att återta mark. Tidigare betesmarker växer igen och enbuskmarker tar över på de 

näringsfattiga jordarna då skotten inte äts upp av djuren och tillåts växa (Länsstyrelsen i 

Gotlands län 2012). 

 Historiskt och i skrivande stund är det betesmarken som för norra Gotland och Fårös del 

utgör den viktigaste inkomstkällan för många gårdar. Det landskap som annars satt 

begränsningar för mänsklig agrar aktivitet har fungerat som betesmark, där både alvar och 

skogsmark kunnat användas. På norra Gotland har tidigare relativt bördig men obrukad 

åkermark återupptagits i hävd som betesmark. Vidare har landskapsvården, där framför allt 

fårbete kan vara en del, blivit en viktigare inkomstkälla efter Sveriges inträde i EU 1995 

(Länsstyrelsen i Gotlands län 2012, 21). 

 

2.5.3 Övrig mark och bebyggelse        

Det behöver påpekas att både betesmarker och åkermarker läggs i vila då jordbruk läggs ned 

eller betesdjur omplaceras. Dessa fält tillåts växa igen då ingen användning sker och det 

tidigare kala landskapet som karaktäriserat Fårö växer igen till ett landskap med mer 

vegetation. Vad som sker är att bebyggelsen på Fårö övergår till semesterhus för fritidsbruk. 

Det traditionella jordbrukssamhället byts successivt ut mot semesterboende där nya ägare i 

många fall inte är intresserade av att bruka jorden eller hålla sig med betesdjur. För att skapa 

en bild av hur befolkningen är fördelad på Fårö är det viktigt att visa att 6 % av Fårö omfattar 

tätbebyggelse. 2010 var det 550 helårsboende på Fårö medan 10 000 människor bodde där 

under sommarperioden. Turismen är vid sidan om jordbruket Fårö kommuns främsta 

inkomstkälla, vilket siffrorna ovan vittnar om (Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län 

2012, 32). 
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En ytterligare notering om markanvändning är kalkbrytning och export av den samma som 

var igång på 1600-tal och 1700-tal på Fårö. Både Gotland och Fårö som stort har historia av 

kalkbrytning, som fortfarande pågår. Landskapet Nors-Ajke är inte i sig berört speciellt 

mycket av detta, annat än att mindre före detta kalktag finns i landskapet, då i väst vid 

alvarmarkerna. Med all förmodan handlar det om kalktag för eget bruk, varav den storlek på 

tagen som observerats i denna fältstudie. 

 

3 METOD 

3.1 Modell 

Projektet har utgått från metoden som “The Landscape Character Assessment: guidance for 

England and Scotland” beskriver, men har anpassats för Sverige och specifikt Fårö. Metoden 

är väl beprövad, och har både tillvägagångssätt och utförande beskrivet utifrån sex punkter 

(Swanwick 2002, 13): 

1. Definiera området genom att skapa avgränsningar och ha ett tydligt syfte och en tydlig 

frågeställning att fokusera på. 

2. Förstudie 

3. Fältarbete 

4. Klassificera 

5. Analysera det insamlade materialet och koppla samman empiri med teori. 

6. Slutprodukt. 

Nedan följer metoden för varje moment i metoden. Den skrivna rapporten utgör den 

slutprodukt som sammantaget behandlar allt material och återger landskapet samt analyserar 

de fenomen som kan ses utifrån syftet och frågeställningar. 

Figur 6. Litet kalktag i västra Nors-Ajke. 
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3.1.1 Förstudie 

Förstudien har gjorts utifrån tillgängligt material. Digitala kartor har skapats ur material från 

SGU och Lantmäteriet (se bilaga, kartor). Kartorna visar på markanvändning ur ekonomisk 

synpunkt (där skog/alvar/åker/betesmark delats in). Vidare har höjd tagits med i kartorna, 

såväl som jordarter och berggrund. Den mest detaljerade av dessa kartor omfattar ekonomisk 

markanvändning draperat över en landskapsklassificering anpassad för Fårö. I sin slutgiltiga 

form återfinns den i den här rapporten under namnet “Integrerad landskapsklassificering”. 

Även vägar, hus, annan bebyggelse, raukar, stentunar med mera har karterats tillsammans 

med åkerarealer, betesmark, öppen mark, skog, alvar och så vidare. 

 Dessa kartor ger en bild av vad som kan förväntas av landskapet, och vilket syfte och 

vilka frågeställningar som rimligen kan formuleras. Kartorna har stämts av mot verkligheten 

under fältarbetet. De ger en nödvändig överblick över landskapet, där förklaringar till 

fenomen kan ses (Swanwick 2002, 21). 

 

3.1.2 Fält/Samla in data 

Under fältarbetet har vi felsökt och korrigerat tidigare kartering genom observation av 

landskapet och dess element, för att tydligt se var ändringar behövs och för att bättre 

representera hur landskapet ser ut idag. Dessutom har ytterligare information samlats in som 

inte varit tillgängligt under förstudien. Observationer av landskapet har skett från ett antal ej 

förbestämda punkter och riktningar. Antalet observationer är valda så att en representativ bild 

av området Nors-Ajke kan återges. De nio punkterna finns utmarkerade med nummer och 

riktning i bilagan (se bilaga, observationspunkter). Observationspunkterna har dokumenterats 

efter en checklista. Dokumentationen har på så sätt blivit konsekvent och enkel att behandla. 

Fotografier har tagits vid varje observationspunkt, i syfte att enklast möjligt återge landskapet 

för den här rapportens läsare. 

 En karta har skapats med dessa punkter. Grunden är de kartor som skapats i förstudien. 

Här markeras de observationspunkter ut som studien bygger på, tillsammans med 

kommentarer och andra anteckningar/tankar. Tanken är att skapa en enkel metod för att 

dokumentera arbetes gång, samtidigt som rapporten på så sätt senare kan innehålla 

information om var och när observationer gjorts. Annoteringen sker med punkter. Till 

punkterna hör svar i checklisteformat, och kartkoordinater vilka ges av GPS. (Swanwick 

2002, 33f)  
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3.1.3 Klassificering 

Landskapsklassificeringen kommer att utgå från kriterier som är anpassade till Fårö. 

Klassificeringen har tagits fram för att alla de rapporter som fältstudien producerar - under 

vårterminen 2014 fem stycken - ska vara komparativa och överskådliga. Framför allt gör den 

skillnad på landskap vid olika höjd och utifrån de jordarter som täcker berggrunden. 

Klassificeringen utgår även ifrån vegetation och markanvändning. Klasserna för 

landskapsenheterna är alvar och enbuskmark, agrarlandskap på tunna jordarter, agrarlandskap 

i sänkor respektive höga områden och akvatiska miljöer. Denna indelning baseras på 

berggrund, jordarter, topografi, hydrologi, som i sin tur delas in i underkategorier för vad och 

hur markområdet används. Relativt unikt för Fårö är alvarlandskapet, vilket fått en egen 

kategori. Annars fokuserar kategorierna på ekonomiskt bruk i landskapet (Swanwick 2002, 

38) (se bilaga). 

 Andra kartor utöver den integrerade landskapsklassificeringen, anpassad för Fårö, har 

andra klassificeringar. Landhöjningskartan har klassificerats utifrån topografiska modeller, 

och en jordartkarta har skapats utifrån material från SGU.  

 I klassificeringen ingår det även att placera in landskapselement så som geografiska 

former, hydrologiska former, topografiska former och antropogena former. Därför har 

stentunar (stenmurar), rösen, diken, strandvallar, klintar och raukar karterats. För att läsare av 

rapporten och kartorna enkelt ska kunna orientera sig i de senare har sådana element tagits 

med på flertalet kartor. 

3.2 Digital bearbetning av kartor 

Kartor har skapats i en GIS–miljö med material från SGU och Lantmäteriet för att underlätta 

analysen så väl innan som i själva fältarbetet. Kartorna, som i sin slutgiltiga form finns i den 

här rapportens bilaga, har konstruerats utifrån befintliga kartor som sett till jordarter och 

berggrund, höjdmodeller som visat områdets topografi, och ortofoton ur vilka 

markanvändning preliminärt karterats för att senare i fält stämmas av. I fält har även många 

landskapselement kunnat karteras, vilka inte syns ovanifrån på exempelvis ett ortofoto. 

 Tre huvudsakliga kartor har tagits fram. En ser till områdets topografi och har 

tillsammans med information om landhöjningstakten på Fårö (SGU) gett en landhöjningskarta 

som beskriver strandförskjutningen i takt med att landmassan stiger. En svaghet i denna karta 

är att höjdlager som representeras som de första uppstigande landmassorna med största 

sannolikhet enbart är sanddyner som har bildats senare. Ytterligare så tas det inte in i några 

beräkningar ifall havsnivån har fluktuerat under dessa perioder och således dolt eller blottlagt 

mer land. En andra karta visar på de jordarter vilka täcker området. En tredje är konstruerad 

som en integrerad landskapsklassificering anpassad efter Fårö. Den ger en bild över hur 

agrarlandskapet indelat sig, men omfattar även de alvarmarker som inte visat sig nyttiga för 

befolkningen i Nors-Ajke. 

 Utöver fält har fenomen i landskapet karterats. Bebyggelse, vägar, kvarnar, stentunor, 

raukar, klintar, rösen, strandvallar, diken och bäckar har likaledes tagits med i karteringen. 

Samtliga kartor omfattar dessa element för att läsaren ska kunna orientera sig mellan dem. 

 De kartor som tagits fram återfinns både i undersökningsdelen, och i bilagan till denna 
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rapport. På så sätt kan läsaren både följa de resonemang som förs i löpande text, samtidigt 

som kartorna i bilagan genom deras större format erbjuder en större detaljnivå. 

 

4 UNDERSÖKNING OCH ANALYS  

4.1 Berget 

Berggrunden som är Fårö och Nors-Ajke, bildades under silur då området låg vid ekvatoriala 

breddgrader. Gotland som helhet är del av ett större kalkstenslager i Östersjön där ovan 

diskuterad syd-ostlig lutning på grund av kontinental konvergens spelar en viktig roll för 

vittringsprocesser i kustzonerna under landhöjningens gång på berget.  

 Det är svårt att hävda att bergets utformning direkt får konsekvenser för mänsklig 

aktivitet i Nors-Ajke. Närheten till berget gör möjligen att bebyggelsen lättare kunnat placeras 

ut i landskapet på valfri plats. Med det sagt är det tänkbart att det på sina håll råder omvända 

förhållanden, där berget jämfört med jordtäcket ovanför har en sämre avrinningsförmåga 

varför bebyggelsen inte kunnat placeras i topografiskt lägre områden, eller områden som 

kunnat ge upphov till vätar (se nedan). 

 
Figur 7. Panorama över klinten i observationspunkt 4 

4.2 Postglaciala processer 

Nors-Ajke befinner sig på ett område där landhöjningen inte präglar landskapet vid första 

anblick. Det finns både strandvallar, raukar och en klint inåt land som resultat av 

landhöjningen. Klinten och raukarna ligger parallellt i en öst-västlig riktning, riktade norrut. 

Det blir påtagligt att föreställa sig kustlinjen i höjd med dagens klint och sedermera raukarna 

en bit ut i Östersjön. Tendensen över hela Fårö är att de brantaste områdena ligger i norr, på 

grund av berggrundens lutning. Raukarna, klinten och strandvallen har bildats i en kustmiljö 

men ligger idag längre inåt land i och med att landhöjningen har fört kustlinjen längre ut. 

 Klint- och raukområdets ringa storlek bör inte förväxlas med att de skulle sakna inverkan 

på landskapet i övrigt. Den nordöstra av områdets två synliga strandvallar utgör tillsammans 

med raukarna och klinten en naturlig brytningspunkt, vid vilken svallningsprocesser gett två 

urskiljbara jordtäcken. Mellan raukområdet till den sydöstra strandvallen vilar det 

klapperjordsområde som kommit att påverka markens funktion för människorna i området (se 

nedan, “jordarter”). 

 I kartan (figur 8) går det att utläsa med vilken takt och vilka landområden som steg upp ur 

havet för ungefär 4 000 år sedan, därefter med en intervall på 500 år. Kartan innehåller även 
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information om var landskapselementen befinner sig på Nors-Ajke. En större del av 

bebyggelsen är placerad där landet är som äldst sett utifrån när det steg upp ur havet. Man har 

hittat spår av människor på Gotland som dateras till ungefär 9 400 år gamla (Eliasson 2010, 

37). Det är något som tyder på att Gotland redan tidigt var ett populärt resmål och/eller 

boningsområde. Det är inte alls otänkbart att de första människorna på det vi idag kallar Fårö 

bosatte sig på samma platser där människor bor idag.  

 

Figur 8. Landhöjningskarta över Nors-Ajke. Kartan utgår från en konstant landhöjningstakt 

om 1,5 meter per 500 år. De färgade fälten anger områden som stigit upp ur havet efter en 

500-årsintervall. Gränsen mellan dessa fält utgör en ungefärlig strandlinje vid dessa 

tidpunkter. Nors-Ajke låg redan för 1 500 år sedan helt ovanför havet, därav omfattar inte 

kartan senare förändringar. Höjdangivelserna i teckenförklaringen anger dagens höjdläge i 

meter över havet (m.ö.h.). 

Det kan tyckas självklart att de första människorna på ön valde att bosätta sig just på de höjder 

som då utgjorde egna öar. Det är däremot mindre självklart att dagens invånare bor på samma 
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plats. Några tillräckligt gamla fornlämningar står inte att finna vid Nors-Ajke, som skulle 

kunna säga något om de första bosättarna. Däremot finns uppenbara fördelar med att bosätta 

sig i landskapets relativa höjder. Avståndet till berggrunden från jordytan är generellt relativt 

liten över hela Fårö. Med tanke på markens förmåga att avleda exempelvis vatten, är det 

problematiskt att bosätta sig i en sänka om inte vattnet har någonstans att ta vägen.  

 Takten med vilken landhöjningen skett från dess att Nors-Ajke bröt havsytan fram tills 

idag är så gott som konstant, med en takt på 1,5 meter per 500 år. 

 

4.3 Erosion/vittring 

I Nors-Ajkeområdet syns ett antal raukar tydligt i norr, riktade från höjden mot kusten i norr. 

Några meterhöga branter finns inte i det relativt odramatiska Nors–Ajkelandskapet, men både 

klintar och raukar kan ses. Riktningen stämmer väl överens med den största klinten i området 

som går att se bakom Nors-Ajkeområdets nordligaste stentun. Raukarna, klinten och 

strandvallen visar tydligt var strandlinjen en gång gått. 

 Placering av raukar på Fårö sker främst på nordliga och västliga sidor. Detta på grund av 

berggrundens lutning, syd-ostlig. När landet höjs upp och utsätts för vågenergi är det just 

dessa sidor som reagerar snabbast. Lutningen skapar förutsättningar som i nordliga och 

västliga lägen blottar svagheter och sprickor i berget som lättare eroderar bort än om lutningen 

hade varit motsatt. Förutsättningarna på Fårö gör att de nordliga och västliga delarna, där 

dessa har befunnit sig och finns genom landhöjningen, blir utsatta, medan de sydliga och 

östliga snarare blir skyddade mot effekterna från kombinerad landhöjning och vågenergi. 

Detta är också vad vi ser i området Nors-Ajke. Raukar finns där tidigare nordliga kustzoner 

har varit. 

 

4.4 Jordarter 

De jordarter som är dominerande på Nors-Ajke är svallat postglacialt sediment i de centrala 

och västliga delarna, och flygsand i öster där det antagligen finns ett underliggande lager med 

svallsediment, sannolikt med mycket klapper. Svallat postglacialt sediment har med 

landhöjningen kommit att separeras till två dominerande täcken. I högre områden har klapper 

och grus blivit kvar då mer finkornigt material svallats ur då Nors-Ajke började nå havsytan. 

Mer finkornigt sediment har tack vare dessa marina krafter avlagts i lägre belägna områden. 

Löst sediment har transporterats med strömmar och vågor för att senare avlagras och bilda 

antingen strandvallar eller svallsediment i dagens landskap ovan vatten.  

 Det finns även områden med sedimentär berggrund, moränlera och älvssediment. Den 

sedimentära berggrunden följer SGU:s definition som ett jordlager som är mindre än 0,5 

meter. Detta gör att det endast ibland är berg i dagen. Det som karterats som sedimentär 

berggrund är således inte naken berggrund, och omfattar både lite odlingsmark och betesmark 

i områdets centrala del. De västliga delarna karakteriseras istället av alvarmarker. Figur 10 

nedan illustrerar de jordarter som finns i Nors-Ajke. För att underlätta lokaliseringen på kartan 
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Figur 9. Jordartskarta för Nors-Ajke.  

är även landskapselementen visualiserade. Jordarterna har kunnat fastställas genom 

information från SGU samt genom egna observationer av området.  

 Olika marktäcken ger olika förutsättningar för människorna som lever i området. De 

områden där marktäcken är knappa lämpar sig mindre väl för odling, och i extremfallen har 

marker setts som obrukbara. Så gäller framför allt alvarmarker och enbuskmarker, även om 

det är en sanning med modifikation då exempelvis får ofta tillåts beta även på de 

knapphändiga markerna. Att definiera skillnaden mellan betesmark och alvar är alltså inte 

möjligt. 

Människan har påverkat landskapet i Nors-Ajke för att göra det mer beboeligt genom att 

lägga släke på åkrarna och plantera skog på sanddynerna. Åkermarken har förbättrats eller 

skapats genom att ge den näringsrik släke. Detta för att jordlagret ska bli tjockare och skapa 

en större avkastning. I Nors-Ajke området finns det några karaktäristiska klapperåkrar som 

människorna i bygden troligtvis byggt upp genom användningen av släke. Planteringen av tall 

och gräsrör på sanddynerna stoppade en förödande sandspridning på Fårö. 
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4.4.1 Tvärprofil 

Tvärprofilen ger en generell bild av Nors-Ajkes topografi, jordarters plats i landskapet och 

marktäckets tjocklek samt markanvändning. Tvärprofilen har som syfte att åskådliggöra 

skillnader i landskapet mellan de högsta och lägsta belägna punkterna, samt visa på 

sambanden mellan topografi, jordarter, användning och så vidare. Det viktiga är på så sätt att 

rättvist och korrekt återge hela landskapet generaliserat i ett tvärsnitt. Tvärprofilen skär genom 

Nors-Ajkes från de högsta till de lägsta topografiska punkterna. I de lägsta punkterna i den 

västra delen av Nors-Ajke ligger Puka träsk. Den högsta punkten, längst till höger i profilen 

och österut i landskapet, ligger i sanddynområdet. Tvärprofilen följer inte en rak linje utan är 

bruten för att på så sätt ge en mer komplett bild av landskapets element och karaktär. 

Likaledes innefattar den element som inte vilar exakt längs med den dragna linjen, så som 

väderkvarnen. Profilen har på så sätt en viss odefinierad bredd, med samma motivering som 

linjens brytning. 

 I tvärprofilens västra och lägsta delar finner vi ett alvarlandskap som har sedimentär 

berggrund, med mindre än 20 centimeters jordtäcke eller berg i dagen. Det något otypiska i 

fallet Nors-Ajke är hur alvaret till synes finns i ett topografiskt lågt område. Detta blir tydligt i 

tvärprofilen. Man ska emellertid ha i åtanke att profilen har en överdriven skala i höjdled. 

Alvarets plats i landskapet kan förklaras med dess relativa höjdläge jämte sjön i väst och det 

gamla sundet till öster, där en bäck rinner idag. På dessa tunna jordarter har en väg dragits, 

samtidigt som de områden där jorden inte svallats bort, endera moränlera eller tunna jordlager, 

kunnat växa en del skog. 

 Nere i det gamla sundet blir det tydligt att svallat material avlagts. Där bäcken rinner idag 

är jordlagret tjockare. Marken är skogbeklädd förutom omedelbart kring bäcken. I de relativt 

vattenmättade områdena växer sjönära växter som trivs i blöta jordar (se bilaga, 

observationspunkt 6). Skogen fortsätter uppför slänten, tills dess att marktäcket blir för tunt 

för tallarna att trivas. Här tar öppna marker vid, samtidigt som en liten sänka i landskapet ger 

upphov till en vät; en ansamling av vatten som inte kan tränga genom berggrunden tillräckligt 

fort. 

 Dessa öppna fält, som sträcker sig ända bort till dess att skogen åter tar vid i 

flygsandsområdet, präglas av att antingen nyligen ha varit i bruk, eller av att vara det idag. 

Fram till väderkvarnen, som står på en relativ höjd över de kringliggande öppna markerna, är 

jordlagret tunt. Där marken brukas är det antingen avsett som bete åt får eller vallodling, strax 

innan den stentun som ses i tvärprofilen. Vid kvarnen tar svallgrus över som marktäcke. Här 

går även den gräns, 5 meter över havet, som kategoriserar agrarlandskapet som antingen högt 

eller lågt. De åkrar som ses vid kvarnen och österut täcks i stor utsträckning av klapper.  
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Figur 10. Tvärprofilen genom Nors-Ajke. I profilens vänstra hörn syns Ajketräsk. På höger 

sida syns flygsanden under skog och bebyggelse. Profilens skala är korrekt men överdriven i 

höjdled relativt till sin längd. Dock är jordtäckets djup inte skalenligt. Röd linje anger 

profilens brytpunkt. 

Figur 11. Röd linje visar tvärprofilens läge i Nors-Ajke, överdraperat ett ortofoto. 
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Svallgruset har vidare gett upphov till den strandvall som kan ses i profilen, som dessvärre 

blir något otydlig då ytterligare svallgrus får tänkas ligga “bakom” profilen. Strax efter 

svallgruset kan ett mer finkornigt svallsandsområde ses. Här börjar områdets topografi bli 

mindre dramatisk, och planar ut. Här tar även bebyggelsen vid, och fortsätter in i skogen åt 

öster. 

I östra delen av Nors-Ajke befinner sig den dominerande jordarten flygsand som 

karakteriseras av ett sanddynsområde. Flygsanden är täckt av skog och mark som mestadels 

inte är i bruk. De antropogena formerna i detta område är bebyggelse och väg. Bebyggelsen 

omges av skogsarealer, vilka som nämnts binder flygsanden. 

På så sätt illustrerar tvärprofilen tydligt hur landskapets topografi och marktäcke påverkar 

möjligheterna för mänsklig användning. Det blir dessutom enkelt att föreställa sig det sund 

som löpt genom Nors-Ajke, och allt eftersom landet höjts har kustlinjen förskjutits - i profilen 

allt längre åt vänster och västerut. 

 

4.5 Flygsand 

I områdets östra del ligger det under tallskog och bebyggelse ett område med flygsand vars 

utspridning har stoppats av mänsklig inverkan genom att det har planterats gräs och träd för 

att binda fast sanden och förhindra rörelse. Sanden kan vidare ledas tillbaka till den senaste 

istiden och en av den perioden kvarlämnad rullstensås som löper utanför Fårös östra kust mot 

Södermanlands sydkust där sediment har tagits upp av havsströmmar för att senare spolas upp 

på Fårös stränder. Allt eftersom landhöjningen fortgår hamnar den uppspolade sanden längre 

och längre upp på land. Nästa steg i denna process är att vinden fångar upp torr sand av de 

mindre storlekarna och kastar dem längre in på land. På detta sätt kan sandområdet växa. 

Sandområdet som befinner sig på hela Fårös östra del kallas för Avanäset. Området Nors-

Ajke befinner sig i utkanten av sandens utspridning och bredvid Ullahau, ett större 

dynkomplex och katastrofområde som blev till vid det att en för stor mängd av de planterade 

träden blev nedhuggna och varvid sanden åter igen kunde röra på sig. 

 

4.6 Markanvändning 

På den integrerade landskapsklassificeringskartan visualiseras agrarlandskap på tunna 

jordarter, agrarlandskap i sänka eller på höjd, alvarlandskap, våtmark och akvatiska miljöer 

med underkategorier som betesmark, odlingsmark, skog och övrig öppen mark. Den 

mänskliga påverkan i landskapet som vägar, bebyggelse, kvarn, diken finns utmarkerade på 

kartan. Vi ser att väderkvarnar står på relativa höjder och att röjningsrösen som fornlämningar 

ligger invid de nutida åkerfälten för att vittna om att samma mark har brukats över tid. Skog 

finns där sediment har avsatts i lägre delar samt att det finns ett skogslandskap på flygsanden 

som troligtvis inte hade funnits där om inte människor hade planterat den. Bebyggelsen samt 

de större vägarna ligger längs med höjderna. Man kan utgå ifrån att Fårö har varit befolkat så 

snart som en lämplig landmassa för bosättning har funnits då spår av människor finns på 
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Figur 12. Integrerad landsksapsklassificeringskarta, Nors-Ajke.  

Gotland från tiden innan Fårö befann sig över vattenytan (Eliason 2010, 37f). Nors-Ajkes 

östra delar låg ovanför hav först för ungefär 4 000 år sedan, vilket är där den största delen 

bebyggelse i Nors-Ajke idag är. 
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

 

Fårös och Nors-Ajkes landskapsutveckling är en lång process. Liksom gällande för hela 

Sverige har den senaste istiden spelat en dominerande roll för hur landskapet kommit att se ut, 

likväl som postglaciala processer fortsätter att utveckla landskapet. I synnerhet landhöjning 

och kustförskjutning har spelat en avgörande roll för Gotlands och Fårös landskapsutveckling. 

Den stora ismassa som dominerat landskapet till den senaste istidens slut har i mycket 

tillintetgjort ett äldre landskap för att istället ersätta det med ett nytt. En del element har visat 

sig mer svåreliminerade, och enstaka raukar som föregått den senaste istiden har kommit att 

bli raukar på nytt. Glaciärisen har gett den morän som utgör jordtäcket i stora områden både i 

Sverige som helhet, såväl på Gotland som på Fårö. 

 Då isen dragit sig tillbaka har andra processer tagit vid. Isens tryck på det underliggande 

berget fick det att sjunka, men när isen försvann började det långsamt stiga. Allt eftersom det 

som skulle komma att bli Nors-Ajke underifrån närmade sig havsytan tog svallningsprocesser 

vid och skapade strandvallar samtidigt som det svallade den morän som isen lämnat bakom 

sig. Vågornas abrasion mot exponerade klippor kom att exponera hårdare material, som 

skapats av rev i ett grunt tropiskt hav. De raukar och klintar som skapades följde med inåt 

land då kusten gled allt längre ut mot havet. 

Isen fick även mindre uppenbara effekter. Den stora rullstensås som lämnades på Östersjöns 

botten, strax öster om Fårö i riktning mot Södermanland, kom att förse Fårö med sediment 

som havsströmmar förde med sig. Det mer finkorniga materialet som fördes med spolades i 

sinom tid upp på Fårös kust runt Avanäset. Där kunde vinden ta vid, och eoliska krafter förde 

den finkorniga sanden söder och skapade det stora sanddynsfält som löper ändå in i Nors-

Ajke. 

 De naturgeografiska processerna påverkar starkt de kulturgeografiska förutsättningarna 

genom exempelvis placering av åker- och betesmarker beroende på vilken jordart som finns 

och dess kvalité. Människans påverkan på landskapet är då ett påtagligt element i landskapet. 

Ytterligare har människan ändrat på de naturliga förutsättningarna genom att stoppa 

flygsandens spridning genom plantering av gräs och träd. Får som betesdjur präglar sina 

marker genom att inga högre växter tillåts växa och ett kalare landskap syns i dessa områden 

där får har gått över långa perioder. Där fåren inte går tillåts exempelvis enbuskar att etablera 

sig på näringsfattiga jordar där andra större växter har svårt att överleva.  

 Naturen ger både förutsättningar åt och sätter gränser för mänsklig aktivitet. De 

knapphändiga jordarna har inte hindrat människan från att bosätta sig i Fårö eller vid Nors-

Ajke, men det har påverkat henne i hur hon kunnat bruka landskapet. Åkrar har funnits och 

finns än idag på Fårö, men inte i samma stora utsträckning som på fastlandet. Fiskenäringen 

och fårskötseln har kommit att spela en större roll för öns ringa befolkning. De åkrar som 

anlagts i Nors-Ajke har vidare anlagts både i topografiskt lägre områden, med svallsandsrika 

jordar, höga områden med mycket klappersten och i flygsandsområden där åkerjorden 

följaktligen blivit rik på sand. Människorna har på så sätt lärt sig använda marken utifrån dess 

egenskaper. Hon har också försökt bemästra landskapet, och använt dess olika element på 

bästa sätt. Uttaget av råvaror från skogen blev en gång för stort och det stora 

flygsandsområdet kom att förvandlas till en enorm barkandyn. Med hjälp av återplantering av 
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olika arter kunde emellertid marken stabiliseras igen. 

 På samma sätt fortsätter människor att prägla landskapet. Fårös blott 500 invånare blir 

långt fler under sommarhalvåret med alla semesterfirare. Samtidigt består mycket av 

nyproduktionen både på ön som helhet och i Nors-Ajke av sommarbostäder eller liknande. 

Även om äldre betesmarker växer igen så försvinner inte spåren efter mänsklig aktivitet. Med 

nya ögon försöker dagens invånare i många fall att bevara det agrarlandskap man ser som 

typiskt för sitt område. Det finns å ena sidan en förändring i landskapet och ett bevarande av 

detsamma. Landskap skall studeras ur sin komplexitet på grund av alla dess olika faktorer 

som påverkar utfallet. För att studera landskapet bör man se det ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv för att kunna se dess komplexa processer och egenskaper.  Den här rapporten har 

fokuserat på hur de naturgeografiska processerna påverkar de kulturgeografiska, samt hur de 

kulturgeografiska processerna påverkar de naturgeografiska processerna och egenskaperna.  
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7 BILAGA 

7.1 Observationspunkter 
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1)     Observationspunkt, nr./riktning: 159° 

Tid: kl. 09.20 

Foton: 3784-3790  

Geologi: Flygsand, sanddyn 

Landskapsenheter: Agrarlandskap med skog 

Dominerande marktäcke: Tall, rönn, mossa och gräs. 

Landskapselement: Typisk barkandyn med en bredd på ungefär 2,5 m och längden ungefär 40 

m. 

Den ursprungliga dominanta vindarna har var nordost-sydväst 217° 
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2)   Observationspunkt, nr./riktning: 232° 

Tid: kl. 09.50 

Foton: 3791-3793 

Geologi: Svallsediment sand 

Landskapsenheter: Det är ett agrarlandskap på odlingsmark 

Dominerande marktäcke: vallodling, vall med träd, gräs, rönn, björkar mellan gårdarna. 

 Landskapselement: Bebyggelse. De hydrologiskas former är dike/dräneringskanal. 

 

 

  

 

  



27 

 

3)   Observationspunkt, nr./riktning: 77° 

Tid: kl. 11.00 

Foton:3804-3812 

Geologi: Svallsediment sand och grus. Genom geologiska processer har svallgruset ”murat” in 

våtmarken. Strandvall 

Landskapsenheter: Agrarlandskap i sänka och höjd. Från observationspunkter kan man se 

både odlingsmark och mark som inte är i bruk. De finns ett område som är våtmark. 

Dominerande marktäcke: 

Landskapselement: De hydrologiskas former är dike/dräneringskanal. Bebyggelse.(sluttande 

fält i stråk mot väst/nordväst riktning?) 
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4)   Observationspunkt, nr./riktning: 13° 

Tid: kl. 12.15 

Foton: 3814-3820 

Geologi: Svallsediment sand och grus. Sedimentär berggrund 

Landskapsenheter: Agrarlandskap med odlingsmark. 

Dominerande marktäcke: 

Landskapselement: De hydrologiskas former är dike/dräneringskanal. 
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5)   Observationspunkt, nr./riktning: 217° 

Tid: kl. 12.25 

Foton:3824-3833 

Geologi: Sedimentär berggrund, Vät med ett jordlager 0-5 cm. 

Landskapsenheter: Enbuskmark, agrarlandskap på tunn jord som tidigare har varit betesmark, 

idag är det inte i bruk. ( Det syns tydligt på de äldre enbuskarna att de har blivit utsatts för 

bete. ) 

Dominerande marktäcke: Gräs, tall, enbuskar 

Landskapselement: bebyggelse? 
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6)   Observationspunkt, nr./riktning: 176° 

Tid: kl. 13.05 

Foton: 3845-3855 

Geologi: Svallsediment sand. 

Landskapsenheter: Våtmarken är ungefär 20 m, våtmarken är avrinningsområde från 

Ajketräsk. 

Dominerande marktäcke: Skog, vass 

Landskapselement: Väg-asfalt 
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7)   Observationspunkt, nr./riktning: 315° 

Tid: kl.13.20 

Foton:3861-3866 

Geologi: 

Landskapsenheter: Alvar 

Dominerande marktäcke: skog, F.d. betesmark 

Landskapselement: väg-grus 
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8)   Observationspunkt, nr./riktning: 186° 

Tid: kl.10.00 

Foton:3870-3875 

Geologi: Klint (>2m/<2m), svallsediment grus 

Landskapsenheter: Agrarlandskap inte i bruk. 

Dominerande marktäcke: enbuskar, gräs 

Landskapselement: strandvall, klint, stenmur, gärdesgård och Väg- asfalt. 

  

(vindriktningen 145°) 
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9)   Observationspunkt, nr./riktning: 155° 

Tid: kl. 1030 

Foton:3877-3881 

Geologi: Svallsediment sand och grus. 

Landskapsenheter: Agrarlandskap inte i bruk. 

Dominerande marktäcke: Gräs, enbuskar, björkar 

Landskapselement: Rauk, bebyggelse 
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7.2 Kartor 
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Teckenförklaring till Landhöjningskarta – Nors-Ajke. 

 

 

 

Teckenförklaring till Jordartskarta – Nors-Ajke. 

 

 

 

Teckenförklaring till Integrerad landskapsklassificering – Nors-Ajke. 
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7.3 Tvärprofil 

 

 

 


