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1. INLEDNING 
Till Gotland hör en ö som heter Fårö och denna ligger norr om Gotland. Vi har blivit tilldelade 

ett område på Fårös östra sida för att arbeta med landskapet. Under tio dagar, mellan den 4-13 

maj 2015, har vi befunnit oss på Fårö och Avanäset för att bedriva fältstudier och denna rapport 

är ett resultat av denna undersökning. De områden vi studerat är Norsta Auren och Holmudden 

som ligger på öns östra kust. Området har ett varierat landskap med raukar, klappersten, 

sanddyner och sandstrand. Det finns dessutom spår av mänsklig aktivitet i form av åkrar, 

byggnader och en fyr. Innehållet i vår rapport har utgångspunkten i de processer som förändrat 

landskapet, både naturliga och de förändringar som skett på grund av mänsklig inverkan. 

 

Figur 1. Översiktskarta över studieområdet med Holmudden i sydost och sandstranden Norsta 

Auren i nordost, Fårö. Kartunderlag: Översiktskarta och terrängkarta © Lantmäteriet, 

i2014/00601. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att göra en klassificering av landskapet på Norsta Auren och 

Holmudden på Fårö samt att se eventuella landskapsförändringar i områdena. För att ha 

möjlighet att besvara detta syfte används följande frågeställningar: 

– Hur har markanvändningen sett ut historiskt och vilka övriga resurser har använts? 

– Sett ur ett geografiskt perspektiv, hur har landskapet förändrats fram till idag? 

1.2 Avgränsning 

Eftersom vi har undersökt ett särskilt område på Fårö är våra frågeställningar anpassade efter de 

unika formationer och egenskaper som finns i det landskapet. Studieområdet är beläget på östra 

delen av Fårö och består av en lång sandstrand, ett naturreservat och skog med några åkrar. Det 

är alltså dessa områden vi kommer att klassificera under vårt fältarbete. 

1.3 Disposition 

Andra kapitlet i denna rapport beskriver bakgrunden till vår undersökning samt olika teorier 

kring landskapsklassificering. I kapitel tre beskrivs vilka metoder som använts. Det innefattar 

bland annat hur vi gått tillväga med kartering, arbetet med GIS, hur vi arbetat på fält, intervjuer 

och så vidare. Det fjärde kapitlet tar upp det resultat vi fått fram i form av kartor genom arbetet 

med GIS (som sedan använts i fält) och därefter kommer även resultatet från våra fältstudier och 

intervjuer. I det femte kapitlet redovisas de svar vi fått fram på våra frågeställningar i form av en 

diskussion.  
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras Fårös geologi, klimat, geomorfologi, vegetation, markanvändning, 

kustprocesser samt lite om turismen. 

2.1 Geologi 

Gotlands berggrund började bildas under den geologiska perioden Silur för ca 400 miljoner år 

sedan. Vid den tiden låg Gotland i höjd med ekvatorn men kontinentaldriften bidrog till att ön 

förflyttades uppåt och för 2 miljoner år sedan hade den ungefär nått den plats den är på idag 

(Svantesson, 2004:11). Sediment och döda organismer från denna period har långsamt 

omvandlats till sedimentär berggrund. 

   Norra Gotlands berggrund består mestadels av kalksten och har varierande uppbyggnad 

och motståndskraft mot vittring och erosion. Den hårdaste typen är revkalksten och det är den 

som har skapat de raukar som syns längs delar av Fårös kust. Andra jord- och bergarter som 

finns på Fårö är karbonatrika leror såsom märgel och märgelstenar. 

   När Gotland började stiga upp ur havet under Devon-perioden utsattes berggrunden för 

diverse vittrings- och erosionsprocesser som har resulterat i de ytformer på ön som går att skåda 

idag (Svantesson, 2004:12). 

2.2 Klimat 

Fårö och Gotland har ett utmärkande klimat som skiljer sig från övriga Sverige. Detta beror 

främst på Östersjön som har en betydande verkan för årstiderna. Den verkar för att mildra 

sommarens värme och minska vinterns köld. Under våren när varma luftmassor kommer in över 

Östersjön påbörjas en avkylningsprocess vilket skapar en kallare vår. På hösten sker det 

motsatta; kalla luftmassor värms upp av havet och ger en lång och varm höst. Detta medför att 

det oftast är ett varmare klimat på Gotland än resterande Sverige långt in på hösten. 

 Årsnederbörden på Gotland och Fårö är låg, den överstiger sällan 450 mm och området har 

många soltimmar - ca 2000 soltimmar/år (Martinsson, 2001). 

2.3 Geomorfologi 

Odlingslandskapet på Fårö är beroende av hur naturlandskapet ser ut. Jordarterna formades under 

senaste istidens avsmältningsskede och under den svallning som vågorna utgjorde i samband 

med landhöjningen. Landhöjningstakten skedde snabbare på Gotland och Fårös norra delar och 

Norsta Auren beräknas ha växt totalt ca 300m genom landhöjningen och tillförsel av sediment. 

 De vanligaste jordarterna på Fårö är sand- och grusavlagringar, moränmärgel, torv och 

bleke, samt berg i dagen. Sand- och grusavlagringar är det som burits med av inlandsisen och 

svallats av vågorna. På Holmudden och Norsta Auren som är ett långt strandområde finner man 

mest grusavlagringar som har lagts i vallar av vågorna. Grusavlagringar som formation är något 

man finner främst på Fårös östra kust. En stor källa till den tillförsel av sediment som kommit till 
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dessa områden är det rullstensåsområde som är beläget rakt norrut om Fårö. Havsströmmen 

transporterar sanden därifrån i riktning ner mot Avanäset. 

 Moränmärgel är en kalkhaltig moränlera som också är Gotlands vanligaste jordart - torv 

och bleke likaså. På Fårö finns dock en relativt liten utbredning men är vanligt förkommande i 

anslutning till större våtmarker. Trots att Gotland och Fårö har ett par vanligt förkommande 

jordarter har halva Fårös yta inga jordarter alls, utan består av berg i dagen som är exponerad 

berggrund (Martinsson, 2001: 19-21). 

2.4 Vegetation 

Studieområdet Holmudden och Norsta Auren skiljer sig en del från västra Fårö. Markytan består 

av en djup sandjord och nästan inget av den kalkhaltiga berggrunden är exponerad. Det är endast 

vid den syd-sydöstra delen av området, vid Holmuddens fyr, som några låga raukar återfinns. 

Marken i regionen täcks av lavar, mossor och kärlväxter, såsom blåbär, lingon och ljung. Dessa 

växter är ovanliga på resterande delarna av Fårö, då växterna är typiska för områden som består 

av kalkfattiga jordar (Eliasson et al 2010:58–62). 

 På Fårö finns även en speciell art av mossa, torvmossan. Dessa mossor påverkas av surt 

vatten och finns längs kärr som bildats mellan dynerna. Mossorna resulterar också i det unika 

våtmarkslandskap som finns på Gotland (Eliasson et al 2010:62).  

 Länsstyrelsen på Gotland och Skogsstyrelsen skriver i en rapport att det år 1997 fanns 

1084 våtmarksområden över hela Gotland. De utgjorde tillsammans 22 000 hektar och den 

vanligaste typen av våtmark består av agmyr (Länsstyrelsens Gotlands Län, 2012:26). På Fårö 

har denna typ av myr en stor utbredning. En annan typ av kärr som är vanligt förekommande på 

Fårö och just Avanäset är alkärr. Denna typ av kärr är annars ovanlig på Gotland (Martinsson 

2001:26–27). 

 Sandstränder återfinns längs hela den nordöstra delen av Fårö och består främst av 

kvartskorn som eroderats från det Skandinaviska fastlandet (Eliasson et al 2010:34). Sanden 

förflyttades med hjälp av vinden och lade sig i dyner som bildat unika formationer. Vegetationen 

i sanddynerna är relativt fattig, dock trivs arter som sandstarr, sandrör och östersjörör i denna 

miljö. Mossor och lavar finns också i stor utsträckning kring dynerna. Liknande dynområden 

finns inte på övriga Gotland (Martinsson, 2001:22). 

 På den nordvästra delen av Fårö finns det största området av sammanhängande raukar. 

Detta område kallas för Digerhuvud och är ett stort turistmål. Raukarna sträcker sig på ett 

område på 3,5 km och är upp mot 50 meter brett (Eliasson et al 2010:58). 

 På Gotland återfinns även ett antal sällsynta marklevande svampar (Hultgren et al 

2006:186). Dessa svampar, som för övrigt återkommer i två stråk totalt tvärs över södra Sverige, 

finns där jorden är kalkhaltig samt där det finns nemoral skog (nordeuropeisk lövskogsregion). 

Ytterligare en orsak till att Gotland är rik på denna typ av svampar är då rationaliseringen av 

jordbrukslandskapet inföll senare här än i resterande delar av södra Sverige (2006:186). Till följd 

av detta är en stor del av ädellövträdsbestånden på Gotland än idag är starkt påverkad av det 
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traditionella användningen av fodermarker (2006:186–187). De äldre fodermarkerna i sin tur, 

rymmer olika typer av livsmiljöer där specialiserade svamparter trivs (2006:187). 

2.5 Markanvändning 

Odlingslandskapet på Fårö är väldigt annorlunda jämfört med resten av Sverige. Betesdjuren är 

något som framförallt har präglat naturen. Genom det kontinuerliga betet har ett 

näringsunderskott alltid pågått i marken. Endast växter som kan hushålla med sina resurser kan 

överleva detta klimat. Åkerbruket har inte heller varit särskilt omfattande och det har sällan räckt 

till mer än gårdarnas försörjning (Martinsson, 2001: 36-38). 

 Sedan 1800-talet har jordbruket förändrats radikalt. Vid den tidsperioden var ca 79 % av 

befolkningen sysselsatta inom jordbruket och det var främst för självhushållning. Efter de 

skiftesreformer som Sverige genomgick (storskifte, laga skifte och enskifte), samt efter andra 

världskriget började högre krav ställas på bönderna som i sin tur började specialisera sig mer, 

och bestämmelser om en minimal storlek på jordbruket trädde i lag. Maskiner och olika 

bekämpningsmedel introducerades för att effektivisera jordbruket och detta innebar att de vars 

jord och grödor inte var tillräckligt brukbar, och de som inte kunde tillgodose sitt jordbruk med 

diverse maskiner, fick lägga ned sitt jordbruk då det inte längre var lönsamt att bruka (Björklund 

et alt, 2009). Sedan 2000 är det enligt beräkningar bara 2 % som är sysselsatta inom jordbruket 

(Björklund et alt, 2009). 

Förr användes tång i stor utsträckning som gödselmedel till odlingsmarken. Tång 

(dialektalt kallad släke) är en typ av vegetation som producerats utanför flacka stränder 

(Martinsson, 2001: 38). Den spolas iland med höststormar och blir liggandes längs stränderna 

som vallar. Tången samlades ihop, togs upp på land och fick där brinna i en hög tills den brutits 

ned till cirka en halvmeters höjd. Efter nedbrytningsprocessen hade ett bra gödselmedel 

utvecklats och många såg detta som ett ypperligt komplement till stallgödsel. Tångtäkterna 

beräknades utifrån gårdarnas storlek och var en lösning till att gödsel från nötkreatur inte räckte 

till. 

 Fisket är något som har varit en lönsam verksamhet på Fårö tack vare den lätta 

tillgängligheten till kusten och dess historia är också något som diskuteras i Fåröbok 2. 

Holmudden hade ett par särskilt bra fiskelägen och vid bra områden byggdes också många 

strandbodar som fiskarna periodvis använde sig av. De flesta övernattade och förvarade sin 

utrustning vid dessa, medan andra bodde i bodarna permanent. Idag har dock 

övernattningsbodarna förlorat sin betydelse då allt fler har tillgång till bil och på så vis lätt kan 

transportera sig till och från sitt hem. Förvaringsbodar däremot används till viss del även idag. 

Vidare diskuteras också hur raukarna som fanns i vissa områden dessutom var användbara till att 

sitta i lä medan man väntade på fisken (Larsson, 2004).  

I området Holmudden finns också en fyr. År 1845 togs ett beslut om att upprätta en 

fyrstation på Holmudden efter påtryckningar från sjöfarare, handelsmän och regering. Materialet 

som själva fyren byggdes av är kalksten från Öland. Trapporna byggdes av en mörkare sten som 

bröts vid Kalbjärga. Rester av kalkugnar finns i närheten samt rester av den röda skifferstenen 
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som användes i syfte att dekorera fogarna invändigt (Grönlund 2001: 302). 1846 påbörjades 

bygget med hjälp av arbetskraft från Fårö och storlandet. Vartefter bygget pågick behövdes fler 

arbetare som man då hämtade från Småland. Slutligen stod fyren klar år 1847.  

2.6 Kust 

Vårt studieområde befinner sig längs Fårös östra kust. Det ger oss möjlighet att studera hur 

stranden längs denna del av ön påverkas av bland annat erosion från vågor. Enligt 

Nationalencyklopedin är en strand en “dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och 

floder” (Nationalencyklopedin, strand). 

   I ett forskningssyfte måste man definiera platsen som en kustzon då man måste se helheten 

som sträcker sig långt ut i vattnet där eventuella platåer finns till ett område en bit upp på land 

som kan ha påverkats av tidigare strandkanter osv. När man ser hela detta område kan man räkna 

ut hur, var, storlek, kraft och omfattning gällande vågerosion (Rankka, 2003: 10). 

   Vågerosion är resultatet av den energi som skapar vattenvågor. Vattenvågorna bryter ner 

och tar med sig sediment som i sin tur skapar en litoraldrift som formar och omformar kusterna. 

Nära kusterna kan man även hitta strandnära strömmar som skapas då vågen träffar land och 

sedan drar sig tillbaka ut mot havet. Detta skapar en kraftig ström, beroende på vågornas storlek, 

när den drar sig tillbaka. Ett resultat av detta är att “fickor” på stranden skapas då sediment 

trycks uppåt och sen förflyttas tillbaka längs kanten. Detta skapar i sin tur en form som liknar 

räfflor längs strandkanten (Rankka, 2003: 16). 

   En del av vårt studieområde, Norsta Auren, är en avlagringskust som har strandavlagringar 

som växer framåt. Detta är väldigt ovanligt då en udde som avlagras går emot all teori och 

vanligtvis brukar en litoral drift agera i dessa områden. Denna del har byggts upp av 

sedimenttillförsel från en rullstensås i Östersjön som ligger norr om Fårö. Området runt Avanäset 

har dessutom ett tjockt jordlager av kalkrik morän som till skillnad från övriga Fårö inte har 

utsatts lika kraftigt av havet (Svantesson, 2004). 

 Historiskt sett har studieområdet inte varit en sammanhängande del - snarare två öar som 

skiljts åt av en vik. I kombination med landhöjningen började berggrunden vid Avanäset (i nivå 

med Ullahau) först stiga upp ur havet. Sediment från Östersjön skapade en strandförskjutning, 

vartefter ny berggrund runt Holmudden och ett par mindre öar vid Norsta Auren steg upp över 

vattenytan och skapade tombolos. Detta sammanförde med tid öarna till en större 

sammanhängande enhet som idag är hela Avanäset. Spår av denna process kan man tydligt se i 

landskapet i form av parallella sanddyner på flera ställen. I bilaga C (figur 1-3) kan man följa 

denna process från 5000 år sedan, 2000 år och 1000 år sedan. En höjdskillnadskarta finns också 

bifogad (se figur 3) som är skapad i GIS där man tydligt kan se tidigare strandkanter och jämföra 

dessa med bilderna från SGU. 
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2.7 Turism 

Nyström (2001) beskriver ett kapitel om turism där den norra delen av Gotland, enligt Sandberg, 

var ödslig och mindre tilltalande och därför rekommenderade han de södra delarna om Visby. 

Han ansåg dock att det kan vara bra att ta sig mer norrut för att “vidga sin kännedom om Gotland 

ytterligare” och rekommenderade då en diligensförbindelse mer norrut till Fårösund. 

Den kände teatermannen Frans Hedberg beskrev en mer positiv bild av Fårö i skriften Från Fårö 

- Några minnen från en sommarfärd från 1893 som anses ha väckt nyfikenheten kring Fårö en 

aning; 

Det är ett sommarminne, som man värmes af under den långa vinter som stundar, 

och som man ville önska att många andra förtjänar att ses, och dess gästfria invånare 

med sina gammaldags seder och sitt egendomliga språk förtjäna väl att lära känna. 

En färd ditöfver lönar mödan, i synnerhet under högsommaren, då hafvet ligger lugnt 

och man inte behöfver frukta för att blifva sjösjuk under vägen. (Nyström 2001: 320) 

Enligt Werner Larsson, som blev en förgrundsfigur för turismen på Fårö, var det flygsandsfälten 

som var dragplåstret för folk som ville besöka ön. Dock fanns det inte turism i någon större 

utsträckning. De flesta som åkte dit var i början bönder från närliggande socknar runt Fårösund 

som var dagsbesökare, men även en och annan resande kom längre ifrån. Tids nog kom 

framförallt cykelturismen igång vilket medförde att även efterfrågan på boenden ökade. Den 

bofasta befolkningen var gästvänliga och ställde upp med tak över huvudet för de turister som nu 

lockades hit. Det var även Werner som grundade ett strandcafé vid Sudersand som än idag är ett 

populärt tillhåll. Idag finns cirka 10 procent av Gotlands fritidshus på Fårö, mer exakt återfinns 

cirka 800 fritidshus där. Sedan 1982 har cirka 250 nya hus byggts exklusive ett hundratal 

gäststugor (Östergren 2001: 347-348). 
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3. METOD 
För att kunna jämföra resultatet och ha något att styrka det på, gjorde vi en så kallad desk study 

där vi tittade på tidigare forskning i ämnet som vi sedan utgått ifrån när vi undersökte vårt 

område på Fårö. Vårt tillvägagångssätt vid undersökningen bestod av fältarbete. Vi har även 

jämfört nya kartor med gamla för att få fram eventuella skillnader. Förutom detta genomfördes 

några exkursioner för att bekanta oss med Fårö. 

3.1 Fältarbete 

På Fårö har en hel del fältstudier genomförts och också ett par exkursioner. Väl på plats 

planerades fältarbetet att utgå ifrån de frågeställningar vi valt på förhand. Arbetet kom att 

dokumenteras genom foton, anteckningar och GPS-utmärkning. Kartor som vi sammanställt i 

GIS kom också att användas för att underlätta i orienteringen i området och arbetsgången. Efter 

fältstudierna bearbetade vi den insamlade informationen, både från Fårö och tidigare studier, för 

att kunna besvara vår rapports frågeställningar.  

En tidsplanering var nödvändig att ha på grund av den begränsade tid vi hade på Fårö. Vår 

första heldag på Fårö bestod av exkursion och orientering av studieområdet, detta för att bekanta 

oss med platsen vi skulle genomföra våra fältstudier i. Dagarna därpå kom att innehålla arbete på 

fält med de områden vi skulle klassificera utifrån olika teman. De teman vi kom att arbeta med 

var tema strand, tema agrarlandskap, samt tema människan. Tema strand innebar att vi arbetade 

längs med stranden och undersökte dess naturgeografiska utveckling. Det inkluderar sanddyner, 

eventuella raukar, om det har tillkommit några (turist)landskapstyper som inte finns på tidigare 

kartor med mera. Tema agrarlandskap bestod främst av de områden som vi i GIS inte hade 

möjlighet att klassificera - områden som enbart kunde markeras som Agrarlandskap i 

topografiska sänkor, vilket vi antog inte alltid skulle stämma överens med verkligheten. Hur 

skogen såg ut och vad den bestod av var också sådant vi undersökte för att kunna ge en bra 

detaljerad beskrivning av området senare i form av tvärprofiler. 

3.2 Intervjuer 

Vi hade som mål att en del av vår metod skulle bestå av intervjuer med lokalbefolkningen. 

Möjligheten att intervjua personer på plats skulle enligt oss ge oss en bättre förståelse för 

landskapet, särskilt människans användning av det. Vi ansåg också att informella intervjuer var 

det som skulle passa bäst för att göra situationen så bekväm och naturlig som möjligt för den 

intervjuade. 

 Gällande informella intervjuer ansåg vi att det var en kvalitativ metod som lämpar sig bäst 

då vi vill kunna diskutera kring frågorna och på så sätt få fram djupare relevant information på 

ett mer öppet sätt. Det vi behövde tänka på var att vi kunde komma att få mycket information 

som skall samlas in och klassificeras, vilket skulle kunna kräva mycket tid (Halvorsen 2006:86). 

Att under intervjuer också tänka på sådant som Jan Trost skriver i “Kvalitativa intervjuer” är att 

ställa så direkta frågor som möjligt var något vi tog med oss. Även att enbart ställa en fråga i 
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taget, alltså inte två frågor i en och att våga ställa följdfrågor om något svar framstår för oss 

oklart är viktigt (2009:75). Enligt Trost är detta något som den intervjuade snarare blir glad av, 

då det från vår sida visar ett intresse för vad intervjupersonen berättar (2009:88). 

 Vi planerade också att de intervjuer vi skulle genomföra var halvstrukturerade. Det innebär 

att de varken är ett öppet mer vardagligt samtal, men inte heller ett slutet frågeformulär (Kvale & 

Brinkmann 2014:45). Att redan från början försöker skapa god kontakt med den person vi 

intervjuar skulle vara till stor nytta. Detta då intervjupersonen ofta vill ha en uppfattning om 

den/de som ska genomföra intervjun, för att känna att hen ska kunna tala fritt (2014:170). 

 Under vårt förarbete läste vi också Kvale och Brinkmanns intervjuguider. De beskrev 

intervjuguiderna som ett manus som används för att strukturera intervjuns gång. Dessa guider 

kan innehålla antingen teman för vad som ska ingå men även mer detaljerade frågor (2014:172). 

Detta var något som vi tänkte förbereda inför våra intervjuer på Fårö. 

 Det finns dock viss kritik mot den kvalitativa intervjun. Det ter sig bland annat genom att 

intervjuforskningen är individualistisk (fokus läggs på den enskilde individen) och att den är 

godtrogen (den kritiska attityden till det intervjupersonen säger finns inte) (2014:349). 

Väl på plats på Fårö blev det tyvärr inte riktigt som vi tänkt oss angående just detta. Den 

enda vi träffade som är boende i området ville inte ställa upp för en intervju. Vi fick svar på ett 

fåtal frågor men svaren var inte så detaljerade som vi önskade och våra frågor var inte heller så 

många då vi egentligen ville komma tillbaka en annan dag för att genomföra intervjun. På grund 

av detta kommer resultatet som presenteras om markanvändning enbart grunda sig på vad 

tidigare studier diskuterat samt våra antaganden efter upplevelserna från studieområdet. Däremot 

träffade vi en kvinna under vår första fältstudiedag som hyrde en av stugorna som ligger vid 

fyren. Hon var till stor hjälp för att berätta information angående fyren och dess historia. 

Resultatet av mötet med kvinnan framgår i 4.2. 

3.3 Kartor 

Något vi använt oss av under rapportarbetets gång är kartor utarbetade av oss i GIS (Geografiskt 

Informations System). Vi har hämtat kartor från bland annat Lantmäteriet och SGU för att sedan 

omarbeta dessa i ArcMap 10. Vi har framarbetat kartor som visar landhöjningen för vårt 

specifika område, markanvändning, tagit fram historiska kartor osv. Kartorna har också norrpil, 

skala, koordinater och en teckenförklaring för att underlätta lokaliseringen i fältarbetet. 
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4. RESULTAT 
De resultat vi fått fram genom vårt fältarbete presenteras nedan genom kartor, tvärprofiler, 

redovisning av intervju samt de teman vi valde att ha i studieområdet (tema agrarlandskap, tema 

kust och tema människa). De kartor som visas har bearbetats fram i GIS i form av en höjdkarta, 

en landskapsklassificering, samt ett ortofoto över vårt område med tre dragna tvärprofiler där 

landskapet har undersökts i detalj. Alla figurers koordinater utgår från koordinatsystemet 

SWEREF99.  

4.1 Kartor 

Vi har valt att använda oss av de kartor vi tagit fram i GIS för att det ger en bra överblick över 

området och en djupare förståelse för det vi senare presenterar i resultatet samt tar upp i 

diskussionen. Kartorna är enligt oss också väsentliga för att personer som ej varit på Fårö 

tidigare ska kunna få en uppfattning över hur landskapet ser ut. Detta på grund av att enbart läsa 

teori i vissa fall kan ge en annan bild än den som verkligheten visar. 
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Figur 2. Landskapsklassificering över Holmudden och Norsta Auren. Kartunderlag: Höjddata 

2m, Terrängkarta, Fastighetskarta © Lantmäteriet i2014/00601 
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Figur 2 visar den slutgiltiga landskapsklassificeringen av området Holmudden och Norsta Auren. 

Denna karta skapade vi i GIS efter vår fältresa. Denna karta kan tas som hjälp vid vidare läsning 

av rapporten, för att få en bildlig förklaring till var vi klassificerat olika fenomen. Figur 2 visar 

bland annat primära och sekundära flygsandsområden, sanddyner, var fyren står, 

deflationsområden och så vidare. 

Till att börja med är ett primärt sanddynsområde ett band av sanddyner som ligger 

parallellt med varandra. Sådana områden är oftast långa och visar var den tidigare kustlinjen har 

gått. Ett sekundärt sanddynsområde visar också den tidigare kustlinjen men de är inte längre 

parallella med varandra, utan har brutits ned av vinden som eroderat bort sand och gjort att 

dynerna inte längre sitter ihop.  

Efter att vi vart ute i fält samt när vi avläst höjdkartan har vi konstaterat att det finns ett 

band längre in mot land med sekundära sanddyner som svept över de primära dynerna i en 

riktning från norr. Bandet sträcker sig från Norsta Auren ända ner till den norra delen av 

Holmudden. I detta band med sekundära dyner finns flera element. Man kan tyda en dominant 

vindriktning som kommer från norr och skapat formationer i landskapet som rört sig neråt och 

skapat ett karakteristiskt mönster i landskapet. I samband med detta mönster kan man urskilja 

deflationszoner och dynfronter. 

En deflationszon är ett område där vind har gröpt ur sanden och bildat en kraterliknande 

formation. Sanden har förflyttat sig upp över kanterna och då bildat en dynfront. Dynfront är 

motsatsen till en deflationszon, det vill säga ett område där sanden fån deflationszonen har lagt 

sig som en sekundär sanddyn över den primära sanddynen. 

Både före och efter det sekundära bandet med sanddyner kunde vi urskilja primära 

sanddyner. Ut mot kusten var dessa primära sanddyner tydligast. Den zon med primära 

sanddyner som ligger längst vår västra del av studieområdet är ett område som vi tydligast kunde 

urskilja då vi studerade en höjdkarta över hela Avanäset. På denna kunde vi se att det finns 

primära dyner i andra områden som avslutas i vårt område. 

Det vi även uppmärksammade på höjdkartan är att det finns ett deflationsområde nordväst 

om Holmudden där den dominanta vindriktningen kommit från söder och skapat dynfronter i 

riktning upp i landskapet. Efter att vi studerat naturskyddsområdet Skalahauar har vi konstaterat 

att det är ett område där vinden har strukturerat om landskapet från alla riktningar. Det var 

mycket svårt att bestämma en dominant vindriktning, och därför är endast de tydligaste 

sanddynerna markerade. I verkligheten är det betydligt fler sanddyner som sträcker sig åt alla 

håll. 

De primära sanddynerna går ihop i varandra på ett ställe på kartan. Detta är sanddyner som 

går längs med varandra väldigt precist i en liten sträcka, för att åter svänga ut i sin tidigare bana. 

Därför kan det tolkas som att de korsar varandra på kartan. 
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Figur 3.  Höjdfördelningskarta över Holmudden och Norsta Auren. Kartunderlag: Höjddata 2m, 

fastighetskarta och terrängkarta © Lantmäteriet i2014/00601 
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Figur 3 visar höjdfördelningen i studieområdet. De mörkare och lila färgerna på kartan visar 

höga områden och de ljusare färgerna som går i gult visar låga områden. Vi tog hjälp av denna 

karta för att avgöra var vi skulle kunna dra tvärprofiler som på ett bra sätt skulle kunna illustrera 

landskapet. Höjdfördelningskartan var också till fördel att ha på fält då den indikerar hur 

sanddynerna är formade och var en dominant vindriktning har gått. Genom att gå efter denna 

karta kunde vi senare konstatera hur verkligheten såg ut och det mesta om vindriktning och var 

primära och sekundära sanddynsområden fanns överensstämde. Resultatet av vårt arbete har 

presenterats närmare i figur 2. 

 

4.2 Tvärprofiler  

Vi har som ett komplement till våra kartor dragit tre tvärprofiler i undersökningsområdet. Var vi 

dragit våra tvärprofiler visas i figur 4, se nedan. Detta för att ge en någorlunda beskrivning av 

hur landskapet ser ut samt att se var det sker förändringar i landskapet. Det är något som kan 

vara svårt att se genom att enbart kolla på kartor. På grund av vårt avlånga men relativt smala 

område har vi valt att dra tre tvärprofiler, där vi arbetat från kusten och in mot land. Varför vi 

valde att dra tvärprofilerna som vi gjort är för att få en jämn fördelning av dessa. 

Zonindelningarna utgår från de koder som används i GIS för att klassificera området och 

förklaras närmare i teckenförklaringen under varje tvärprofil. 
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Figur 4. Tvärprofiler utifrån ortofoto över Holmudden och Norsta Auren. Kartunderlag: 

Ortofoto och Fastighetskarta © Lantmäteriet, i2014/00601.
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Tvärprofil 1: Holmudden 

 

Figur 5. Tvärprofil 1 med teckenförklaring som sträcker sig ca 1 kilometer från Holmudden in 

mot land. Av: Christer Högberg.  

 

Denna tvärprofil startar vid en punkt med lägeskoordinaterna N 6432333, Ö 757146. 

 

Zon 1: 

I denna zon fann vi tydliga raukar både ute i vattnet samt uppe på land. Vi såg tydliga tecken på 

vågerosion som slitit ner den mjukare berggrunden och lämnat kvar raukarna som består av 

hårdare och mer motståndskraftig berggrund. På stranden fanns det tydliga strandvallar som 

består mestadels av vit kalkstensklapper som indikerar på att detta är ett aktivt litoraldriftområde. 

Enstaka klapper från andra bergarter fanns. 

 

Zon 2: 

I denna zon övergick den vita kalkstensklappern till en mörkare nyans som indikerar på att detta 

är ett område som sällan har berörts av vågorna och därmed är stabiliserat klapper. Kortare tall 

och vegetation i form av gräs har börjat etablera sig på en grund av klapper. Vi kunde tydligt se 

en viss lutning mot vattnet som visade att detta är en tidigare strandvall. 
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Zon 3: 

I denna zon fann vi en typ av åkermark som använts till vallodling enligt våra tolkningar av 

vilken typ av vegetation som fanns på åkern. Efter ett antal stickprov i jorden kunde vi konstatera 

att åkern ligger på klappersten. Detta område var högsta punkten på Holmudden enligt vår 

höjdkarta. Detta kunde vi bekräfta då vi kunde se en viss lutning åt motsatt håll i slutet av ängen. 

 

Zon 4: 

Här upptäckte vi att klappersten övergår till grövre sand efter ett par stickprov i jorden. Markytan 

var kuperad med en viss lutning ner och ett täcke av ca 5cm humus och mossa. Man kan tydligt 

se att skogen är planterad då tallarna var jämn stora och jämnt placerade i detta område. I slutet 

av området blev tallskogen tätare en bit för att sedan återgå till något glesare, dock fortfarande 

planterad. Koordinaterna där klapperstenen övergick till sand i jorden var N 6432343, Ö 

0756978 med viss differens 

 

Zon 5: 

I början av denna zon hittade vi ljus sand likt strandsand i grovstorlek. Tallskogen började tätt 

men övergick snart till mer gles skog med högre äldre tall. På marken fanns gräs, mossa och 

humus som är uppmätt till 15-20cm innan man ser sanden under. Marken var något kuperad och 

man kunde ana vissa sekundära sanddyner där vinden blåst norr ifrån. I slutet av detta område 

var sanden aningen finare, dock svårt att bekräfta om det är flyg- eller strandsand. 

 

Zon 6: 

Denna zon var mycket lik den föregående. Det som utmärkte denna zon var att det nu fanns 

blandskog och markant äldre träd som har haft god tid att etablera sig. 

 

Zon 7: 

I denna zon kom vi fram till en plan hustomt med ett fritidshus på. Skogen runt hustomten var 

mycket glesare. Vid tomtgränsen i början av området kunde vi tydligt konstatera att det fanns 

flygsand. Koordinaterna där övergången till bekräftad flygsand var N 6432374, Ö 0756431 med 

viss differens. 

 

Zon 8: 

I denna zon började naturreservatet. Området bestod av tydliga sekundära flygsanddyner som har 

blåst från olika håll. Dynerna har ytlig mossa och lav fläckvis, vilket innebär att flygsand är 

blottad och med stor sannolikhet är aktiv. I dalarna fanns ett lager av mossa och humus som är 

uppmätt till 15-20cm. Skogen bestod mestadels av tall med något inslag av lövskog i dalarna. 
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Zon 9: 

Detta område var mycket likt området innan. Skillnaden var att flygsanddynerna är mycket mer 

dramatiska och högre. Mer flygsand var blottad vilket innebär att även detta område har varit 

aktivt för litoral förändring. 

Tvärprofil 2: Mellersta 

 

Figur 6. Tvärprofil 2 med teckenförklaring dragen från mitten av viken och ca 500 meter in mot 

land. Av: Christer Högberg 

 

Denna tvärprofil startar vid en punkt med lägeskoordinaterna N 6433438, Ö 756768. 

 

Zon1: 

Här möter havet sandstranden och en ny strandvall var i sin första fas till uppbyggnad. 

Sandstranden var cirka 10 m bred och bestod av finkornig sand med inslag av grus längst upp. 

Gruset indikerar på att kraftigare vågor i perioder tar sig långt upp på stranden. 

 

Zon 2: 

Detta var den första sanddynen. Den har skapats av vågerosion, delvis då den en gång var en 

strandvall nära vattnet och delvis då vågorna numera kan ta sig upp så långt att de gräver ut 

sanddynen underifrån så att sanden över rasar ner. Därför skapas en mer lodrät vinkel på denna 

sida av sanddynen. Vegetationen bestod till en början fläckvis av gräs. I dalen på baksidan av 

dynen kunde man se att skogen börjat få fäste då det fanns låga tallar som står tätt bland gräs och 
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lav. Denna dyn har varit aktiv för litoral förändring då mycket sand är blottad och lös. Man såg 

tydligt att det var en primärdyn. 

 

Zon 3:  

Detta var den andra sanddynen. Även här såg man att det är en tydlig primärdyn (se figur 2). 

Vegetationen var något glesare och ett lager av gräs och lav fanns etablerat på sanden. 

 

Zon 4: 

Detta var den tredje sanddynen. Det vi lade märke till här var att den var mycket lägre och 

smalare än de tidigare dynerna, uppskattningsvis 1x1m. Det var ändå en tydlig primärdyn som 

sträcker sig längs med de dyner som låg före och efter denna. Vegetationen bestod av högre 

etablerad tall på ett stabilt lager av mossa som uppmättes till cirka 5cm. Sanden under mossan 

var likt sanden vid stranden. 

 

Zon 5: 

Detta var den fjärde sanddynen. Denna dyn var också högre, uppskattningsvis 3m hög och 6m 

bred. På den främre delen i riktning mot havet bestod vegetationen av högre äldre tall med ett 

humuslager som är uppmätt till cirka 5cm. På motsatt sida av dynen övergick det till sekundära 

flygsandsdyner där sanden var något mer rödaktig och delvis blottad. Här fanns inslag av lav. I 

dalarna fanns det ett lager av humus som är uppmätt till 5-10cm. Vi kunde tyda en mindre 

hästskoform som skapats av vind från norr. Koordinaterna för denna plats när primärdyn 

övergick till sekundärdyn var N 6433362, Ö 0756633 med viss differens. 

 

Zon 6: 

I denna zon var det ett tydligt sekundärt flygsandsområde (se figur 2) där dynerna gick i olika 

oregelbundna håll. Tallskogen var relativt gles och på marken finns ett heltäckande lager av 

mossa som uppmättes till cirka 5 cm. I dalarna fanns här inslag av blandskog på ett 15cm 

humustäcke. Sanden var finkornig likt flygsand. 

 

Zon 7:  

Denna zon var mycket lik den föregående, skillnaden är att flygsandsdynerna var högre och 

något mer utmärkande. 
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Tvärprofil 3: Norsta Auren 

 

 

Figur 7. Tvärprofil 3 med teckenförklaring, dragen från Norsta Auren och in mot land, ca 300 

meter. Av: Christer Högberg.  

 

Denna tvärprofil startar vid en punkt med lägeskoordinaterna N 6434773, Ö 0756481 

 

Zon 1: 

Här mötte havet sandstranden och vågerosionen, landhöjningen och vinden har skapat en ny 

strandvall. Detta är en ackumulationsform, vilket betyder att stranden byggs upp.  

 

Zon 2: 

Denna zon bestod av en bred sandstrand, uppskattningsvis 25-30m. Längs hela stranden hittade 

vi en gles blandning av grus. Detta indikerar på att vågorna i vissa perioder har tagit sig ganska 

långt upp på stranden. Längst upp på stranden fann vi sanddynsembryon där sand har lagt sig i 

små högar runt olika hinder. 

 

Zon 3: 

Detta var den första sanddynen - en tydlig primärdyn där mycket sand var blottad, lös och aktiv 

för litoral drift. Med det menas att sanden är blottad och har lätt för att flytta på sig, med hjälp av 

exempelvis vinden eller vågorna. Vegetationen bestod endast av gräs som växer fläckvis. 
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Zon 4: 

Här räknade vi med att det skulle vara en till primär sanddyn, så var inte fallet. Den primära 

dynen hade blivit bruten och ett område med sekundära små dyn i olika riktningar hade bildats. 

Vegetationen bestod av små nya tallar, gräs och lav. Sanden var samma typ av sand som stranden 

samt delvis blottad. 

 

Zon 5: 

Här hittade vi återigen en tydlig primärdyn som till synes är obruten. Vegetationen var även här 

små tallar, gräs och lav. Sanden var delvis blottad och av samma typ som stranden. 

 

Zon 6: 

Detta var en ett område som bestod av sekundära små sanddyner åt olika håll. Vi tolkade det som 

att primärdynen som kunde annars har blivit bruten till sekundära dyner. Vegetationen bestod av 

högre tall med ett lager av gräs, mossa och lav. I slutet av denna zon fann vi lövträd, tjockare 

lager av mossa och högre äldre tallar. 

 

Zon 7: 

Denna zon bestod av två primära sanddyner. Anmärkningsvärt var att den första av dessa 

visserligen var tydlig primär men ändå delvis bruten. Vegetationen på denna dyn bestod av 

blandskog med högre tall. Sanden var mer lik flygsand. Den andra sanddynen var en tydlig 

primärdyn som till synes är obruten. Vegetationen bestod av tydlig blandskog och mossa i 

dalarna. Lav förekom på toppen. Sanden var åter lik strandsanden.  

 

Zon 8: 

Denna var en till synes obruten primär sanddyn som har en fullt utvecklad stabil blandskog. På 

marken fann vi humus som uppmättes till 2-5cm. Under humusen var sanden mörk, fuktig och 

finkornig. Det var dock otydligt om det var strand- eller flygsand. 

 

Zon 9: 

Här påträffade vi våtmark, vilket vi förväntade oss då det på vårt ortofoto (figur 4) visade att det 

var i detta område som det skulle dyka upp. Landskapet var träsklikt med en gammal stabil 

blandskog på den fuktiga och blöta marken. 

 

Zon 10: 

Detta var en till synes obruten primärdyn. Här växte gammal stabil blandskog på en mark som 

var heltäckt av mossa och humus och är 2-5cm djup. Sanden under lagret av mossa och humus 

var grå och fuktig. Även här var det otydligt om det var flyg- eller strandsand. 
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Zon 11: 

Nu övergick primärdynerna helt till sekundära flygsandsdyner. På marken fann vi ett tjockt 

heltäckande lager av mossa och humus som vi uppmätte till cirka 10cm. Skogen bestod av väl 

etablerad blandskog. I dalarna var det något fuktigare mark. Sanden var dock väldigt lik 

strandsanden. Koordinaterna för detta område där det tydligt övergår till sekundära dyner var N 

6434492, Ö 0756238 med viss differens. 

 

Zon 12: 

Nu var det tydliga sekundära flygsandsdyner med finkornig flygsand. Vegetationen övergick åter 

till mer barrskog och humuslagret är i princip borta. Mossan var däremot fortfarande heltäckande 

och dynerna gick i olika riktningar. 

 

Övrigt gällande denna tvärprofil är att det är anmärkningsvärt att varannan primär sanddyn är 

bruten fram till zon 7. 

4.2 Historisk markanvändning 

Då vi befann oss vid fyren som står vid Holmudden träffade vi en kvinna, som vill vara anonym, 

som för tillfället hyrde en av de stugor som tillhör fyren. Hon berättade fakta och bakgrund till 

fyren. Kvinnan berättade bland annat att det idag går att hyra de stugor där tidigare de som 

jobbade med fyren bodde. Det var bland annat fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrbiträdet som 

bosatte sig där. Stugorna används idag som fritidshus och för att få tillgång till att hyra stugorna 

krävs att man är medlem i Svenska Fyrsällskapet. Man får hyra en stuga som längst två veckor i 

taget varje år. Kvinnan berättade också att ägandet av fyren har diskuterats på senare år och 

förslag om att sälja den har tagits upp bland fyrsällskapet. Detta förslag hade dock inte gått 

igenom än när vi genomförde vår fältstudie.  

4.3 Markanvändning & mänsklig aktivitet 

Under vår fältstudie undersökte vi bland annat de områden som vi misstänkte blivit felmarkerade 

i GIS på vår preliminära klassificeringskarta. Ett exempel var den nuvarande kustlinjen som var 

markerad som en topografisk sänka. Efter fältstudien kunde vi identifiera dessa platser som 

åkrar, sandstrand, sanddyner samt områden med klappersten, exponerad berggrund och raukar. 

Det visade sig att markanvändningen inom jordbruket idag inom vårt område inte var 

aktivt mer än att det var åkrar som ger vinterfoder. En kvinna vi träffade, men som inte ville 

ställa upp på intervju, berättade att markerna inom vårt område till stor del var utarrenderat till en 

bonde i som bor i området Skär. En av de åkrar vi besökte var till synes inte längre i bruk, då det 

börjat växa träd på åkermarken. Detta är ett tecken på att den mänskliga aktiviteten i området i 

form av jordbruk minskat.  

Vi har en strand som sträcker sig från Holmudden längs hela kusten upp till Norsta Auren. 

Denna strand brukas som badstrand, vilket i sin tur bidrar till att stranden besöks av många 
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turister under badsäsongen. Från fyren och ner mot naturreservatet Skalahauar är även det ett 

populärt turistmål. Området kring och ner mot naturreservatet bestod av en annorlunda typ av 

landskap i jämförelse med kusten ovanför fyren. Här var det betydligt mer klappersten och 

berggrund blottad. I detta område förekommer också en hel del turism, vilket bland annat kunde 

ses på de stenar som befann sig så pass högt upp från havet att de egentligen borde täckts av 

mossa. På grund av människans aktivitet och vandringar i området hinner mossan inte växa till 

sig på klapperstenarna, då stenarna inte ligger still på samma ställe under en längre period. 

 

 

Figur 10. Klappersten, tagen i sydöstlig riktning, vid Holmudden, koordinater: N 6432923 Ö 

0757134 Bild: Petra Jörnelind, 2015-05-06 

 

När vi besökte åkrarna i vårt område passade vi på att gräva några centimeter ner i marken i utkanten 

av åkern. Det visade sig att marken här innehåller mycket sand av den finare storleken. Sanden 

återfanns under alla åkrar i området. En av åkrarna vi besökte hade däremot en del klapper och grus, 

som även detta återfanns under markytan. Att det fanns klapper på markytan, kan tyda på att tång och 

gödsel har använts. På denna åker växte det mycket klöver, vilket tyder på en näringsrik mark.  

Vi hade två åkrar i området som visade tydliga tecken på att de idag inte används (se bilaga B, 

observationspunkt 1). Detta på grund av att det delvis börjat växa träd in på åkrarna samt att 
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växtligheten på dessa inte var densamma som på de som idag är i bruk. De åkrar som idag är i 

bruk hade en betydligt grönare växtlighet och var mer vårdade. 

Vid Holmudden och ned mot naturreservatet fanns även ett par byggnader som inte var lik 

de fritidshus vi tidigare passerat. Efter närmare granskning pekade mycket på att de har varit 

militära anläggningar och baracker då det fanns stora garage och platser för fordon på gårdarna 

samt övervakningskameror och grindar med stängsel. Byggnaderna låg även förhållandevis nära 

fyren, vilket skulle kunna vara ett strategiskt beslut då de på så vis förmodligen kunde hålla god 

kontakt med fyrvakterna. Mest sannolikt byggdes dessa byggnader strax innan andra världskriget 

eftersom Fårö är väl beläget ur ett geografiskt perspektiv som ett passande basområde för 

främmande makt. 

Förutom de hus som fortfarande är bebodda syntes en del spår av annan mänsklig aktivitet 

också. Det fanns ett par fornlämningar i området (se figur 11), lunchplatser, parkeringsplatser 

samt förfallna skjul och staket. Dessutom hittade vi en anmärkningsvärd plats bakom några 

sanddyner inne i skogen där en gammal pakethållare och diverse verktyg låg utplacerade på 

marken. Bredvid låg också en gammal radio och olika formationer av stenar. Detta fick oss att 

tro att någon har varit där tämligen nyligen eftersom allt var intakt. Möjligen kan det också ha 

använts som en väntplats och fiskeläge förut då platsen var en öppen yta och inte särskilt långt 

från stranden. 

 

Figur 11. Fornlämning, tagen i västlig riktning vid fyren. Koordinater N 6432457 Ö 0757196. 

Bild: Petra Jörnelind 2015-05-11 

När vi tittade på en av våra kartor såg vi att det skulle finnas ett ensamt litet hus mitt inne i 

skogen. Detta gjorde oss nyfikna så vi beslöt oss för att ta reda på vad det är för hus. Efter en 
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stunds letande i skogen fann vi detta hus vid en helt igenväxt tomt bredvid en smal liten stig. 

Huset visade sig vara ett mycket litet torp i vad vi tyckte var betongmaterial. Man såg tydligt att 

det var övergivet så vi kikade in genom fönstren. Det vi såg där inne var ett delvis möblerat hus, 

dock mycket gammalt och förfallet. Jackor och kläder hängde kvar på sin plats och flaskor och 

ölburkar stod i fönstren. Vi fick känslan av att man bara har tagit det viktigaste och lämnat huset 

någon gång för länge sedan. 

4.4 Kusten 

Som tidigare nämnt bestod en större del av studieområdet av en kustremsa med en konkav vik 

mellan två uddar - Auraudden och Holmudden. Den nuvarande kusten är av förklarliga skäl den 

yngsta delen av studieområdet (se figur 2 Landskapsklassificering) då detta är den senaste delen 

som höjts ur havet. Den tidigare kustlinjen som är äldre går att finna längre in i området. Vid 

Holmudden fanns en lång, bred kustplattform som har uppstått på grund av en snabbare 

landhöjning än nötningstakt, vilket beror på att berggrunden i området är mer motståndskraftig. 

På vissa ställen har dock plattformen genomgått kemisk vittring och bildat sprickor och 

håligheter i berggrunden. Här syntes även mindre raukar och små mängder tång som samlats 

längs strandvallarna som ger en indikation på hur högt vågorna ibland kan nå. Man kunde tydligt 

se var den hårdare berggrunden övergår till en mjukare. Vid den mjukare delen fanns de 

tydligaste raukarna. Strandvallarna vid Holmudden bestod enbart av klappersten men det växte 

också lav och glest gräs på plattformen som blir till buskar när man närmade sig vallarna och 

skogskanten. 

Auraudden, som är den norra udden i studieområdet, bestod av en bred sandstrand. Det är 

denna udde som är områdets huvudsakliga ackumulationspunkt där transporterat sediment från 

havet samlas. Vid Auraudden och sträckan ned mot Holmudden fanns det också tydliga primära 

sanddyner som följer varandra parallellt och visar var den tidigare kustlinjen har gått (se Bilaga 

B, observationspunkt 7). Sanddynerna längst upp vid Norsta Auren var jämfört med de andra 

dynerna relativt små och flacka (se figur 13). Ungefär i mitten av viken blev de högre och 

brantare, för att senare bli mindre igen närmare Holmudden. Längs med hela sandstranden kunde 

man se tydliga indikationer på att vågorna under vissa perioder tar sig långt upp på stranden. 

Dels att det fanns grus en bit upp på stranden, dels att vågorna tagit sig så pass långt upp att 

första sanddynen grävts ut underifrån så att överdelen rasat och skapat tydliga vertikala 

formationer där man kan se hur sanden ligger i olika skift i dynen (se figur 12). 
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Figur 12. Sanddyn, tagen i västlig riktning i närheten av Holmudden.  

Koordinater N 575749 Ö 192032. Bild: Tina Malik, 2015-05-06. 

 

 

Figur 13. Sanddyn, tagen i sydvästlig riktning vid Norsta Auren. Koordinater N 6434773  

Ö 0756481. Bild: Petra Jörnelind, 2015-05-11 
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En del av vårt studieområde inkluderade även naturreservatet Skalahauar och där såg kustlinjen 

något annorlunda ut. Det var en brantare lutning på sandstranden upp mot de embryodyner och 

strandvallar som fanns och vinden kändes göra sig mer påtaglig här än vid viken mellan 

Holmudden och Norsta Auren. Detta kan bero på att vår del av Skalahauar var beläget väldigt 

nära ena udden av viken och vågorna såg därför ut att komma in med en högre kraft än vid vår 

andra strand. Vädret spelar självklart också stor roll på vågornas hastighet och höjd. 
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5. DISKUSSION 
Syftet med det här projektet var att göra en landskapsanalys och klassificera det valda 

studieområdet. I detta kapitel diskuteras våra två frågeställningar och kopplingen mellan de 

teman vi utgått från och olika geografiska aspekter i området. Frågeställningarna kommer skrivas 

som en egen underrubrik där vi försöker besvara dem.  

Hur har markanvändningen sett ut historiskt och vilka övriga resurser har använts? 

En av de saker vi trodde att vi skulle få fram var bl.a. hur man har samarbetat med att fördela 

tång mellan gårdarna och hur det i så fall har format åkern till det den är idag.  

Innan vi åkte till Fårö hade vi som mål att göra minst en intervju med någon/några 

personer som bor i anslutning till de åkrar som finns i vårt område för att få mer information. 

Tyvärr ville den enda person vi fick tag i inte ställa upp på intervju och därmed fick vi inte några 

svar. Anledningen till att vi ville göra intervjuer var för att få svar på frågan om hur samarbetet 

sett ut med exempelvis fördelningen av tång mellan gårdarna. Vi tänkte att vi också kunde få 

svar på om och hur det har kunnat skilja sig med samarbetet mellan gårdarna, både historiskt och 

i nutid. 

Vi har därav inte heller kunnat få reda på vilka grödor som åkrarna använts till och varför 

just den grödan odlats. Det man kan anta att de använts till är vallodling (hö- och grönfoder) men 

de boende kan givetvis ha använt sin odlingsmark till annat också. Genom att vi inte gjort några 

intervjuer vet vi heller inte om det vid tillfällen uppstått konflikter kring fördelningen av 

åkermarken. Den person vi träffade som inte ville ställa upp på intervju berättade dock att 

mycket av marken i området idag arrenderades ut till en bonde som bodde i Skär.  

Att vi inte gjort någon ordentlig intervju med någon som bor i området gör det givetvis 

svårt oss att dra några slutsatser inom området för jordbruk. Vi kan givetvis läsa oss till 

information, men vi måste då även ha tillgång till uppdaterad litteratur. Det för att se hur dagens 

befolkning ser på jordbruk och markanvändning. 

Den mänskliga aktiviteten var väldigt synlig kring åkrarna. Vi har även runt de åkrarna 

som inte är i bruk sett små lador som delvis fallit ihop och staket som nästan helt rasat samman. 

Det i sin tur tyder på att den mänskliga aktiviteten funnits här sedan år tillbaka, exakt hur många 

år är svårt att säga. Att människan hållit skogen i schack genom att inte låta åkrarna växa igen är 

även det ett tecken på den mänskliga aktiviteten.  

Vi hittade även spår av de kalkugnar som under en tid använts för att bränna kalk. De vi 

hittade låg på Holmudden, men idag är de i princip igenväxta. Dessa användes bland annat till att 

bränna kalk som man sedan anlade som grund till de hus som ligger intill fyren. Kalken till fyren 

importerades. Vi hittade även en annan typ av fornlämning, en så kallad trojaborg (labyrint) (se 

figur 11) lagd i sten. Den återfinns i närheten av fyren på Holmudden, i närheten av de kalkugnar 

vi fann.  
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Sett ur ett geografiskt perspektiv, hur har landskapet förändrats fram till idag? 

En av de naturgeografiska formationerna vi avsåg att undersöka på Fårö var sanddynerna och 

huruvida de har förändrats över tid. Det vi förväntade oss innan fältarbetet var att de har växt och 

kommit längre in på fastlandet, eftersom detta är en naturlig process enligt de källor vi använt 

oss av. Med den landhöjning som sker förändras naturligtvis landskapet hela tiden. I vårt område 

syntes landhöjningen tydligt kring kusten vid Norsta Auren och de sanddyner som finns där. 

Detta naturgeografiska fenomen bidrar till att de dyner som befinner sig närmast kusten är stora 

och i princip utan vegetation. De dyner som återfanns längre in mot land är däremot mindre, men 

med mer vegetation. Dessa dyner är också äldre än de som ligger närmast kusten.  

De geografiska föremål som vi i vår karta Landskapsklassificering klassat som 

“topografiska sänkor” stämde till viss del överens med vad vi till en början trodde de skulle vara. 

Det visade sig att kusten längs Norsta Auren bestod av sandstrand och några av de ytor som ej 

klassificerats, som låg längre in över land var åkrar, en del i bruk och några som ej längre 

används. Dock var två av dessa små ytor inte åkrar, utan sanddyner med olika storlek.  

Användandet av åkrarna har också förändrats över tid. Idag är det två av de åkrar som finns i vårt 

område som ej är i bruk. Här sker alltså en förändring på så sätt att dessa slutligen kommer växa 

igen, eftersom de inte längre underhålls. Det visar sig bland annat genom att skogen börjat växa 

in på åkern.  

Vad gäller stranden trodde vi bl.a. att vi skulle få fram om stranden vid den nuvarande 

kustlinjen har påverkats genom turisternas besök. Vi förväntade oss också att stranden växt i 

storlek, men för att bevisa detta behövdes historiska kartor för att jämföra dessa med hur det ser 

ut idag (se figur 1-3, Bilaga C). Som syns på kartorna har studieområdet utvecklats från att (figur 

3, för 5000 år sedan) ha varit en spit till att bli små öar, för att sedan byggas ihop och slutligen 

bilda två uddar med tillhörande vik. Med hjälp av dessa kartor stärks vår teori om hur 

studieområdet har bildats. Teoretiskt är dock området lite underligt då exempelvis vågornas 

eroderande krafter borde ha bidragit till en minskning av strandens storlek och inte en 

påbyggnad. Detta är något vi har behövt ta hänsyn till i våra analyser. 

En kuststräcka är något man kan finna på många områden på Fårö, men kusten i vårt 

studieområde är känt för att attrahera många turister, möjligen tack vare dess unika 

påbyggnadszon som gör att stranden är väldigt bred på vissa ställen. Under vårt fältarbete på 

Fårö fick vi också bevis på att strandens utbredning vid Norsta Auren är mycket större än vid 

resten av områdets kustlinje. Detta tror vi främst beror på sedimenttillförseln som kommer från 

rullstensåsen norr om Fårö, som via havets transport först träffar Auraudden (udden vid Norsta 

Auren) och därför samlar en stor mängd där. Dock var sandstranden längs hela vår kustlinje 

väldigt lång och vid ett tillfälle möttes vi av några vindsurfare, en aktivitet som många utför vid 

Holmudden och Norsta Auren, detta trots att sommarsäsongen inte riktigt hade startat.  

Angående den mänskliga aktiviteten som vi trodde att det skulle finnas spår av vid 

stranden, i form av avfall och liknande, hittade vi inte särskilt mycket. Något som framgick från 

vår intervju vi genomförde med damen vid fyren var att vårt studieområde främst är ett populärt 
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turistmål under sommaren. Med anledning av detta kan man förstå de lunch-/grillplatser som vi 

hittade, men mer aktivitet än det gick inte att se.  

För att summera har landskapet förändrats både naturgeografiskt och kulturgeografiskt 

genom tiderna. Genom den intervju vi genomförde fick vi reda på att turismen har växt sig starkt 

i vårt studieområde och över hela Fårö. Våra egna personliga upplevelser av området gav 

förståelse för hur stranden kan vara så populär och eftersom den är under ständig påbyggnad kan 

man anta att turismen kommer att fortsätta växa eller i alla fall inte minska. Klimatet på Fårö är 

annorlunda jämfört med fastlandet och många liknar det vid att vara utomlands, vilket också 

förklarar varför många väljer att besöka ön. Det som skiljer Fårö mot fastlandet angående 

klimatet är bland annat många soltimmar samt att Östersjön bidrar med till att det är varmt under 

sommaren och in på hösten. 

Markanvändningen och agrarlandskapet verkar däremot inte vara som förut, många åkrar 

och ängar sågs inte längre vara i bruk och de som var aktiva var utarrenderade till en boende på 

annat håll. Även fyren och byggnaderna som stod på samma tomt verkar inte vara bebodda under 

lika stor tid längre som de var när fyrvakter bodde där. I och med detta kan slutsatser dras om att 

antal fast boende måste ha minskat genom tid men att turismen däremot ökat.  
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BILAGA A 
Observationspunkter i bilder 

 
Observationspunkt 1, bild tagen i sydlig riktning, koordinater N 6432635 Ö 0756397. Bild: Petra 

Jörnelind, 2015-05-07 

 

 
Observationspunkt 3, bild tagen i västlig riktning, koordinater N 6433438 Ö 0756283. Bild: 

Petra Jörnelind 2015-05-07 



 

34 
 

 
Observationspunkt 5, bild tagen i sydlig riktning, koordinater N 6433445 Ö 0756479. Bild: Petra 

Jörnelind 2015-05-07 

 

 
Observationspunkt 7, bild tagen i sydöstlig riktning, koordinater N 6432641 Ö 0756090. Bild: 

Petra Jörnelind 2015-05-07 
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BILAGA B  

Observationspunkterna och beskrivning av dessa. 

Vi har valt att i denna bilaga enbart ta med de observationspunkter där landskapet har förändrats 

från tidigare punkt. Därmed kan observationspunkternas nummer variera.  

 

Observationspunkt: 1 

Datum: 7/5 

Koordinater: N 6432635 Ö 0756397 

Berggrund och/eller jordart: Finkornig/mellankornig sand. 

Topografiska läget, landformer, processer: En åker som är belägen nära naturreservatet 

Skalahauar. 

Vegetation, markanvändning: Gräs och barrskog. Har förmodligen använts till vallodling förr i 

tiden, den verkar inte vara i bruk längre. 

Mänsklig aktivitet: Det går en väg som leder till åkern. 

Byggnader, fornlämningar, annan infrastruktur: Finns ett hus i närheten som numera verkar vara 

ett fritidshus. 

Beskrivning av områdets karaktär och/eller specifika landskapselement: Platt landskap som 

ligger i anslutning till den allmänna vägen som går ut till Holmuddens fyr. 

 

Observationspunkt: 3 

Datum: 7/5 

Koordinater: N 6433438 Ö 0756283 

Berggrund och/eller jordart: Finkornig sand 

Topografiska läget, landformer, processer: ca 150m lång och 25m bred äng, skog som har börjat 

växa in på ängen.  

Vegetation, markanvändning: Blandning mellan tall och lövträd, gräs. 

Mänsklig aktivitet: Kan ej vara i bruk längre, men det finns stigar som leder upp till den. 

Byggnader, fornlämningar, annan infrastruktur: Finns spår av ett litet skjul som rasat samt staket 

på vissa ställen runt ängen. 

Beskrivning av områdets karaktär och/eller specifika landskapselement: En platt 

observationspunkt och förmodligen därför den fungerat bra som odlingsmark. I dagsläget är det 

ganska långt till närmsta hus, den ligger lite avlägset annan bebyggelse. 
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Observationspunkt: 5 

Datum: 7/5 

Koordinater: N 6433445 Ö 0756479 

Berggrund och/eller jordart: Finkornig flygsand, lätt röd i färgen samt blottade trädrötter. 

Topografiska läget, landformer, processer: Vinderosion som skapat en blowout ca 2-3m ned. 

Vegetation, markanvändning: Barrskog med mycket lav och mossa som växer där blowouten 

tagit form. 

Mänsklig aktivitet: Det fanns ett förfallet hus ca 200m bort. 

Byggnader, fornlämningar, annan infrastruktur: Inga i närheten. 

Beskrivning av områdets karaktär och/eller specifika landskapselement: Beläget mitt i skogen 

vid ett upphöjt område.  

 

Observationspunkt: 7 

Datum: 7/5 

Koordinater: N 6432641 Ö 0756090 

Berggrund och/eller jordart: Blandad färg på sanden, från ljus färg till mellan. 

Topografiska läget, landformer, processer: Flygsand av vinden och vågenergi som skapat 

vallarna.  

Vegetation, markanvändning: Lav, barrskog, gräs. 

Mänsklig aktivitet: Denna punkt är beläget i naturreservatet Skalahauar. 

Byggnader, fornlämningar, annan infrastruktur: Inga i närheten. 

Beskrivning av områdets karaktär och/eller specifika landskapselement: Många dyner, torrt 

område och något kuperat.  
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BILAGA C 

 

 
 

Figur 1. Strandnivåkarta över Avanäset med Holmudden och Norsta Auren i öst, 1000 år sedan. 

Källa: SGU, Kartgeneratorn 2015-05-22 
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Figur 2. Strandnivåkarta över Avanäset med Holmudden och Norsta Auren i öst, 2000 år sedan. 

Källa: SGU, Kartgeneratorn 2015-05-22 
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Figur 3. Strandnivåkarta över Avanäset med Holmudden och Norsta Auren i öst, 5000 år sedan. 

Källa: SGU, Kartgeneratorn 2015-05-22 
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Figur 4. Höjdfördelningskarta över Holmudden och Norsta Auren. Kartunderlag: Höjddata 2m, 

Fastighetskarta och Terrängkarta © Lantmäteriet i2014/00601 


