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1. INLEDNING  

Denna undersökning är slutprodukten av fem dagars fältstudier på Fårö som genomfördes 

våren 2015 inom ramen för kursen Miljö och Landskap i Geografi B vid Uppsala Universitet. 

Gruppen har blivit tilldelad att undersöka ett område som ligger på Fårös nordöstra sida. 

Studieområdet ligger på den sydöstra delen av Avanäset, vilket framgår av nedanstående 

karta. Studien har för avsikt att med geografiska metoder undersöka landskapet utifrån olika 

teorier och modeller. Natur- och kulturgeografiska element har observerats och analyserats i 

syfte att besvara våra frågeställningar. Vår undersökning fokuserar på de processer som 

formar ett landskap, främst naturgeografiska men vi vill även se hur mänsklig aktivitet har 

påverkat landskapets nuvarande utseende. 

Studieområdets yta består av 2,0 km x 2,0 km och kännetecknas främst av flygsand som 

har blivit täckt med vegetation. Orguhauen är den högsta punkten i området och det är namnet 

för den stora sanddynen. Hela studieområdet har blivit påverkad bl.a. av den senaste 

nedisningen och landhöjningen. Sediment som har transporterats i isen har blivit avlagrad på 

stora delar av Skandinavien som en följd av nedisningen. Östersjön är ett exempel på 

deponeringsområde. I och med deponeringen har sedimenten sedan blivit transporterade till 

andra platser, såsom i vårt studieområde. Vågorna har med hjälp av strömmarna transporterat 

sediment av olika storlek för att sedan deponera dom på vårt kustområde i Fårö. För att detta 

skall vara möjligt måste det ske en landhöjning i området, vilket fortfarande pågår än idag. 

Men det är inte endast landhöjningen och vattenprocesser som ligger bakom studieområdet 

formation och utveckling, utan även vinden och dess förmåga att förflytta sandkorn har en 

stor inverkan på exempelvis varför studieområdet i stor grad består av flygsand. Utöver detta 

har studieområdets geografiska belägenhet och dess omgivning en betydande roll för hur och i 

vilken ordning material blir transporterad och deponerad. 

Människan har också en stor roll i studieområdets formation och utveckling. Exempelvis 

har avverkning av skogen och andra aktiviteter såsom jordbruk påverkat landskapets utseende 

och dess karaktär 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga och klassificera studieområdet på Fårö. Gruppen 

vill även se huruvida dom kartor som har utarbetats i GIS stämmer överens med verkligheten. 

1. Hur har dagens kustlinje formats och vilka processer är inblandade i dess 

formation? 

1 Hur ser den rumsliga fördelningen ut i landskapet kopplat till natur- och 

kulturgeografiska element samt vilka processer är inblandade i landskapets 

utveckling? 

1.2 Avgränsning 

Gruppen har blivit tilldelad ett område bestående av 2,0 x 2,0 km på nordöstra Fårö. 

Studieområdet döptes till Orguhauen. Inom detta område har vi besökt, undersökt och 

analyserat ett flertal platser för att kunna uppnå vårt syfte och besvara ovanstående 

frågeställningar. 
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Figur 1. Karta över Fårö samt det studieområde vi har blivit tilldelade av kursansvariga. Infällt 

finns ett ortofoto för att visa hur området och vegetationen ser ut. 

Källa: Topografisk karta och ortofoto från Lantmäteriet © 2014/00601 
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2. BAKGRUND 

Efter den senaste istidens avsmältning började Gotland stiga ur havet som ett resultat av 

landhöjningen. Denna landhöjning ledde till att havet och dess vågor nu kunde börja påverka 

landytan på olika sätt, bl.a. genom svallning. Svallning förekom på de flesta områden på 

Gotland eftersom ön var ovan havsnivå. Men det var inte endast vågorna som påverkade hur 

ön skulle formas, utan både sänkningar och höjningar av vattennivån bidrog till landskapets 

utveckling (Svantesson, 2008:29). 

Svallsediment bildas genom att material omlagras av vågerosion och detta kallas för 

svallning. Svallgrus kallas det om sedimentet är en blandning av sand, grus och mindre stenar 

(Karlsson & Hansbo, 1984:18). Denna typ av jordart finns i stor utsträckning på 

studieområdet och det är också där åkermarkerna återfinns. Klapper är stenar och dessa finns 

närmare kustlinjen (NE klapperstensfält). Sedimentärt berg är berggrund som ligger 

exponerat. Berggrund som ligger exponerad behöver inte vara sedimentärt. Det beror på vilka 

bergarter berggrunden består av. I studieområdet finns det sedimentärt berg längs kustlinjen 

på ett antal platser. Hur dessa ser ut och vad som karaktäriserar dessa är något vi har 

undersökt genom observationer i fält. 

Vår studie har fokuserat på hur studieområdet har formats och utvecklats, både av 

naturliga processer och mänskliga. För att göra detta har vi valt att lägga tyngdpunkt på 

följande; kustformningsprocesser, jordartsfördelning, vegetation, topografi, berggrund, 

landhöjning, markanvändning och den mänskliga aktiviteten. Genom att ha undersökt dessa 

delar har gruppen fått en helhetsbild av landskapets karaktär och innehåll.  

2.1 Fårö 

Fårö är en säregen plats. Avsnittet avser att kort beskriva öns berggrund, jordarter, vegetation, 

och markanvändning. Fårö är del av den siluriska klinten som består av starkare och svagare 

sorters kalksten (Martinsson, 2001:21). Zoner med motståndskraftig kalksten har högre 

topografi (Martinsson, 2001:18). Bergarterna är revkalksten och lagrad kalksten. Jordarterna 

på ön är främst sand, flygsand och svallsediment. När isen drog sig tillbaka efter den senaste 

nedisningen började Fårö höja sig över vattenytan. Sanden på Fårö har transporterats i 

inlandsisen och svallats av vågorna.  

Halva Fårö består av berg i dagen, dvs. mark som inte täcks av jordarter (Martinsson, 

2001:19). I Fårös fall finns det ett litet täcke av vittringsgrus på dessa platser. Det finns fem 

naturtyper på Fårö; alvar, öppen utmark, åker, skog och våtmark (ibid, 25). 

Markanvändningen på Fårö har dominerats av betesmark åt djuren och jordbruk. Djurens 

betande är det som har påverkat naturen mest men även jordbruket har format landskapet. 

Däremot har jordbruket bara kunnat ge mat åt gårdarna och inte odla för en vidare marknad 

(ibid, 36ff). Skogen och alvarlandskapen har använts som betesmark för djuren. Träden på 

Fårös ängar har använts som vinterfoder till djuren. Den mänskliga aktiviteten på Fårö ligger 

delvis till grund för den biologiska mångfald som området uppvisar gällande marktyper, 

växter och djur (Martinsson, 2001). Mycket av den flora och fauna som finns på Fårö finns 

inte någon annanstans i Sverige. Ett område som skiljer sig från övriga Fårö är Avanäset, 
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vilket ligger i öns nordöstra hörn. På Avanäset finns området där den stora sanddynen 

Orguhauen ligger. 

2.2 Avanäset och studieområdet 

Skogstypen som dominerar på Avanäset är sandtallskog. Precis som det framgår av namnet 

finns denna typ av tallskog på flygsandsområden, där det också finns sanddyner. På Avanäset 

förekommer det mossor och lavar av olika slag. Bottenskiktet i skogen består av kärlväxter 

som exempelvis blåbär, lingon och ormbunkar (Gotland Flora- en guide, Petersson & 

Ingmansson, 2007:15).  

Den stora sanddynen Orguhauen som finns i studieområdet sträcker sig som mest 

25 meter över havet. Dessa sanddyner bestod i början av 1900-talet av friflygande sand men 

har nu till större del blivit bunden av vegetation (Föreningen Fårö Framtid, 2007:8). Detta har 

hjälpts utav mänskliga ansträngningar att binda sanden, exempelvis genom att plantera träd. 

Tallskog täcker idag större delen av studieområdet varav fältvegetationen består utav 

mestadels lingon- och blåbärsris men också mjölon (Martinsson, 2001:22). Denna vegetation 

har sedan spridit sig även till de områden som fortfarande har fria sanddyner. På sanddynerna 

trivs ett flertal örter samt mossor och lavar. Miljön vid sanddynerna ger också förutsättningar 

för ett flertal insektsarter, t.ex. myrlejonet och den sällsynta gräshoppsstekeln (Martinsson, 

2001:22). 

2.3 Landhöjning och nedisning 

Landhöjning är den process som innebär att landytan stiger i höjd i jämförelse med havsnivån. 

Denna landhöjning är orsakad av att platser som upplever landhöjning har varit täckta av ett 

tjockt lager inlandsis vilket har tryckt ner jordskorpan. När inlandsisen sedan smälte efter den 

senaste istiden försvann den tyngd som tryckte ner jordskorpan vilket har orsakat den 

nedtryckta markytan att stiga. Landhöjning förekommer främst i Skandinavien och Kanada. I 

Skandinavien, mer specifikt på Ångermanlands kust har man uppskattat att jordskorpan har 

höjt sig 800 meter totalt, 500 meter under den tid isen smälte och 300 meter efter att isen hade 

försvunnit helt. Denna landhöjning har lett till att områden som tidigare varit havsbotten har 

stigit över havsytan både i form av lägre kustlinjer och öar (NE, landhöjning). I områden där 

nedisning har förekommit är modermaterialet oftast glacifluvium eller morän. Dessa material 

visar hur berggrunden ser ut på både lokalnivå och i ett större sammanhang (Brydsten, 

1985:57). 

2.4 Vågor och vind 

Vågor är den viktigaste processen som formar kustlinjen. Littoral drift, vilket är hur vågor slår 

in mot strandkanten och sedan tar med sig material. Det material som kustlinjen består av 

avgör hur vågorna kommer att slå och vilken form kustlinjen kommer att få. En sandstrand 

eller vik kan visa att vågorna lättare kan transportera lösmaterial från området och deponera 

dom på ett annat ställe. Materialet där är med andra ord svagare, mindre och kan inte stå emot 

vågorna. En udde eller utbuktning i kustlinjen visar att materialet där är mer motståndskraftig 
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mot vågerosion (Strahler, 2013:530ff). Vinden är en erosionsprocess vilket tar med sig 

material på två sätt, abrasion och deflation. Den sistnämnda är när vinden tar med sig material 

från marken. Kornstorleken på materialet som tas bort av vinden är det som avgör hur effektiv 

transporten blir. Abrasion är en process när sandmaterial vittrar på en exponerad yta, t.ex. 

berg eller jordart som inte är skyddad av något annat material (ibid, 547f). 

2.5 Stränder och strandvallar 

Stränder bildas genom att vågorna slår in och antingen deponerar eller transporterar material. 

Hur stranden ser ut beror väldigt mycket på vilket material vågorna har avlagrat där. Men 

även vågornas storlek och hastighet är avgörande komponenter. En strand består generellt sett 

av sand, grus eller småsten (ibid, 597). Om transporten av materialet är tillräckligt kraftig kan 

stenar eller grus avsättas längs en linje en bit ifrån stranden. Detta betyder att en strandvall har 

bildats på stranden (NE, strandvall). 

2.6 Sanddyner 

Sanddyner är en landform skapad av vinden. Den bildas genom att vinden transporterar med 

sig sand. Det krävs en särskild vindhastighet och fin kornstorlek på sanden för att den skall 

transporteras. Kornstorleken avgör hur högt och långt sanden kan transporteras. Mängden 

sand som kan transporteras begränsas av dessa faktorer. Vilken typ av sanddyn som bildas 

beror på mängden sand, vindhastighet, vindriktning och hur mycket vegetation det finns i 

området (Strahler, 2013:553-558). Hur sanden avlagras avgör sanddynens utseende. Desto 

starkare vinden desto mer rör sig sanddynen (ibid, 553-558). Däremot avgör 

nederbördsmängden i ett dynområde vilken typ av vegetation som kan förekomma. 

Vegetationen beror också på hur gammal sanddynen är, exempelvis kan tallskog etablera sig 

på äldre sanddyner (NE, dyn). 

Primära sanddynerna ligger närmast kustlinjen och påverkas av vågprocesser. 

Embryonala dyner och fördyner är två sorters primära sanddyner. Embryonala dynerna bildas 

av avfall som tidvattnet tar med sig eller där fördyner har försvunnit pga. vågerosion. 

Embryodyner är låga (ca 1-2 m höga). Över tid lagras embryodyner med varandra som bildar 

fördyner eller fördynsryggar. Tillväxten hos en embryodyn beror på relationen mellan 

sedimentär vindtransport och markvegetation (Masselink, Hughes & Knight, 2011:283). 

Fördyner fungerar som ett skydd för det bakomliggande marktäcket från t.ex. höga vågor, 

starka vindar och stormar. Strandgräset förhindrar sanden från att röra sig fritt och bidrar till 

att en dynrygg bildas (Strahler, 2013:541). 

Sekundära sanddyner ligger vanligtvis närmare inåt land och är egentligen omformade 

primära sanddyner. Blowoutzoner, transgressiva dyner, sandramper och sänkor är exempel på 

sekundära sanddyner (Masselink, Hughes & Knight, 2011:296). Deflation är det som skapar 

blowoutzoner (Strahler, 2013:557f). Det är från deflationsområden sanden tas upp för att 

sedan deponeras på andra områden. Blowoutzoner kan få en hästskoform som visar hur 

sanden har tagits upp. 
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2.7 Lateral variation 

Variationen av materialets kornstorlek längs en strand kan förklaras genom lateral variation. 

Kornstorleken på dom sediment som finns på stranden ser olika ut beroende på närheten till 

en vik. Vanligtvis är materialen grövre vid en udde än vad de är vid en vik (Brydsten, 

1985:67).  Det finns flera förklaringar till detta och vi har valt att med hjälp av Brydsten, 

förklara två. Den första anledningen till varför materialavlagringarna varierar är pga. att 

vågenergin är starkare vid en udde än vad den är vid viken. Den andra anledningen är att 

materialet selektivt transporteras längs stranden. Detta beror på att strömmen minskar i styrka 

längre in mot viken. I enlighet med detta kan material som t.ex. sand, transporteras längre än 

grus (Brydsten, 1985:68). Däremot är en kombination av dessa två processer vanligast enligt 

författaren. 

2.8 Littoral drift & stranddrift 

Den littorala driften beskriver hur och från vilket håll de huvudsakliga strömmarna går i 

förhållande till stranden och därmed bildar vågor. Hur material längsmed strandlinjen 

deponeras är ett resultat av hur vågorna slår in, vilket i sin tur är ett resultat av strömmens 

riktning. Vågor som slår in mot stranden gör det i en viss riktning. Vattnet som möter 

stranden avlagrar material men den tar också tillbaka materialet och avlagrar den igen på 

nästa punkt. Stranddriften förklarar hur ett föremål, exempelvis ett gruskorn, tas från punkt A 

och avlagras i punkt B. Vågorna slår in mot stranden i en diagonal riktning och bildar därmed 

“swash”. När vattnet sedan skall dra sig tillbaka, gör den det i en nittio graders riktning och 

bildar därmed “backwash”. Swash betyder att vattnet tar med sig material in mot stranden i en 

diagonal riktning medan backwash betyder att vattnet tar tillbaka materialet rakt in mot havet 

(Bird, 1984:122f). 

2.9 Klint 

Områden med kalksten som berggrund kan utsättas för klintbildning. Eftersom att kalksten är 

en sedimentär bergart och är relativt lätteroderat, kan havets vågor erodera det berggrund som 

finns vid vattnet. Men det är inte endast kalkstenens motståndskraftighet som avgör om en 

klint kan bildas eller inte. Kalksten kan också lösas i vatten, vilket förstärker 

erosionsprocessen (Martinsson, 2001:18ff). På kustområden med hårdare berggrund är 

materialet mycket motståndskraftigare än kalksten. Erosionen av berggrunden blir mycket 

långsammare och därmed tar det längre tid för klintar att bildas (Davidson-Arnott, 

2010:396f). 
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3. METOD 

Undersökningen har använt huvudsakligen tre metoder. Vi har skapat egna kartor utifrån 

sekundärdata i GIS. Gruppen har även granskat relevant litteratur som har ökat vår teoretiska 

grund kring processer i landskapet. Litteraturen har använts för att förklara våra kartor på ett 

för studien lämpligt sätt. För att komplettera undersökningen har observationer genomförts på 

plats under fältstudien. Innan fältstudien har gruppen tagit reda på vilka komponenter det 

finns i vårt område som utformar landskapet. Detta är viktigt för att förstå hur och varför 

landskapet ser ut som det gör. Enligt Landscape Character Assessment framgår det att 

landskapet kan beskrivas med hjälp av olika komponenter, såsom träd, murar, och stenar 

(Swanwick, 2002:8). Swanwick menar att landskapets karaktär består av flera faktorer. Dessa 

inkluderar geologi, jordarter, vegetation, markanvändning och mänsklig aktivitet ger 

landskapet en viss typ av karaktär och utseende (Swanwick, 2002:9). Vi anser att det har varit 

viktigt att undersöka dessa komponenter för att förstå landskapets utseende och dess 

utveckling. 

3.1 Kartor 

Gruppen har använt sig av olika kartor för att klassificera landskapet. Kartorna har hämtats 

hem med hjälp av GET-tjänsten. Data har samlats in från Lantmäteriet och SGU. Kartorna 

gruppen har använt jämfördes sedan med dom observationer som gjordes i fält. I stort sett 

stämmer dom överens även om kartorna är generaliserade. Vilket gruppen har tagit i 

beaktning ute i fält och vid sammanställningen av undersökningen. 

3.2 GIS 

Kartorna som har använts i undersökningen har tagits fram med ArcGIS programmet. Detta 

för att ta fram specifika kartor över vad gruppen vill ha fram i landskapet. Exempelvis har vi 

använt en satellitbild, en jordartskarta och en karta över områdets topografi. GIS har flera 

användningsområden men gruppen har använt det för sammanslagningar av olika kartlager till 

större kartor med relevans för vår undersökning (Swanwick, 2002:29). 

3.3. Fältstudie  

Fältstudier är ett bra sätt för människan att uppleva landskapet individuellt och subjektivt. Det 

är svårt att hinna med att observera och därmed beskriva det mesta som finns i landskapet när 

den avgränsade området är stor till ytan. Ju större ett område är, desto mer beroende blir 

undersökningen av skrivbordsstudier, t.ex. litteraturbearbetning. När det avgränsade området 

har en liten yta, då blir fältstudiens betydelse och värde omfattande (Swanwick, 2002:30). 

Vårt område består av ca 2 kvadratkilometer, vilket kräver mer av fältobservationer eftersom 

att det är bl.a. svårt att hitta information i litteratur specifikt om studieområdet. Vi behöver 

däremot kartor som hjälpmedel för att förstå var vi går på ute i fält, alltså vad vår omgivning 

består av, både geologiskt, biologiskt och kulturellt. Enligt Swanwick framgår det att antalet 

personer som deltar i en fältstudie har en betydelse för själva undersökningen eftersom att 

samtliga kan ha olika uppfattningar av landskapet (Swanwick, 2002:30). Syftet med en 
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fältstudie är att samla information till skrivbordsstudien, sådan information kan vara att ta 

reda på landskapets karaktär och dess utveckling (Swanwick, 2002:30). 

Fortsättningsvis har fotografier använts i syfte för att ha olika områden illustrerade och 

dokumenterade i bildform. Detta är enligt oss viktigt eftersom att det är omöjligt att komma 

ihåg allt som finns i vårt avgränsade område. Dessa bilder kan då bli indelade i olika nummer 

och därmed markeras på en karta (Swanwick, 2002:32). För att dokumentera våra upplevelser 

av landskapet är det bra att ha en extra karta till hands där gruppen kan markera och rita olika 

fenomen, utöver beskrivningar av var bilderna togs (Swanwick, 2002:32). Gruppen har 

exempelvis markerat på kartorna när ett område med med avvikande vegetation än sin 

omgivning har observerats. Eller när observationer visar att ett visst fenomen förekommer 

oftare inom ett visst i område i jämförelse med resten av Orguhauen. Då har vi använt kartor 

som producerats i GIS i syfte för att försöka förklara varför det specifika området avviker från 

det övriga studieområdet. Gruppen har exempelvis studerat vilka processer det finns som 

påverkar landskapet. Det har varit bra att vi har haft med oss olika kartor ute på fält som visar 

vilka typer av jordarter det finns på området. En jämförelse av jordartskartan med höjdkartan 

har gjorts för att se om det finns samband mellan dessa två. 
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4. RESULTAT 

Under de fem dagarna ute i fält fick gruppen uppleva och beskriva landskapet med hjälp av 

den teoretiska bakgrunden samt med hjälp av våra egna sinnen. Vi följde i stort sätt vårt 

fältschema som utarbetades innan fältstudierna. Efter observationerna har gruppen fått en 

utförligare förståelse för hur landskapet har formats och vilka komponenter som har inverkat 

dess utformning. Gruppen anser att man har fått tillfredsställande kunskaper från 

fältobservationerna i syfte för att klargöra denna undersökning. Det var av stor vikt att få 

möjligheten att orientera sig i landskapet i syfte för att förstå dess bildning och utveckling 

eftersom att litteraturläsning och teoretisk kunskap inte alltid tar upp de detaljer som kan 

erhållas via observationer. Exempelvis togs koordinater för de områden där berggrunden 

tydligt kunde ses i land, vilket inte framgick av jordartskartan. Den satellitbild som finns över 

studieområdet visar inte heller i detalj hur vegetationen och undervegetationen ser ut och om 

det finns några rumsliga samband. I fält har det exempelvis noterats att vegetationen har en 

rumslig utbredning; trädens längd och tjocklek samt hur buskvegetationen ser ut i förhållande 

till topografin är en del av de observationer vi har gjort. Detta skulle i stort sätt vara omöjligt 

att studera och skriva om vi inte var ute i fält. Nedanstående höjdkarta visar även var tidigare 

strandlinjer har gått. Avslutningsvis kring studieområdet kan sägas att allt har tidigare varit 

kustlinje. Det är något gruppen har kunnat observera i fält i t.ex. fördelningen av primära och 

sekundära sanddyner. 

 

Figur 2 Höjdkarta över studieområdet Källa: Höjddata 2 m Lantmäteriet © 2014/00601 
 

Kartan är en höjdkarta över Orguhauen. Vi har använt den för att se hur höjdskillnaderna 

relaterar till jordarter och markanvändning i landskapet. Denna karta visar hur 

höjdskillnaderna ser ut i de olika delarna av Orguhauen. Kartan blir intressant om den jämförs 

med terräng och jordartskartan eftersom gruppen kan se samband mellan hur markanvändning 

förhåller sig till de olika höjderna. Markanvändning kan inte tolkas enbart genom att 
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analysera höjdkartan, men den säger en hel del om hur sanddynerna och kustplattformen 

ligger till. Det finns tydliga tecken av tidigare strandlinjer på kartan. Detta har undersökts i 

fält och gruppen har försökt komma fram till varför det ser ut såhär samt hur dessa förhåller 

sig till markanvändning och jordarter. 

En intressant aspekt är hur höjdskillnaderna fördelar sig och varför det ser ut som det gör. 

Gruppen har också undersökt vilka jordarter dominerar där höjden i landskapet är lägst 

respektive högst. Höjdkartan har blivit relevant vid utarbetandet av tvärprofiler över 

landskapet. Däremot är det irrelevant att jämföra hur landhöjningen påverkar de olika 

höjderna på denna karta eftersom sanddyner byggs upp ovan berggrunden. Det betyder att det 

inte finns något direkt samband mellan höjden över havet och landhöjningen. 

 

Figur 3 Jordartskarta över studieområdet  

Kartan är en jordartskarta över studieområdet. Den har använts för att se hur jordarterna 

relaterar till markanvändning, kustbildning och höjdskillnader i landskapet. Jordarterna har 

jämförts med satellit bilden över studieområdet. Till att börja med för att se hur skog, åker och 

annan mark fördelar sig i landskapet. Detta för att svara på hur den rumsliga fördelningen ser 

ut. Jordartskartan har hjälpt oss att besvara frågeställningen om kustlinjen. 

Denna karta visar hur de olika jordarterna är utspridda på studieområdet, vilket ger 

förutsättningarna för vegetation av olika slag. Utöver detta leder studerandet av jordarter att 

förstå hur marken har bildats och dessutom få information om dess kornstorlek. För att 

bedöma vilka jordarter ett område består är det av yttersta vikt att beakta jordartens 

bildningssätt samt kornstorlekens sammansättning (SLU, Markinfo). Jordarter som dominerar 

i studieområdet är flygsand. Denna typ av jordart bildas genom att sand transporteras med 

vindar, det är alltså vinden som är drivkraften bakom flygsandens etablering på studieområdet 

(Getis et al, 2011:576). Vindarna leder till att stora mängder sand samlas och bildar 
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sanddyner. Hur snabbt dynerna rör sig bestäms delvis av hur mycket vegetation det finns men 

också i vilken hastighet vindarna blåser (ibid, 76). “De vindsediment man finner i Sverige är 

främst flygsanddyner” och klassificeras som postglaciär sand (SLU, Markinfo). Om en 

sanddyn är aktiv eller inte bestäms av hur mycket vegetation det finns i området men också 

dess närhet till kust (ibid). Vidare består studieområdet även av svallsediment såsom det 

framgår på jordartskartan. 

 

Figur 4 Klassificeringskarta över studieområdet Kartunderlag: Lantmäteriet och SGU 

©  2014/00601 

Ovan är vår klassificering av studieområdet. Den littorala driften går i nordöstlig riktning. 

Strandzonen består av klapper och grus med mindre delar av berggrund som sticker fram. Det 

som ligger närmast kustlinjen är berggrund med svallsedimenttäcke. Därefter finns 

agrarlandskap på kustplattform. Bakom finns det sekundära flygsandsområdet vilket följs av 

det primära flygsandsområdet. Den dominanta vindriktning som har kunnat identifieras är 

sydöstlig. På vissa ställen kan vi se hur sanddynerna överlappar varandra. Att urskilja 

sekundära sanddyner har varit lättare än att avgöra ålder och hur dom har sett ut tidigare. 

Klassificeringskartan är resultatet av våra fältstudier och detta avser denna del av 

undersökningen visa. Studiens slutsatser är baserade på klassificeringskartan och 

nedanstående resultatdel. 

4.1 Landskapet 

Fårö har ett unikt odlingslandskap i jämförelse med resten av Gotland. Exempelvis har det 

aldrig funnits någon ursprunglig skog på ön. Fårö har varit befolkat sedan ön reste sig upp ur 

Östersjön (Martinsson, 2001:36). Fårö kan klassificeras som ett gammalt kulturlandskap. Men 

att ön var under havsnivån för ca 10 000 år sedan behöver inte betyda att det är ett ungt 
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geologiskt landskap. Gotlands berggrund bildades i ett tropiskt hav under den siluriska 

tidsperioden, vilket var ca 400 miljoner år sedan (Martinsson, 2001:17). Av den anledningen 

kan berggrunden anses vara rätt gammal. För att återgå till odlingslandskapet kan sägas att 

åkermarkerna är rätt utspridda. Vilket kan observeras om man rör sig i en sydlig till nordlig 

riktning. Odlingslandskapet finns främst på den östra delen av landskapet, ofta i närheten av 

våtmarker (ibid, 23). Efter fältstudierna är det för hela gruppen tydligt att Fårös landskap är 

speciellt. Det påminner inte om det landskap som finns på fastlandet. Nedanstående 

redogörelse utgår ifrån följande underrubriker: Mänskliga spår i landskapet, studieområdets 

kustlinje och dess egenskaper, studieområdets kustbildande processer, tvärprofil 1 och 

tvärprofil 2 samt övriga intressanta punkter. 

4.2 Mänskliga spår i landskapet 

Hela studieområdet har på något sätt formats av människan. Det innebär att hela landskapet vi 

studerat är ett stort mänskligt spår i sig. Gruppen menar att mänskliga spår är bebyggelse, om 

och på vilket sätt marken brukas samt övriga inslag i landskapet som är exempel på mänsklig 

verksamhet. Jordbruk och djurskötsel är tydliga spår i landskapet vid delen av studieområdet 

som ligger vid Ava. Vi lyckades inte träffa någon av bönderna i området. Det gör att resultatet 

baseras på observation. Växelbruk präglar platsen. I vårt fall syns det genom att betesmark 

och åker med vall, raps eller klöver finns i samma område. Djurhållningen bestod vid denna 

gård av får och höns. Fåren påverkar landskapet genom betande. Det fanns hägnader för dom 

på den öppna jordbruksmarken. Fåren hade möjlighet att vandra in i skogen men dom höll sig 

inom hägnaderna på jordbruksmarken.  

Bebyggelsen i området bestod av bostadshus av olika storlek samt ladugårdar och andra 

jordbruksbyggnader. Bonden använder delar av sin mark för att stapla ved vilket illustreras av 

det som finns i den lilla träddungen i nedanstående bild.  

 

Figur 5 Bilden visar åkrarna i närheten av Avagårdarna. Figuren är 190 grader Sydväst N: 6430955 

Ö: 754581 Foto: 2015-05-09  
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All jordbruksmark i området brukas inte längre. En mindre bit jordbruksmark observerades i 

närheten av sanddynen Orguhauen där marken inte brukades. Det är svårt för ett otränat öga 

att notera hur länge sedan den brukades. Det ser ut som att åkrarna växlingsvis används till 

vallodling. Det innebär att flera år har gått sedan marken där användes som åker. Ett äldre 

spår i landskapet är en 1150 m lång stenmur, vilken ligger närmare stranden. Den har haft 

funktion som avgränsning mellan jordbruksmark och strandzon (Fornsök). Eftersom det finns 

en ny grind i början av stenmuren används den fortfarande. Antingen är det bara människor 

som använder den eller så finns möjligheten att den används för att transportera djuren. Sett 

till närheten till stranden antar vi att människor är dom enda användarna. Åkrarna i 

studieområdet ligger på en kustplattform. Sediment har där svallats upp vilket har gjort 

marken lämplig för jordbruk.  

 

Figur 6 Fotografiet är taget i nordlig riktning i närheten av Avagårdarna.  N: 6430965 Ö: 0754822 

Foto: 2015-05-09 

Övriga spår i landskapet är fritidshus, ett grustag, en militärbunker samt en sjösättningsplats 

för båtar. Det finns flera fritidshus i området. Ett exempel på det är att gruppen observerade 

ett nytt hus som höll på att byggas. Under våra fältstudier mötte vi få människor. Det kan tas 

som belägg för att området präglas av fritidshus och inte så många Åretrunt-boende. Däremot 

bor det Åretrunt-boende nere vid Avagårdarna. Studieområdet bebos av både Åretrunt-boende 

och sommargäster.  Grustaget är ett tydligt ingrepp i landskapet vilket skapar en speciell 

miljö. Halvmåneformen gjorde den intressant eftersom den ligger vid en sanddyn kunde ha 

lett oss till att anta att hela platsen var en större sanddyn. Efter noggrannare observationer och 

diskussion inom gruppen insåg vi att det var ett grustag. Denna plats blir ett möte mellan 

landskapets kultur -och naturgeografiska element. 
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Figur 7 Bilden är tagen i nordvästlig riktning vid grustaget som finns i studieområdet. Grustaget 

ligger en bit ifrån Avagårdarna.  N: 6430980 Ö: 0755003 Foto: 2015-05-09 

Ett mer kargt möte mellan naturen och människan i landskapet blir militärbunkern som finns i 

området. Gruppen blev förvånad över att finna ett sådant här spår i landskapet. En sökning på 

fornsök visar att bunkern inte är gammal nog att finnas med där. Militären har haft 

verksamhet på Fårö under längre tid. Framförallt under andra världskriget ökade Fårös 

betydelse (Region Gotland). Troligtvis är bunkern från andra världskriget eller kalla kriget.  

.  

Figur 8 Bilderna visar bunkerns fram- och baksida. Bunkern ligger söder om naturreservatet Skala 

Hauar. Foto 2015-05-07 

Det sista tydliga spåret i landskapet är en sjösättningsplats för båtar. Läroböckerna talade om 

hur Fårös invånare var mångsysslare. Dom sysslade med skogs -och jordbruk samt fiske. 

Denna plats illustrerar det. Det ser ut som att människor aktivt har flyttat delar av 

kustplattform i ordning för att göra platsen säker för sjösättning.  
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Figur 9 Fotografiet är taget 150 grader sydöst och visar en sjösättningsplats nära avAvagårdarna och 

stenmuren. Sjösättningsplatsen är uppbyggd av en kustplattform. N: 6430689 Ö: 754875 Foto: 2015-

05-07 

Det finns mindre spår av mänsklig aktivitet i landskapet. Exempel på det är traktorspår i 

landskapet, elledning, staket och skräp vid stranden. Det är svårt att säga exakt hur mänskliga 

spår påverkar naturgeografiska element. Att en sanddyn påverkas av hur ett grustag läggs är 

tydligt. Åker -och betesmark ger landskapet ett karaktäristiskt utseende. Bunkern och 

stenmuren har påverkat platsen och mindre delar av omgivningen. Det finns delar där det inte 

är tydligt som i fall med elledningar eller traktorspår. 

4.3 Studieområdets kustlinje och dess egenskaper 

Sedan Fårö steg ur havet efter den senaste istiden har det blivit fritt fram för havet att erodera 

det stigande landet. I enlighet med länsstyrelsen måste jordskorpan höja sig mer än havsnivån 

för att det skall kallas för landhöjning (Länsstyrelsen, 2015-05-19). Detta är ett faktum som 

påverkar hela Fårö. Eftersom hela Gotland, inklusive Fårö, består av sedimentärt berg innebär 

det att berggrunden har områden som är både svagare och starkare mot erosion av olika typer. 

Studieområdets kust har sedan den har rest sig ur havet blivit sakta men säkert eroderad av 

havets vågor. Detta har observerats under fältstudien. Gruppen har observerat hur vattnet med 

hjälp av vinden bildat vågor för att sedan slå in mot kusten och därmed deponera sediment på 

kustlinjen. Gruppen har också observerat hur klinten vid norra delen av studieområdets kust 

blivit utsatt för vågorna. Sand- och grusavlagringarna som finns på Fårös kust är ett resultat 

av svallning. Det är i sin tur ett resultat av istidens inverkan eftersom att dessa avlagringar har 

blivit transporterade av den senaste inlandsisen. Dessa deponerades sedan i Östersjön.  
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Figur 10 Bilden visar en klapperstenstrand vid kustlinjen i närheten av stenmuren, riktning mot Skala 

Hauar. I figuren framgår det hur klapperzonen är indelad i en stabil respektive instabil zon. Foto: 

2015-05-07  

Vidare har stora delar av områden med klapper blivit täckt av grus. Med detta menar gruppen 

att de olika svallsedimenten har blivit avlagrade ovanpå varandra. I enlighet med Svantesson 

blir svallsedimenten avsatta på olika sätt, där oftast svallsand avlagras över svallgrus och 

klapper (Svantesson, 2008:29). Vi observerade att klapper fanns på områden där det enligt 

jordartskartan skall vara grus. Klapperstenarna som var vita visade att området där de befann 

sig på inte var stabil under längre period. Med detta menar gruppen att klappern har blivit 

utsatt för någon form av aktivitet; det kan vara så att vågorna har kommit på stenarna, 

människorna har gått på stenarna eller en kombination av de två. Nedan visas en bild över ett 

klapperfält i vårt studieområde där både vegetationen i området och färgen på stenarna 

avslöjar strandzonens stabilitet. 

Klapperstenarna som är vita är naturligtvis närmare kusten än de grå/svarta stenarna. Man 

kan också se att vegetationen på det gråa området har etablerat sig väl. För övrigt är tallen vid 

kusten lägre än de in mot land, vilket förmodligen beror på att det är mindre konkurrens om 

mark och solljus här. Bilden visar tydligt hur långt in mot land vattnet kommer som längst. 

Avslutningsvis har svallsediment i stort sätt blivit avlagrade på kustplattformen som sträcker 

sig upp till naturreservatet. Denna kustplattform ligger ovan vattennivån och den framgår som 

en grå zon på klassificeringskartan. 
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4.4 Studieområdets kustbildande processer 

I detta avsnitt skall det redogöras för hur kusten har bildats genom olika processer. Först och 

främst vill gruppen redogöra för hur det littorala driften har påverkat materialavlagringen på 

stranden. Därefter skall hur den laterala variationen ser ut längs med stranden tas upp. Detta 

för att få en större förståelse för hur de två processerna bidrar till kustens formation. Till sist 

avser delen ta upp hur dom sekundära dynerna på naturreservatet har bildats. 

När man kollar på kartan över hela Fårö, där studieområdet finns med som en satellitbild, 

syns det att hela studieområdets kust når upp till naturreservatet. Vi har blivit tilldelade en 

mindre del av naturreservatet. Men detta gör inte reservatet är mindre intressant. 

Naturreservatet är en vik som ligger mellan två uddar. En tydlig och en mindre tydlig udde. 

Med tydlig udde menas udden som finns på östra sidan av reservatet medan det mindre 

tydliga udden är den södra delen av vårt studieområde. Med en ordentlig blick över Fårö 

kartan är det möjligt att se vad gruppen menar. Vidare har naturreservatet bildats genom att 

det har avlagrats sand i viken, vilket kopplas till det littorala driften och till laterala 

variationen. Det finns två littorala drifter som har påverkat sandavlagringen på 

naturreservatet. Studieområdets kust har blivit påverkat av dessa två; den ena driften har en 

sydvästlig-nordöstlig riktning som går längs med hela vår kust. Denna littorala drift finns med 

på klassificeringskartan men är möjlig att se genom att titta på jordartskartan. Det framgår inte 

på klassificeringskartan hur den andra littorala driften påverkar naturreservatet, men genom 

att se på Fårökartan är det möjligt att förstå hur den andra driften fungerar och vilken riktning 

den har. Den har nämligen en östlig-västlig riktning och går rakt in i viken. Gruppen har 

kommit fram till att materialet öster om reservatet har blivit avlagrat av den andra littorala 

driften. 

Det sydväsligt-nordöstliga littorala driften medför strömmar som går i samma riktning 

som littorala driften. Detta bidrar till att materialet som deponeras gör det huvudsakligen i 

samma utsträckning. Klapperstensfältet som finns på södra delen av studieområdet är ett 

resultat av littorala driften. Klapperstenarna har blivit avlagrade på detta område eftersom att 

de väger mer än grus och sand, vilket gruppen har tagit upp innan. Klapperområdets närhet till 

viken avslöjar hur den laterala variationen och littorala driften påverkar varandra; närmast 

naturreservatet, från den första littorala driften, finner vi grus och sedan klapper ju mer söder 

man går. Detta är ett tecken på att naturreservatet är den sista deponeringspunkten för 

materialavlagringarna som de två littorala drifterna medför. Med andra ord möts de två 

drifterna vid viken, för att avlagra det finaste materialet där. 

Fortsättningsvis är den laterala variationen väldig tydlig på de flesta platserna i 

studieområdet. Det finns ett tydligt samband mellan hur materialavlagringarna ser ut vid viken 

och hur de ser ut längre bort från viken. Ju längre bort från viken, desto större material. Detta 

beror på att strömmarna är starkare närmare udden än vad de är vid viken. Eftersom att 

strömmarna är svagare i viken kan större svallsediment inte deponeras där. Det kan kännas 

förvirrande när man tittar på hur det sedimentära berggrunden ser ut nära naturreservatet och 

sedan fundera över varför det inte finns klapperområde där. Det är också en udde där, men det 

förekommer inte klapper avlagringar på något nämnvärd skala, förutom att vågorna, 

förmodligen med hjälp av kraftiga stormar, har avlagrat klapper mellan det postglaciala 
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sandområdet och grusområdet. Vi har observerat att det finns klapperstenar där, men i mycket 

liten skala. Anledningen till varför det inte finns ett större klapperstensbälte där kan förklaras 

av kustplattformerna som finns söder om den sedimentära berggrundsklinten. Dessa 

plattformer gör att vågorna bryts tidigare ute i havs och därmed får minskad styrka ju närmare 

dom kommer in mot land. Eftersom att vågorna blir mycket svagare där än vad de skulle vara 

vid en vanlig udd utan kustplattform, kan klapperstenarna inte tas med vågorna för att sedan 

deponeras på eller bakom den sedimentära klinten.  

För övrigt har gruppen funnit rumsliga samband mellan materialavlagringar och 

vattenprocesser och detta har vi försökt förklara i avsnittet. Det rumsliga sambandet mellan 

var de littorala drifterna går, på vilket sätt den laterala variationen skiljer sig på de olika 

platserna i vårt studieområdes kust samt hur kustplattformerna bidrar till kustformationen har 

varit de centrala delarna med detta avsnitt. Avslutningsvis har de sekundära sanddynerna på 

naturreservatet bildats genom att sand har tagits upp av vinden och sedan deponerats lite 

längre in mot land. Men, för att det ska vara möjligt för vinden att ta upp sanden, måste 

sanden komma dit först. Att sanden har deponerats där är som vi tidigare beskrivit tack vare 

dom två littorala drifterna. Dom sekundära dynerna har bildats i samband med 

sandavlagringar på viken. Sanddynsområdet är väldigt komplext på viken, det är väldigt 

kaotiskt och det går inte att bestämma exakt hur dom har bildats. Däremot vet vi att dynerna 

på naturreservatet är ett resultat av den laterala variationen som uppstått i samband med de två 

riktningarna av littoral drift. 
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4.5 Tvärprofil 1 

 

Figur 11 tvärprofil 1 

Tvärprofil 1 startar vid kusten och följer den röda pilen (se figur 11) mot nordväst. Profilen 

har en översiktlig konstant höjdlutning då de lägre områdena i landskapet får en högre höjd 

över havet ju längre inåt land de är belägna. 

Zon 1.1 består i huvudsak av vatten men det finns större stenblock som kan ses ligga i vattnets 

grunda del och sticka upp ovanför vattenytan. 
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Figur 11 Bilden visar en klapperstenstrand med tydlig algbildning vid vattenbrynet samt en 

kustplattform längre ut.  Det är utgångspunkten för tvärprofil 1. Bilden är tagen 130 grader sydost. N: 

6430985 Ö 755125, Foto:2015-05-08 

I zon 1.2 består markunderlaget endast av klapper. Den första delen av kustzonen, zon 1.2, har 

ingen vegetation och klappret har en vit färg och har blivit uppstaplade i tre vallar. Klappret är 

lite mindre just vid vattenbrynet, vid vilket alger också samlas (se figur 12). Längre in mot 

land får klappret en mörkare färg då den täcks med mossa och lav då klappertäcket då visar på 

att vara stabilt. 

I den senare delen av zon 1.2 avtar klappret något på några ställen och övergår i sand. 

Vegetationen består av kortare tall träd, möjligen också enbuskar, och plättar av strandgräs. 

Zonens gräns går vid en gammal stenmur (se Mänskliga spår), vilket tillsammans med stigar 

längst kusten är de enda tydliga spåren på mänsklig aktivitet. 

 

Figur 12 Bilden är tagen i 100 grader sydöstlig riktning vid nedhuggen skog i närheten av sanddynen 

Orguhauen, N: 6431050 Ö: 755050 Foto: 2015-05-08 

Den första hälften av zon 1.3 i tvärprofil 1 består av skog på en till huvudsakligen utplanad 

yta. Detta mestadels plana område är en del av samma kustplattform vilket man bedriver 

jordbruket på längre västerut från tvärprofilens riktning. Marken i denna del består av klapper 

beblandat med sand som under tid har blivit täckt av mestadels mossa och tall träd. 

Den andra hälften av zon 1.3 börjar sanddynslandskapet då svallsediment täcket (av 

klapper och sand) övergår i flygsand. I samband med detta täcker denna zon den första kedjan 

med sekundära sanddyner som kan finnas sträcka sig till stor del längst gränsen mellan 

flygsandsområdet och området med svallsediment upp till sanddynen vid namn Orguhauen. 

Översiktligt har zon 1.3 likadan vegetation i form av mossa, ris och tallskog. Utspritt över 

hela zonen finns spår av avverkad skog i form av lösa grenar och spår efter fordon (se figur 

12). Gruppen antar att skogen tas ned för att det inte skall växa igen alternativt ett behov av 

virke. Täcken på ett gammalt grustag samt en elledning finns också i området. Sandprov i 

området visar en A-horisont på 3,5 cm, en E-horisont på 11 cm och oblandad sand påträffas 

14,5 cm ner (se teckenförklaringen i figur 11).  Det går att höra vinden men inte känna den. Vi 

tror att detta beror pga. vegetationen och dom höga träden, samt topografin. 
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Figur 13 Bilden visar tvärprofilens andra sekundära sanddyn. Den ligger vid vägen och här  togs ett 

sandprov. N: 6431110 Ö: 754717 Foto: 2015-05-06 

Zon 1.4 kan delas in i ett transport område i vilket landskapet är mer utplanat och ett område 

för tvärprofilens andra sanddynskedja. 

I transportområdet, som befinner sig mellan sanddynskedjorna i zon 1.3 och 1.4, finns 

mänskliga spår i form av en grusväg/sämre bilväg och ett staket som hänger samman med den 

gamla stenmuren och områdets aktiva jordbruksområde. Inhägnaden visar täcken på att 

brukas som betesmark i att området innanför inhägnaden i zon 1.4 har annorlunda vegetation 

från resten av zon 1.4. Förutom mossa och lav finns mindre buskar och gräs. Tall träden är 

höga men inte så gamla. 

I zon 1.4:s andra del finns en sekundär sanddynskedja (se figur 13) som påminner i stor 

grad om vår tidigare sanddynskedja. 

Enligt två sandprov tagna i området, där den första visar att A-horisonten är 10 cm och 

humusen inte är lika blandade som i den tidigare zonen. Andra grävningen skedde 15 m 

längre bort, där vegetationen bestod enbart av mossa. Detta visar ha konsekvenser för A-

horisonten som på denna plats bara är 5 cm på grund av mindre växtlighet.  

Zon 1.5 kan uppdelas på ett liknande sätt som i zon 1.4, i transportområden (eller deflations 

ytor) och sanddyner. Den största skillnaden i zon 1.5 i jämförelse till zon 1.4 är att zon 1.5 har 

två sanddynskedjor. Uppdelningen i zonen kan ses som följande; transportområde, 

sanddynskedja, transportområde, sanddynskedja. 

Den första delen av zonen är ett större transportområde i vilket mindre använd 

traktorsväg och någorlunda jämt fördelning av tall träd. Därefter kommer den första av de två 

sanddynerna vilken är den minsta av dessa i tvärprofil 1. Denna är också betydligt mer 

parallell med kusten och utmärker sig inte lika tydligt för att vara en sekundär sanddyn som 

resten av de sekundära sanddynerna i området. Påföljande denna sanddyn kommer vårt andra 

transportområde, vilket är mycket mindre än den tidigare, vilket följs av den andra sanddynen 

i zonen. Denna sanddyn är den längsta sammanhängande dynen utav de sekundära dynerna så 

väl som den hösta i tvärprofil 1. På den sydöstra sidan av sanddynen finner man tunnare lager 
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av mossa/lavar vilket kan tyda på att dessa områden bara nyligen har blivit bunden av 

vegetation. (För en tydligare bild av zonen, se figur 11). 

Övriga ställen i zon 1.5, både på sanddynerna och transportområdena, består vegetationen 

av mossa och ris och tallskog. 

Ett sandprov vid den mindre dynen visar att A-horisonten börjar 4 cm och den blandade 

E-horisonten finns 6 cm. Oblandade horisonten stöts på 10 cm ner.  

Zon 1.6 i tvärprofilen består av primära sanddyner. Dom är svåra att urskilja men det finns två 

sätt att urskilja. För det första är dom parallella med tidigare kustlinjen och att vegetationen i 

närheten. Till skillnad från sekundära dyner finns det vid primära dyner klöver, vitsippor och 

ormbunkar som gruppen tror kan ha fått sin färg av järnoxid. 

I den sista zonen i tvärprofil 1, zon 1.6, har vi lämnat det sekundära flygsandsområdet då hela 

zonen består av primära sanddyner. Dessa är väldigt låga, >2m, och är svårare att se med 

blotta ögat i jämförelse med de sekundära sanddynerna (se figur 14). Vegetationen skiljer sig 

också betydligt från tidigare zoner då både klöver, vitsippor och ormbunkar förekommer 

utöver massa och ris. Men även här består träden i huvudsak av tallar, enbuskar förekommer 

också. 

De enda spår av mänsklig aktivitet detta område är ett staket med en grind samt en 

traktorsväg. Spår av mindre skogsavverkning kan också urskiljas. 

Sandprov i området visade en A-horisonten på 7 cm med färgen som är nästan svart. 

Detta tyder på näringsrikt material vilket i sin tur innebär att området varit bevuxet en längre 

tid. E-horisonten är 14 cm och materialet övergår då från svart till en allt gråare färg i takt 

med att djupet ökar. Därefter kommer sand med en röd/orange/guld-färgad. 

 

 

Figur 14 Fotografiet är taget i nordlig riktning vid primär sanddyn som är avslutningspunkt för 

tvärprofil 1. Att det är en primär sanddyn syns tydligt eftersom sanddynerna inte är stora.  N: 

6431527 Ö: 754526 Foto: 2015-05-06 
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4.6 Tvärprofil 2 

 

Figur 15 Tvärprofil 2 

Zon 2.2 är utgångspunkt för tvärprofilen. Den ligger nere vid nuvarande kustlinjen. I delen 

närmast naturreservatet inom kustområdet på tvärprofil 2 finns en klintformation samt tydliga 

spår efter berg i dagen. Klinten i detta område har bildats genom att vågorna har eroderat 

berggrunden från sidan i samband med landhöjning. Spår av klint finns 6-7 m från vattnet (se 

figur 16). Det övriga kustområdet består av grus -och sandavlagringar med grövre sand vid 

vattenbrynet. Gruset är ordnat i tre lager liknande klappret i tvärprofil 1, plus en 

kustplattform, även om dessa grusvallar är mindre och inte lika branta som klapper vallarna i 

tvärprofil 1. Kustplattformen i sin tur finns ca 5-10 m ut. Vegetationen i zon 2.2 består av 

strandgräs och lägre tallar. Bakom stranden finns det lägre barrträd. Sandprov är taget 10 m 

från stranden. A-horisonten är här 20 cm. Cirka 40 m från strandlinjen tätnar 

buskvegetationen. Gräs, mossa i liten skala, blåbärsris, ormbunkar, rönn och tall är det som 

dominerar vegetationen mellan dom två första delarna av tvärprofilen. Ett husbygge och en 

väg är spår av mänsklig aktivitet. Längre inåt land tog vi ett sandprov där A-horisonten var 11 

cm ner.  
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Figur 16 Fotografiär tagen 30 grader nord vid klint i närheten av naturreservatet Skala Hauar Foto: 

2015-05-08 

Zon 2.3 har inga större höjdskillnader och vegetationen i första delen av området (från kusten 

räknat) består av mossa, ris och strandgräs med både rönn och tall. På grund av en tät 

vegetation har vi inget sandprov i denna zon. I området av tvärprofil 2 som gör upp den andra 

delen av zon 2.3 finns ett antal fritidshus samt en sämre bilväg i området som täcken på 

mänsklig aktivitet. 

I zon 2.4 finns tvärprofilens första sanddyner. Området består av sekundära sanddyner och 

blowoutzoner som har skapat ett mer kaotiskt landskap av sekundära sanddyner. Som följd 

visar tvärprofilen (se figur 15) en generaliserad genomskärning av det sekundära 

sanddynsområdet. 

Vegetationen i området består av mossa, ris och tallskog. Sanden är hård i detta område. 

Det leder till ett antagande om att områdets marktäcke är stabilt. Samt att sandprov visar en 

A-horisont som är 14 cm ner (se figur 17-18). 

 

Figur 17 Fotografi tagen 130 grader sydöst vid utsiktspunkt i närheten av bostadshuset. Figuren visar 

hur toppen av sanddynen täcks av mossa. Sänkan består av tallar. N: 6431811 Ö: 755411 Foto: 2015-

05-08 
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Andra sandprovet i zon 2.4 visar en A-horisonten på 5 cm och E-horisont på 3 cm ner. Söder 

om området har skog avverkats vilket tillsammans med spår efter fordon är zonens enda spår 

på mänsklig aktivitet.  

Zon 2.5 präglas av platt mark, tät barrskogsvegetation och undervegetation samt ett 

deflationsområde bredvid en större sanddyn vilket syns i figuren nedan. Vi tror att sanddynen 

är yngre än deflationsområdet. Detta eftersom en jämförelse med höjdkartan visar att 

deflationsområdet har spår efter primära dyner. Den större sanddynen i området klassificeras 

däremot som sekundär. Flygsanden i denna del av tvärprofilen täcks av mossa, ljung blåbärs -

och lingonris. 

 

Figur 18 Fotografi tagen i nordlig riktning vid en sekundär sanddyn med tallar och tät 

undervegetation.  Figuren är avslutningen av tvärprofil 2 N: 6431982 Ö: 755170 Foto: 2015-05-08 

4.7 Övriga intressanta punkter 

Det finns två övriga punkter i studieområdet som inte faller inom någon av övriga rubriker. 

Sanddynen Orguhauen är en stor sekundär sanddyn. Gruppen trodde att utsikten därifrån 

kunde ge en överblick över området. På plats visade detta sig vara omöjligt då vegetationen 

på toppen var tät. Orguhauen är bra exempel på hur en sekundär sanddyn har bildats. Vindens 

nyckfullhet gör det svårt att bestämma en dominant vindriktning. Orguhauen innefattar alla 

delar ett sanddynsområde har. Tydliga ackumuluationszoner, blowoutzon och deflationszon. 

Det har underlättat vår förståelse för andra sanddyner och deras utseende. Naturreservatet 

Skala Hauar är speciellt. Detta eftersom sanden och kustprocessen där har gett upphov till 

vegetation dominerad av strandgräs samt lägre och bredare tall. Gruppen nöjer sig i 

undersökningen med att konstatera detta eftersom Skala Hauar utgör en begränsad del av 

studieområdet. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Diskussion kring mänskliga spår i landskapet 

Dom förväntningar gruppen hade innan fältstudierna var att finna spår av jordbruk och 

betesmark i studieområdet. Förstudierna hade gett oss kunskaper om att det fanns 

jordbruksmark och att sannolikheten att stöta på får var stor. Däremot blev stenmuren, 

grustaget, sjösättningsplatsen och bunkern inslag i landskapet vi inte visste om. Tydligt är att 

dessa spår tydligt påverkar det omgivande landskapet. Stenmuren används medan det är oklart 

om grustaget gör det. Sjösättningsplatsen och bunkern gör det inte längre. Faktum är att 

oavsett om dom används eller inte så fortsätter dom att påverka det omgivande landskapet. 

Dom sekundära sanddynernas gränser vid Ava och i närheten av Orguhauen är spår av 

mänsklig aktivitet. Hade inte människan odlat upp marken är det möjligt att sanddynerna hade 

sett annorlunda ut. Gränserna för dessa hade varit på andra platser än idag. Gruppen menar att 

sanddynerna hade kunnat växa in mot det som idag är odlingsmark. En annan diskussion kan 

föras om människan kommer arbeta för att bevara landskapet som finns idag eller om det 

kommer att förändras. Eftersom gruppen inte träffade någon av dom boende i området blir 

diskussionen baserad på våra observationer och funderingar. Naturgeografiska förändringar, 

såsom landhöjning, är inget människan direkt kan påverka. Vi tror att dom boende i området, i 

den mån det är möjligt, vill bevara landskapet som det är. En viktig grupp här blir om 

fritidshusens ägare. Deras beslut kommer delvis att avgöra om landskapet förändras eller 

bevaras. Gruppen anser att det troligaste är att dom vill bevara. Annars hade ägarna inte byggt 

eller köpt hus där från första början.  

5.2 Diskussion kring kustlinjens egenskaper och processer 

Vid en granskning av jordartskartan kan man se ett tydligt samband mellan var det finns 

klapperavlagringar och grusavlagringar. Hur långt ett föremål kan transporteras av vattnet 

påverkas av föremålets vikt och eftersom att klapper är större och därmed väger mer än grus, 

avlagras den närmast vattenlinjen. Detta har vi observerat och har fått det klart för oss att 

deponeringen längs med kusten följer ett visst mönster. Det är möjligt att se detta på 

jordartskartan; där det finns klapper finns det grusavlagringar “bakom” klapperbältet, in mot 

flygsandsområdet. Gruppen har kommit fram till att grusområdet är en gräns mellan 

flygsanden och klappern. Detta är förmodligen pga. att grus är fysiskt mindre än klapper och 

väger också mindre. Eftersom den väger mindre kan den transporteras längre in mot land av 

vågorna.  

Under tiden gruppen var på detta område observerade vi havets möte med strandlinjen 

och enligt oss var sedimentavlagringen låg och vattnet nådde endast ett par centimeter in på 

det vita klapperfältet. Men eftersom det vita klapperbältet är över 2 m, icke täckt av lav, tyder 

det enligt oss att vattnet kommer in så långt som tills klapperfältet blir grå. I kombination av 

den mänskliga aktiviteten och vattnets inverkan förblir klapperstenarna närmast strandlinjen 

vita. Efter våra observationer har vi kommit fram till att avlagringarna av sediment på 

stranden inte förekommer i en stor skala, om kusten inte utsätts för stormar och hög 

vattennivå. 
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Avslutningsvis har gruppen kommit överens om att naturreservatet har varit det sista 

deponeringsområdet för dom två littorala drifterna. Sett till att naturreservatet är en vik och att 

det södra Avanäset är en udd samt att en littoral drift går från sydväsligt-nordöstlig riktning; 

medför detta en selektiv deportering på stranden. Landhöjningen som ständigt pågår fortsätter 

att påverka kustens utveckling. Utan landhöjningen skulle studieområdet inte ha lika mycket 

svallsediment eftersom att landhöjningen ser till att de avlagrade materialen blir i stort sätt 

kvar på kusten. 

5.3 Diskussion kring tvärprofilerna 

Tvärprofilerna påminner i viss utsträckning om varandra. Båda är dragna i en nordvästlig 

riktning. Inledningsvis skiljer dom sig åt. Den första tvärprofilen börjar vid en 

klapperstenstrand medan den andra präglas av grus. En likhet är att båda övergår i områden 

där sanddyner skapar topografiska skillnader. Därefter följer platta områden med mindre 

sanddyner. Den största skillnaden mellan profilerna är att det i den första finns primära och 

sekundära sanddyner medan det i den andra bara finns sekundära. Gruppen förväntade sig att 

det skulle vara svårare att klassificera landskapet innan fältstudierna genomfördes. 

Tvärprofilerna hjälpte mer än förväntat vid klassificeringen av landskapet. Övergången 

mellan dom olika områdestyperna blev tydliga under arbetet med tvärprofilerna. Dom primära 

sanddynerna i tvärprofil 1 är äldst i studieområdet. Det som går att diskutera är åldern på dom 

sekundära sanddynerna. Exempelvis i zon 1.5 i tvärprofil 1 kan avlagringen ha skett från 

deflationsområdet eller så är det primära dyner som omformats till sekundära genom att sand 

har avlagrats på dessa. Gruppen är inte säker på varför skogen tas ned. Antagligen vill man 

förhindra igenväxning även om det är en balansgång mellan att få öppna landskap samt hindra 

sanden från att sprida sig ytterligare.  
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6. SLUTSATSER 

Vår ambition med denna del är att besvara frågeställningarna. Svaren och dom slutsatser vi 

här presenterar baseras på resultatdelen. Första frågeställningen lyder:  

Hur har dagens kustlinje formats och vilka processer är inblandade i dess formation?  

Vi har kommit fram till att det finns flera processer, littorala drift, lateral variation och 

landhöjning som är inblandade i kustlinjens formation. Vi har identifierat två littorala drifter. 

Den första går i sydöstlig-nordvästlig riktning och den andra i sydvästlig-nordöstlig. Båda har 

format naturreservatets strandzon medan den andra, tillsammans med kustplattformen som har 

svallsedimentavlagringar, är ansvariga för att ha format kustlinjen i resten av studieområdet. 

Gruppen anser att den laterala variationen har uppkommit i samband med dom littorala 

drifterna. Uddarna, vilka nämnts tidigare, har fungerat som skyddsbarriär för strandzonen i 

naturreservatet. Skala Hauar blir det slutgiltiga depositionsområdet för finkornigt material. 

Resten av studieområdets kustlinje har påverkats av Avaudden. Vilket vi har tydliga spår av 

sett till hur den laterala variationen ser ut i studieområdet. Gruppen har observerat att det 

grövsta materialet avlagrats längst bort från naturreservatet medan desto närmre man kommer 

desto finkornigare blir avlagringarna. Landhöjningen är den faktor som har och fortsätter att 

flytta kustlinjen längre ut till havs. Vi har inte observerat landhöjning men kan se hur tidigare 

avlagringar har skett. Detta relaterade vi utifrån deras topografiska läge idag i förhållande till 

dagens vattennivå. Gruppen kom fram till detta genom att på plats diskutera våra 

observationer. Detta har kompletterats med ytterligare diskussion när vi sammanställde våra 

resultat. Den teoretiska bakgrunden har varit grunden till hur gruppen har observerat 

kustlinjens delar samt hur vi har tolkat kustlinjens formation. Andra frågeställningen lyder:   

Hur ser den rumsliga fördelningen ut i landskapet kopplat till natur  och 

kulturgeografiska element samt vilka processer är inblandade i landskapets utveckling?  

Vid kustlinjen domineras studieområdet av svallsediment. Stränderna består antingen av 

klapper, grus eller sand. Majoriteten av strandzonen består av klapper medan en mindre del 

består av grus.  

Sand vid kustlinjen finns framförallt vid Skala Hauar. Vegetationen vid strandzonen 

består av låga och breda barrträd (tall) och strandgräs. Landskapet blir äldre desto mer inåt 

land vi rör oss. Detta observerades genom att uppskatta sanddynernas formation i förhållande 

till kustlinjen. Vi kompletterade genom att ta sandprover för att därigenom uppskatta åldern. 

Dom två kategorier som använts är primära och sekundära sanddynsområden. Skillnaderna 

som är tydligast är höjden, utseende och vilken vegetation som finns i området.  

Den rumsliga fördelningen av dynerna framgår tydligt på klassificeringskartan. Det 

stärker vårt antagande om att landskapet är äldre desto längre ifrån kusten vi kommer. 

Antagandet gäller områden där det finns sanddyner. Vegetationen vid sanddynerna består av 

mossa, blåbärs -och lingonris, ormbunkar, klöver och ljung. Den rumsliga fördelningen av 

ormbunkar, mossa och klöver är värd att ta upp. Ormbunkar finns vid sänkor och klöver bara 

vid primära sanddyner. Mossa är det dominerande marktäcket i studieområdet. Platser där 

mosstäcket inte är lika påtagligt visar att sanden där inte varit bunden lika länge. I vårt 

studieområde är flygsanden bunden av vegetationen. Träden i studieområdet tenderar att vara 

högre och smalare inåt land. Vi ser det som naturlig konkurrens mellan träden. Vid dom 
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primära sanddynerna är skogen tätare. Konkurrensen är mindre påtaglig vid kustlinjen. 

Förutom kustprocesserna anser vi vinden vara den process som har format landskapet mest. 

För gruppen blir sanddynen Orguhauen det bästa exemplet på detta. Vinden har inte haft en 

dominant riktning vilket har gett dynen sitt karaktäristiska utseende.  

Det finns flera kulturgeografiska element i studieområdet. Dessa innefattar bebyggelse, 

åkermark, vägar, sjösättningsplats för båtar, stenmur och elledningar. Den rumsliga 

fördelningen av åkermark begränsas till dom delar av studieområdet som innefattar 

postglacial sand och svallsediment.  

Delar av skogen kan tidigare ha använts som betesmark vilket den inte gös idag. 

Bebyggelsen är inte lika begränsad av vilken jordart eller vegetation som dominerar. Gruppen 

har efter observationen slutit sig till att vägarnas rumsliga fördelning är den faktor som 

påverkat var bebyggelsen finns. Gruppen antar att stenmuren i området anlades för att skilja 

jordbruksmarken från stranden. Precis som vid den första frågeställningen har gruppen 

diskuterat på plats efter genomförda observationer. Dessa har kompletterats med diskussion 

vid sammanställning av resultat och utifrån det teoretiska ramverket från förstudien. 
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natur/friluftsliv/geologivagen/faktablad-om-geologi/svallning/Pages/default.aspx hämtad 

2015-05-25  

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10092003640001
http://wwwmarkinfo.slu.se/sve/mark/jordart.html
http://www.gotland.se/KMPfaro
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/geologivagen/faktablad-om-geologi/svallning/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/geologivagen/faktablad-om-geologi/svallning/Pages/default.aspx
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Bilaga A – Landskapsklassificeringskarta 
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Bilaga B - observationspunkter 2015-05-06 

Första obs punkt: N 6431110  O: 0754717 

Andra obs punkt: N 6432259  O: 0754694 

Tredje obs punkt: N 6431230   O: 0754676 

Fjärde obs punkt: N 6431362  O: 0754653 

Femte obs punkt: N 6431449  O: 0754587 

Sjätte obs punkt: N:6431527   O: 0754626 

Sjunde obs punkt N: 6431686  O: 0754545 

Åttonde obs punkt: N: 6431639    O: 0754748 

Nionde obs punkt (Orguhauen): N:6431331    O: 0755060 

Tionde obs punkt (Naturreservatet): N: 6431914   O: 0755784 

Bilaga C - observationspunkter från 2015-05-07 

Observationspunkt 1, Natur R N: 6431885 Ö: 0755785 

Observationspunkt 2, Natur R N: 6431833 Ö: 0755756 

Observationspunkt 3 N: 6431730 Ö: 0755719 

Observationspunkt 4 N: 6431643 Ö: 0755634 

Observationspunkt 5 N: 6431506 Ö: 0755522 

Observationspunkt 6 N: 6431452 Ö: 0755459 

Observationspunkt 7  N: 6431344 Ö: 0755382 

Observationspunkt 8 N: 6431208 Ö: 0755282 

Observationspunkt 9 N: 6431112 Ö: 0755230 

Observationspunkt 10 N: 6430914 Ö: 0755065 

Observationspunkt 11 N: 6430689 Ö: 0754875 
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Bilaga D - observationspunkter från 2015-05-08 

Observationspunkt 1 N: 6431622 Ö: 0755611 

Observationspunkt 2 N: 6431691 Ö: 0755555 

Observationspunkt 3 N: 6431765 Ö: 0755482 

Observationspunkt 4 N: 6431811 Ö: 0755411 

Observationspunkt 5 N: 6431848 Ö: 0755362 

Observationspunkt 6 N: 6431926 Ö: 0755301 

Observationspunkt 7 N: 6431982 Ö:0755170 

Observationspunkt 8 -Del av tvärprofil 1 N: 6431164 Ö: 0754993 

Observationspunkt 9  N: 6431074 Ö: 0755008 

Observationspunkt 10 N: 6431050 Ö: 0755050 

Observationspunkt 11 N: 6431017 Ö: 0755101 

Observationspunkt 12 N: 6430985 Ö: 0755125 

Bilaga E - observationspunkter från 2015-05-09 

Observationspunkt 1 N: 6430955 Ö: 0754581 

Observationspunkt 2 N: 6430783 Ö: 0754479 

Observationspunkt 3 N: 6430846 Ö: 0754553 

Observationspunkt 4 N: 6430580 Ö: 0754484 

Observationspunkt 5 N: 6430616 Ö: 0754558 

Observationspunkt 6 N: 6430717 Ö: 0754864 

Observationspunkt 7 – Sandprov togs N: 6430980 Ö: 0755003 

Observationspunkt 8 N: 6431400 Ö: 0755174 


