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1. INLEDNING 

Denna rapport fokuserar på området Vessa-Pers Avanäs beläget på nordöstra delen av Fårö. 

Genom undersökningar ur ett geografiskt perspektiv kan en helhetsbild av studieområdet 

skapas. Undersökningarna anknyts till teorier som hjälper förklara hur landskapet har skapats 

och hur det har förändrats över tid. Ett landskap är dynamiskt och förändras kontinuerligt 

(Skånes, 2008, s.146). Därför krävs en lång geologisk tidsram för att täcka in alla de processer 

som format landskapet fram till idag. Detta arbete fungerar som ett modellexempel för hur ett 

landskap kan beskrivas, dels utifrån de geologiska processer som skett över tid, men även den 

påverkan människan har haft på landskapet. 

För att studera ett landskap i sin helhet krävs att hela komplexiteten behandlas. Jones 

(1991, s.230) menar att det är först under modern tid förståelsen av landskapet som en 

komplex enhet har börjat etableras. Tidigare fokuserade man på enskilda enheter, till exempel 

fysiska egenskaper eller visuella intryck och mycket relevant information förbiseddes. En 

enskild faktor kan inte ensam förklara hela det landskapet vi ser framför oss. Ursprunget, 

utvecklingen, den rumsliga utbredningen och de processer som sker i landskapet är 

mekanismer som måste tas i beaktande (Skånes, 2008, s.145). Graden av förändring i ett 

landskap varierar över tid och fluktuerar utgående från naturlig och mänsklig påverkan i 

landskapet. Valet och avgränsningar av klassifikationskriterier kommer att påverka resultatet 

av en landskapsanalys. Det är inte alltid självklart hur ett landskap uppfattas och definieras, 

utan det kommer alltid att finnas en grad av subjektivitet kring landskapsbegreppet (Skånes, 

2008, s.148). Skönheten ligger i betraktarens ögon. 

Studieområdet Vessa-Pers Avanäs ingår i en större studie över Fårö vårterminen 2015, där 

ytterligare tre områden klassificeras av andra studenter. Området omfattar 2 × 2 km och 

sträcker sig från centrala delarna av Avanäset till gården Holm belägen i östra delen av 

Avanäset.  Studierutan karaktäriseras av skogsbeklädd flygsand med inslag av våtare 

sankmark, även mindre inslag av åkermark förekommer. I sydöstra hörnet av området ligger 

Skalahauar, ett 28,9 ha stort naturreservat av högt zoologiskt intresse. Denna rapport 

behandlar de nämnda processerna och karaktärerna, samt hur de tillsammans och under 

mänsklig inverkan har format studieområdet Vessa-Pers Avanäs.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga och diskutera det aktuella områdets landskap utifrån 

dess naturgeografiska och kulturgeografiska egenskaper. Fokus ligger på att analysera 

utvecklingen av landskapet utifrån de förhållanden och förändringar som finns i området. 

Studien har fyra teman som utgångspunkter för närmare undersökning och diskussion. 

Dessa teman är baserade på faktorer som anses särskilt viktiga, intressanta eller typiska för 

området. Skogen är det första temat och kanske det mest självklara då studieområdet består 

Figur 1. Kartan visar det aktuella studieområdet, Vessa-Pers Avanäs på Fårö. Den 

förstorade bilden är en terrängkarta. 

Kartmaterial: Översiktskarta och terrängkarta © Lantmäteriet i2014/00601. 
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till mer än ¾ av skog, och likaså innehåller en betydande del av hela öns skogsområde. 

Naturreservatet Skalahauar återfinns inom området och uppvisar en särpräglad natur som gör 

det lämpligt att undersöka närmare. Inom studieområdet finns även några små åkrar, och även 

om jordbruket aldrig varit särskilt utbrett på den här delen av ön så är det intressant att 

undersöka det närmare. Det fjärde temat i studien berör människorna och deras uppfattningar, 

upplevelser och tankar om landskapet i området. 

Utifrån syftet och de fyra teman i studien har ett antal frågeställningar formulerats: 

 Vilka rumsliga förhållanden finns det mellan skogens utbredning, karaktär och 

egenskaper, och (1) landskapets naturgeografiska förhållanden som topografi, jordarter 

och geomorfologi; och (2) landskapets kulturgeografiska förhållanden som 

(för)historiska och nuvarande mänskliga aktiviteter och markanvändning? 

 Vilka rumsliga förhållanden finns det mellan naturreservatet Skalahauars utbredning, 

karaktär och egenskaper, och (1) landskapets naturgeografiska förhållanden, och (2) 

landskapets kulturgeografiska förhållanden? 

 Vilka rumsliga förhållanden finns det mellan jordbrukets utbredning, karaktär och 

egenskaper, och (1) landskapets naturgeografiska förhållanden, och (2) landskapets 

kulturgeografiska förhållanden? 

 Vilka samband kan ses mellan de olika förhållanden i de olika teman i undersökningen 

och hur kan de förklaras? Vilka tänkbara framtida utvecklingar i området kan ses 

utifrån materialet? 

 Vilka uppfattningar, upplevelser och förväntningar har människor om landskapet i 

området? Finns det skillnader, och i så fall vilka, beroende på om människorna räknas 

som lokalbefolkning, turister eller tjänstemän (ex. från Länsstyrelsen)? Vilka värden, 

egenskaper och betydelser tillskrivs olika fenomen och landskapstyper i området?  

 

1.2. Disposition 

Rapporten har disponerats i sex kapitel. Första kapitlet av rapporten inleds med vad som ska 

studeras samt i vilket område, därefter beskrivs kortfattat de centrala delarna i området för att 

läsaren ska få en översikt. Efter det presenteras syftet med rapporten samt de frågeställningar 

som har formats för att besvara syftet. Kapitel två ger läsaren den bakgrund och introduktion 

till processer som är nödvändiga för att förstå landskapets helhetsbild, både natur- och 

kulturgeografiskt. I kapitel tre beskrivs hur studien ska genomföras på bästa sätt samt vilket 

material som använts under förstudien. 

I kapitel fyra presenteras resultatet av fältstudien med två tvärprofiler och den slutliga 

klassificeringskartan. I kapitel fem diskuteras de olika geografiska aspekterna i området 

utifrån frågeställningarna. Sista kapitlet besvarar kortfattat frågeställningarna och 

sammanfattar studien.  
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2. BAKGRUND 

2.1. Skog 

Skogen är den mest framträdande landskapstypen i studieområdet. Tallskog täcker största 

delen av Avanäset och på marken växer lingon- och blåbärsris (Martinsson, 2001, s.22). 

Mellan dynerna i landskapet finns våtmarker som bildar alkärr. Vegetationen i alkärren är 

annorlunda än i andra våtmaker på Gotland på grund av avsaknaden av kalkhaltiga 

avlagringar. Istället blir det en sur miljö där till exempel vitmossa trivs (Martinsson, 2001, 

s.27f). Tallen (Pinus sylvestris) är tålig mot torka och klarar sig bra i den sandiga miljön på 

Avanäset. Den växer långsamt och blir aldrig särskilt hög på ön. Trycket på skogen för 

människans behov av ved, virke och betesmark gjorde den gles och med svag återväxt. Idag är 

trycket på skogen inte lika hårt och en igenväxning av tidigare öppna områden sker 

(Martinsson, 2001, s.33f, Öhrman, 2001, s.170). 

Enligt jordeboken från år 1693 var det bara på Avanäset som det fanns någon duglig skog 

att bygga med (Öhrman, 2001, s.152). Området var en allmänning som alla gårdarna på ön 

hade del av, men hur mycket skog man fick ta reglerades hårt. Om man ville bygga var man 

tvungen att ta kontakt med kronobefallningsmannen som med landshövdningens vetskap 

kunde markera ut vad bonden fick ta av skogen, senare togs beslut i häradsrätten (Öhrman, 

2001, s.159). Varje helt hemman på Fårö fick årligen ta virke för 32x12 gärdselstänger och 4 

träd, andra hemman fick också hämta virke i förhållande till sin storlek (Öhrman, 2001, 

s.160). Virket sågades inte utan klövs med kilar och jämnades till med yxor, därmed fick man 

bara ut högst 2-3 brädor ur varje stock. Först på 1800-talet började man såga brädor på Fårö 

(Öhrman, 2004, s.124).  Från 1757 och en tid framåt infördes skattelättnader för de bönder 

som byggde stenhus, detta för att spara på skogen (Öhrman, 2004, s.144). 

Flera nya regleringar för skogen infördes på slutet av 1700-talet. Fåröbönderna förband sig 

att, till exempel, inte fälla mer än åtta träd till nödvändiga reparationer av den egna gården 

och om man inte fällde så många fick man ej sälja de resterande, endast använda vindfällda 

träd och dylikt till kalkugnsved, ej fälla träd till lammfoder, ej använda klyvning för att göra 

plankor av timret, avverka max 40 x12 gärdselstänger för underhåll av trätunarna, samt vara 

mycket sparsamma med veden till tjärbränning (Öhrman, 2001, s.160f). Tjärbränningen på 

Fårö använde till stor del tjärstubbar från Avanäset vilket dock inte tärde så mycket på själva 

skogen som veden till bränningen av stubbarna kunde göra (Öhrman, 2001, s.151).  

På 1820-talet kom skogen på Avanäs att skiftas. En del mark, främst vid norra och södra 

kusten, var redan privatägd och undantogs i skiften. Resterande blev uppdelad på en väst- och 

sydöstlig del som delades in i relativt stora markbitar, och en nordöstlig del som består av 

många små och smala ägolotter (Öhrman, 2001, s.162). 

Det finns historiska källor på hur flygsanden kunde ställa till problem för Fåröbönderna. 

Gården Sudergarda blev omräknat till ett hälften så stort skattehemman än tidigare på 1600-

talet efter att ”Ett Sandbergh” hade blåst in och förstört gårdens hela ängsmark (Öhrman, 

2004, s.143). Runt förra sekelskiftet beräknades en tredjedel av Avanäset vara täckt med 

öppen flygsand på grund av en stor ökning som hade skett decennierna innan (Öhrman, 2001, 

s.168). År 1899 beslutade kommunalstämman på Fårö att köpa Ullahaufältet med 

angränsande skyddsskog för att skydda området mot fortsatt försandning. Avverkning och 

betning på området förbjöds och plantering av sandgräs och al skulle se till att binda sanden 

(Öhrman, 2001, s.168). År 1907 förklarades hela Avanäset som skyddsskog, men rent 
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praktiskt innebar det inte några större förändringar i bruket av skogen jämfört med tidigare. 

Planteringsarbetet tog dock ordentlig fart nu och tall, björk, al och sandrör fick fäste under 

ledning av planteringsvakten Marcus Larsson som fick tjänst i mars 1907 (Öhrman, 2001, 

s.168f). 

2.2. Jordbruk 

Det gamla bondesamhället på Fårö var beroende av jordbruk för att klara av den egna 

försörjningen. I en skattläggning från år 1653 var alla gårdar på Fårö lågt taxerade på grund 

av magra åkrar och karga betesmarker (Ohlsson, 2001, s.81). Användandet av släke för att 

dryga ut gödslingen av åkermarker lever kvar på Fårö än idag. Släke, d.v.s. havstång, samlas 

in från stränderna och lagras på hög där släken bränns innan den förs ut på åkrarna (Ohlsson, 

2001, s. 82, 86). Att bränna släke innebär att den skördade släken läggs på hög och får 

förmultna. Vid nedbrytningen av det organiska materialet frigörs energi i form av värme 

vilket har gett upphov till uttrycket att släken "brinner". Skiftesreformerna, särskilt under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, delade upp de ursprungliga 30 gårdarna på Fårö. 

År 1938 var gårdarna uppdelade i hela 235 brukningsenheter där en omfattande uppodling 

efterföljde för att skaffa ny åkermark (Ohlsson, 2001, s.90). 

Efter att Avanäset hade skiftats under 1800-talet skedde en nyodling här. Ett stort och tungt 

uppodlingsarbete följde där nybyggarna dikade ut alkärren och skapade åkrar av dem genom 

att blanda gyttjan i kärren med sand från de omkringliggande dynerna (Ohlsson, 2001, s.91). 

Nybyggarna kunde vara torpare eller andra obesuttna människor som byggde sina små hus i 

anslutning till sina åkerplättar. Ett torp som låg i området var Vessa-Pers, på vägen mot 

Holmudden. Det beboddes av Vessa-Per, egentligen David Petter Molin, som hade varit 

båtsman och småjordbrukare. Stugan var en knuttimrad stockstuga med tak av brädor och en 

låg grund av sten. Den bestod av ett rum med två fönster varav under det ena en malva växte. 

Runt väggarna löpte hyllor uppe vid taket där hushållets skålar, mjölkbunkar och dylikt stod. 

Det fanns även en gammal träklocka med lod och en lykta av horn. Det gamla paret som 

bodde där hade en ko, två höns och en katt. Ladugårdshuset beskrevs som väldigt primitivt 

och bestod av bara ett bås åt kon och en öppen fodergång (Öhrman, 2004, s.187 efter Per 

Josef Enström 1921). 

De magra markerna har begränsat odlingsmöjligheterna på Fårö. De viktigaste grödorna 

efter skiftesreformerna var råg och potatis. Potatisodlingen infördes på 1800-talet och ersatte 

mycket av de rovor som odlats innan. Under denna period brukades åkrarna endast vart annat 

år då man satte markerna i träda (Ohlsson, 2001, s. 86). Det mest betydelsefulla husdjuret på 

Fårö är fåret, lambe (Ohlsson, 2001, s. 92). Fåret kan livnära sig på de mest karga markerna 

och fick hålla till på de områden som återstod efter att man hägnat in tomter, ängar och åkrar 

(Ohlsson, 2001, s. 92). Det skördade gräset från ängarna gavs till hästarna och nötkreaturen. 

Hästen var ett viktigt dragdjur, och varje gård hade ett fåtal nötkreatur för husbehov.  

Landskapet på Fårö är idag präglat av fårbetet. Innan 1900-talet betade fåren fritt och 

skapade ett öppet och ljust landskap. Under 1900-talet började fåren i högre utsträckning att 

hägnas in vilket förändrade landskapsbilden. Betestrycket idag är lägre än förr och allt större 

områden börjar växa igen (Ohlsson, 2001, s. 93).  
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2.3. Topografi 

Vid den senaste istidens slut för ca 10 000 år sedan var stora delar av Sverige nedtryckt under 

havsytan. Vartefter isen smälte minskade trycket på jordskorpan och landmassan började 

stiga. Landhöjningen sker ännu idag, med olika hastighet i olika delar av landet (SGU 

hemsida). Landhöjningen är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 1 cm/år) och 

minst i Skåne (cirka 0 cm/år) (Lantmäteriet, hemsida). Under det Littorina-stadiet, som nådde 

sin kulmen för 6,500 år sedan, strömmade salt vatten in från Västerhavet (Andrén, 2004, s.8). 

Under denna period nådde de första delarna av Fårö havsytan, en punkt 750 m sydost om 

Lansa och en 750 m VSV om Fårö kyrka (Svantesson, 2004, s.16). Dessa punkter är idag 

belägna mellan 25 och 28 m ö.h. och utgör Fårös högsta punkter bortsett från de högsta 

flygsanddynerna på Avanäs. Flygsanddynerna är dock betydligt mycket yngre och har aldrig 

varit täckta av havet. Den nuvarande landhöjningen på Fårö uppgår till ca 2 dm per 

århundrade (Svantesson, 2004, s.17). 

Studieområdet Vessa-Pers, Avanäs tillhör de yngre delarna av Fårö. De sydvästra delarna 

av det berörda området är högst belägna, vilket inte automatiskt betyder att de är äldst på 

grund av sanddynernas vandring. Om man bortser från sandynernas toppar kan man ändå se 

en sluttning i landskapet med de högsta delara i sydväst och de lägsta i nordöst. Denna 

sluttning visar på tillväxtriktningen av Avanäs där Norsta auren i nordöst är den nuvarande 

strandlinjen. Linjer i landskapet som går i NV-SO riktning kan tolkas som gamla strandlinjer 

som senare förstärkts genom påbyggnad av eoliska sanddyner. 

Även om den topografiska datan inte ger tydliga svar på frågor om landhöjningen går den 

ändå att använda till att analysera de eoliska processer som har pågått, och pågår, på 

Avanäset. Åtminstone ett stort deflationsområde kan ses i den södra delen av området, figur 2, 

med en hästskoformad sanddyn med botten i sydöst nära stranden. Även naturreservatet 

Skalahauar med sina obeväxta sanddyner är intressant att undersöka, till exempel huruvida 

kärret direkt norr om reservatet kan ha bidragit till en större ”fetch distance”, den sträcka 

vinden kan påverka sanden, vilket kan ha bidragit till en större deponering av sand söder om 

kärret. Jämförelser kan göras med flygsandsområdet Ullahau på västra delen av Avanäs där 

processerna syns tydligt. 
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Figur 2. Topografisk karta över studieområdet Vessa-Pers Avanäs. De mörkare områdena i 

sydväst omger ett större deflationsområde.  

Kartmaterial: Landhöjningskarta © Lantmäteriet i2014/00601.  

 

2.4. Sanddyner och flygsand 

Avanäset domineras av flygsand som ackumulerats under lång tid (Öhrman, 2001, s.152). 

Flygsanden har sitt ursprung i en rullstensås som bildades under den senaste istiden. 

Rullstensåsen sträcker sig i nord-sydlig riktning längs Östersjöns botten strax öster om Fårö. 

Rullstensåsens högsta punkt bryter havsytan i form Gotska sandön. Finkorningt sediment förs 

med havsströmmar in mot Fårös kust, och tillsammans med den fortlöpande landhöjningen 

ansamlas material allt högre upp på stranden. Sanden torkar och förs med vinden in över land 

där den ger upphov till de karaktäristiska sanddynerna. 

De första sanddynerna som uppstår vid stranden är så kallade embryodyner som bildas 

strax ovanför den linje dit vattnet når som högst. Oftast samlas sanden i lä av gräs eller annan 

växtlighet. Inåt land från embryodynerna hittar man stranddynen som bildas där den blottade 

sanden möter växtligheten. När vinden som transporterar sanden kommer in över gräset i 

kanten av stranden bromsas den upp och sanden deponeras bland gräset. Stranddynerna är 

alltid parallella med strandlinjen och blir ibland eroderade av vågorna under starka stormar. 

Detta kan göra att de får en väldigt brant sluttning utåt vattnet. Embryodynerna och 

stranddynerna brukar tillsammans kallas för primära sanddyner, då dessa bildas av sand som 

kommer direkt från stranden och även deras former och orienteringar är avhängiga stranden 

(Davidson-Arnott, 2010, s.228f). 

Sanddyner som man finner längre inåt land är ofta av typen sekundära sanddyner. Dessa 

har bildats av att sanden på nytt kommit i rörelse efter att vegetionen på de gamla 
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stranddynerna försvunnit, antingen via naturliga orsaker eller via människans förtjänst. De 

sekundära sanddynerna är inte styrda av strandens orientering utan mycket mer påverkade av 

lokala vindriktningar och variationer i vegetaionen. Detta gör att sekundära flygsandsfält ofta 

har en kaotisk struktur där lokala blowouts, alltså områden där sanden eroderas från, kan 

uppstå i många olika riktningar. Även stora parabelldyner där sanden eroderas från en central 

deflationsyta och ackumuleras i en stor hästskoformad sanddyn räknas till de sekundära 

sanddynerna (Davidson-Arnott, 2010, s. 230f).  

Sanddynerna är föränderliga och utgör en känslig biotop. Tiden innan mänsklig aktivitet 

band organiskt material sanden och hindrade rörelsen. Skogsavverkningen och människans 

försök att skapa jordbruksmark avlägsnade den stabiliserande faktorn och sandflykten var ett 

faktum. Den efterföljande perioden av sandflykt är den som kommer att karaktärisera området 

kring Avanäs än idag. Effekterna av sandflykten blev påtagliga, skördarna gynnades inte av 

sanden och sandens förflyttning skapade problem (Öhrman, 2001, s.153). Åtgärder så som 

plantering av gräs och skog har åter stabiliserat flygsansområdena och sandflykten är idag inte 

märkbar i områdena längre in mot land. I områdena nära kusten är vindpåverkan större och 

rörelse kan observeras.  

Studieområdet Vessa-Pers Avanäs är beläget i de centrala delarna av det beskrivna 

flygsandsområdet. Jordartskartan, figur 3, åskådliggör studieområdets jordarter där flygsanden 

är tydligt dominerande. Nära stranden kan man förvänta sig att hitta dyner i rörelse medan det 

stora skogspartiet är beläget på numera stationära sanddyner.  

 

Figur 3. Sammansättningen av jordarter i studieområdet Vessa-Pers Avanäs. Området 

domineras av flygsand med mindre inslag av kärrtorv, postglacial sand och svallsediment.  

Kartmaterial: Jordartskarta, Terrängkartan © Lantmäteriet i2014/00601, SGU.  
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Hesselman (1908, s. 3-8) räknar till tre större dynområden längs kusten på Avanäs och ett av 

dem är Skalahauar, eller södra Holmshålet som han också kallar det. Stranddynen beskrivs 

som mycket brant mot strandsidan och bevuxen med strandrör. Den branta sluttningen beror 

på erosion från vågor vid storm, men även på landsidan är sanddynen brant och det menar 

Hesselman beror på en vinderosion från land som förflyttar sanddynen utåt havet. Längre inåt 

land beskrivs sanddynerna som mer oregelbundna och svagt bundna av sandrör. Ibland kan 

översandande trädstammar påträffas vilket enligt Hesselman visar att området varit 

skogsbevuxet innan sanden kom i rörelse. 

2.5. Skalahauar 

På sydöstra Fårö ligger naturreservatet Skalahauar (28,9 hektar) vilket inrättades som 

naturreservat år 1967. Skalahauar är en del av flygsandområdet som täcker nästan hela 

Avanäset, och är starkt kuperat med flertalet sanddyner. Den största dynen uppnår en höjd av 

15m. Före 1700-talet var området skogbeklätt och därmed i högre grad isolerat från påverkan 

av vind. En period av kraftig skogsavverkning följde, vilket förändrade Skalahauar. Den 

blottade sanden satte igång en omfattande sandflykt och sanddynerna skapades. Stora delar av 

den kvarvarande skogen översandades och dog.  

Idag är Skalahauar ett mosaikartat område där skogsdungar omges av öppna sandiga ytor. 

Detta skapar mikrohabitat där torktåliga och värmetoleranta arter gynnas i sanddynerna 

medan arter som kräver fukt trivs i skogen. Tack vare detta är Skalahauar ett artrikt 

naturreservat med en speciellt rik insektsfauna. Arter av flugor, skalbaggar och steklar är 

särskilt utmärkande, till exempel myrlejonsländor fam. Myrmeleontidae och 

dyndvärgblomfluga (Chamaesyrphus lusitanicus). Sanddrift sker inte längre i någon större 

omfattning i Skalahauar på grund av att sanden binds av gräs och halvgräs så som sandrör 

(Ammophila arenaria), sandstarr (Carex arenaria) och borsttåtel (Corynephorus canescens). 

Dessa arter klarar av torka och är typiska för halvöppna sandmiljöer (Länstyrelsen Gotlands 

län, rapport). 

3. METOD 

En karaktärsbeskrivning av landskapet ökar förståelsen för landskapet och hur det bör 

behandlas. Det är ett verktyg som kan bidra till en ökad förståelse för miljöskydd eller 

omtänksam resursanvändning inom landskapet. Det kan hjälpa till att förstå platsens 

känslighet om vi skulle bygga eller förändra platsen i naturlandskapet. 

Karaktärsbeskrivningen av landskapet kan definieras som en rad igenkännbara mönster av 

element som förekommer mer genomgående i en viss typ av landskap, ofta kombinationer av 

geologi, landformer, jordarter, vegetation, utnyttjande av land och mänsklig påverkan 

(Swanwick, 2002, s. 1).  

Metoden som har använts för att definiera landskapet är tagen från The Landscape 

Character Assessment: guidance for England and Scotland. Metoden är utformad utifrån sex 

punkter/steg: Avgränsning, förstudie, fältstudie, klassificering, diskussion och slutsats. För att 

skapa en karaktärsbeskrivning och landskapsklassificering av landskapet börjar man med att 

avgränsa det område som ska studeras. Därefter i förstudien samlas information med hjälp av 

kartanalys, som bidrar med ett fågelperspektiv av landskapet och litteraturstudier, som bidrar 

med relevant information om områdets natur- och kulturgeografiska aspekter. I fältstudien 
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användes tre metoder; skriftliga anteckningar, foton och intervjuer. Insamlingen av 

informationen från både förstudien och fältstudien analyserades därefter och utifrån det drogs 

sammanställda slutsatser för landskapsklassificering och karaktärsbeskrivning av landskapet. 

 

3.1. Förstudie 

Förstudien syftar till att skapa en grundlig kontext över landskapet genom insamling av kartor 

och information. Främst har informationen tagits från Fårö hembygdsförenings 

samlingslitteratur om Fårö. Där har olika författare bidragit med relevanta processer och 

historia kring ön och bidrar med både naturgeografisk och kulturgeografisk fakta till 

rapporten. Litteraturstudien bidrar till detaljerad kunskap om landskapet som är centralt för att 

kunna sammanställa landskapet och förstå hur det hänger samman. 

I förstudien har kartanalys genomförts med hjälp av Lantmäteriets och SGU:s kartor. Olika 

typer av kartor ger ett fågelperspektiv över landskapet och är centralt för att förstå olika 

faktorer som skapat landskapet och integrerar med varandra för att skapa en viss karaktär. 

Information är dessutom viktig att samla in för en ökad förståelse av de processer och system 

som förekommer i studieområdet. Utifrån kartmaterialet har de nödvändiga processerna inom 

landskapet identifierats och därifrån har nödvändig information samlats in för att ge en 

grundlig förståelse av landskapet (Swanwick, 2002, s. 21f). De kartor som har skapats utifrån 

SGU och Lantmäteriet under förstudien innehåller topografisk karta som visar höjden på 

sanddynerna, jordartskarta som beskriver de olika typerna av jordarter inom området, en 

terrängkarta som hjälper vid orientering och de mänskliga landformerna inom området samt 

en klassificeringskarta baserad på all information från de andra kartorna som sammanställer 

preliminär klassificering, markanvändning och landskapselement i landskapet. Kartorna ger 

som tidigare nämnt en bild över landskapet och de olika delarnas integrering. Det behöver 

dock inte betyda att landskapet ser ut exakt likadant just nu, då materialet kan vara gammalt 

eller inte detaljerat nog för mindre objekt, vilket dock fältstudien till viss del kan kompensera 

för. 

 

3.2. Fältstudie 

Fältstudien ger en bild över hur landskapet ser ut från ett mänskligt perspektiv och bidrar till 

de element som är svåra att se från kartmaterial. Vid mindre avgränsade områden görs ofta en 

mer omfattande undersökning. Det är viktigt att planera inför fältstudien innan man beger sig 

ut. I början bör man till exempel besöka de områden som tematiserats/karaktäriserats i 

förstudien och samla information kring dem. För att effektivisera detta arbete bör rutter 

planeras innan man går ut i fält, speciellt för området som ska studeras eftersom det har 

begränsade vägar och monotont skogslandskap. Bra anteckningar under fältstudien är 

dessutom viktigt, speciellt viktigt är att vara konsekvent som grupp under arbetets gång 

gällande anteckningarna, för att bevara en vetenskaplig nivå i arbetet. För att uppnå detta 

utgick anteckningarna i fält från följande kategorier; Observationspunkt, tid, foto, geologi, 

topografi, dominerande marktäcke, landskapselement, och personlig upplevelse.  

Swanwick skriver att man bör ha färdiga nyckelord om olika landtyper i kategorierna. 

Dock finns en tendens att endast leta efter nyckelord inom kategoriseringen, även om något 

ord som inte finns med är mer relevant för beskrivningen. Därför har anteckningarna utgått 

endast från kategorierna ovan och beskrivningen av landskapet har skett utifrån dessa 
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(Swanwick, 2002, s.32ff). Istället för att skissa landskapet på plats har områdena fotograferats 

med kamera för att få en detaljerad och verklig bild, dessutom är gruppens estetiska förmågor 

bristfälliga. Fotografierna anpassades i varje område efter behovet eller vad som ville 

framställas extra tydligt, och koordinater noterades för varje bild.  

Intervjuer har använts i fältstudien för att besvara frågorna rörande människors 

uppfattning, upplevelser och förväntningar av landskapet. Intervjuerna utgick från metoden 

kvalitativ forskningsintervjun som söker kvalitativ information om intervjupersonens 

livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker få med faktaplanet och meningsplanet. 

Det är viktigt att lyssna på personen explicit, men också de beskrivningar och åsikter som 

sägs mellan raderna. Man ska sträva efter att formulera det underförstådda budskapet. På 

grund av det formulerades teman istället för färdiga intervjufrågor och därmed kunde 

intervjun anpassas efter individen och styras mot andra riktningar än färdigplanerade (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 47). De huvudfrågor som har formulerats som intervjuerna utgick från 

eller förhöll sig till om intervjun drar iväg mot orelaterade saker, se bilaga 1. 

 

3.3. Klassificering 

I klassificeringsdelen har materialet från för- och fältstudien kombinerats för att klassificera 

landskapet till platser som är distinkta, igenkännbara och har konstant likartad karaktär. 

Klassificering av landskapet bildar ett ramverk för den geografiska landskapsanalysens bas 

genom att identifiera mönster från naturliga processer samt människans påverkan i 

landskapet. En klassificering av ett landskap på lokal nivå, som Fårö, baseras på material som 

samlats in manuellt, för att sedan bedöma det utifrån större klassificerade landskap som redan 

existerar. Om ingen av de existerande landskapsenheterna passar in med området får man 

skapa en ny enhet. GIS-material har en viktig roll i bedömningen eftersom det bidrar med 

detaljerad information om platserna, dock finns det potential att karaktärisera de olika 

elementen grafiskt eller genom ord, de perceptuella avgränsningarna som man under 

fältstudien antecknat för att stärka besluten av lanskapsklassifikationerna (Swanwick, 2002, s. 

37f). 

För att klassificera landskapet har rapporten utgått från olika landskapsenheter som 

lokaliserats inom området. I dessa landskapsenheter finns det dessutom olika element som 

karaktäriserar området specifikt. De olika elementen förekommer i de olika enheterna, men 

tillsammans karaktäriserar de ett område. Även om det på vissa platser kan vara svårt att 

markera en tydlig avgränsad linje är den fortfarande viktigt att på något sätt markera ut. 

Landskapsenheter som ligger i området utifrån förstudien är agrarlandskap på postglacial 

sand, våtmark och landskap på flygsand. Dessa landskapsenheter, och även andra, har efter 

fältstudien blivit omklassificerade. Detta visar på hur formuleringen av klasserna, element och 

enheter är tydligt beroende av en fältstudie.  
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4. RESULTAT 

Under perioden 4/5-11/5 genomfördes fältstudier i området Vessa-Pers. Fältstudien 

resulterade i 31 observationspunkter spridda över studieområdet, figur 4. Resultatet redovisas 

enligt de fyra teman fältarbetet baserades på: skog, naturreservatet Skalahauar, jordbruk och 

människan som integreras baserat på de intervjuer som genomfördes. Varje tema redogörs 

utifrån de punkter som observerades i fält och från de observationspunkter som samlades in 

framförs de mest karaktäristiska dragen. Figur 5 visar temat skog och dess kärr tillsammans 

med temat jordbruksmark. Det tredje temat, naturreservatet Skalahauar kan också ses i 

figuren. Förutom dessa fyra teman presenteras även sanddynerna i resultatdelen. 

Sanddynernas utsträckning är komplex och för full förståelse för dynkomplexet krävs en 

separat presentation av fältobservationerna.  

 

 

 

Under fjärde arbetsdagen i fält genomfördes intervjuer. Under veckoslutet anlände turister till 

campingen vid Sudersand, av vilka två intevjuades. En svensk som besökte Fårö tillsammans 

med familjen samt en tysk husbilsturist som var på tur genom Gotland. Ur lokalbefolkningen 

intervjuades kvinna som är född och uppvuxen på Fårö. En intervju gjordes även med ett 

medelålderspar från Västkusten som sedan år 1979 tillbringat somrarna och högtider på Fårö. 

Paret har byggt hus på ön och planerar att flytta dit vid pension. 

  

Figur 4. Kartan visar de 31 observationspunkter som besöktes under fältarbetet samt hur 

tvärprofilen drogs. Punkterna fördelades mellan de olika teman arbetet fokuserar på.  

Kartmaterial: Terrängkarta © Lantmäteriet i2014/00601.  
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Figur 5. Jordbruksmark, skog och kärr som finns i studieområdet. Hävdningsgraden av 

jordbruksmarken, samt skogens huvudsakliga marktäcke, ormbunkar eller ljung, framgår 

och kommer att diskuteras senare i arbetet. Kartmaterial: Terrängkarta © Lantmäteriet 

i2014/00601. 

4.1. Skog 

Nästan hela studieområdet Vessa-Pers är täckt av skog. De enda delarna som inte räknas in i 

skog är några åkrar samt naturreservatet och kusten. Geologin i skogen domineras av sand, 

men det förekommer kärr i skogen, glest i södra delen och allt mer frekvent i norra delen. I 

västra delen vid bilvägen i norr kan man se våtmarker som bildats parallellt mellan 

sanddynerna där vatten ligger på ytan. Kärren kan delas in i två olika typer; alkärr och agkärr, 

figur 6. Alkärrens karaktär består av starr, al, tuvor med halvgräs samt nedfallna träd. 

Växtligheten i agkärren består av ag (Cladium mariscus), slån (Prunus spinosa), tall (Pinus 

Sylvestris), vass (Phragmites australis) och en (Juniperus communis). Klibbal (Alnus 

glutinosa), sälg (Salix caprea) och vårtbjörk (Betula pendula) växer ofta i kärrkanten. De 

största kärren är agkärr medan alkärren brukar vara mindre men förekommer oftare i skogen. 
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Genom att gräva ner 20-30 centimeter i jorden kan man identifiera jordhorisonten på de olika 

platserna, men eftersom det endast fanns tillgång till en spade under en dag har endast en 

jordhorisont undersökts. Resterande dagar gjorde grävningar med pinnar, där det var svårt att 

lokalisera horisontena. I de norra delarna av skogen sträcker sig O-horisonten på cirka 10-20 

centimeter och följer därefter med en mycket tunn E-horisont på två till tre centimeter, 

därefter kommer B-horisonten med en ljusgul färg. A-horisonten var för svår att lokalisera, 

och bör vara en del av O-horisonten. Den jordprofil som grävdes i södra delen var välgjord 

och mycket lättare att lokalisera de olika lagren. O-horisonten (dött organiskt material) ligger 

på cirka fyra centimeter men en A-horisont (hummus) på cirka tio centimeter, där de övre fyra 

centimetrarna har mer inslag av sand än de resterande delen av horisonten. Därefter följer en 

E-horisont (lerpartiklar, oxider och järn som dränerat från lagret av vatten) på sex centimeter 

som var grå- och lilafärgad. B-horisonten (fylld med lerpartiklar, järnoxider och organiskt 

material från de andra horisonterna) är gulfärgad sand med en rostfärgad ton (Strahler, 2013, 

s. 352f), figur 7.  

Figur 6. Till vänster se sett karaktäristiskt alkärr med tuvor av halvgräs. Agkärret till höger 

domineras av ag och vass med inslag av tall. Vänstra bilden. Datum: 2015-05-06. Plats: 

Sumpmark 1, VNV om Vessa Per. Riktning: väst-nordväst. Högra bilden. Datum: 2015-05-

06. Plats: Mässingskärr. Riktning: nordlig. Foto: Tomas Laine. 
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Figur 7. Jordmånsprofil från södra skogen. Den 4cm tjocka O-horisonten följs av den 

10cm tjocka A-horisonten. E-horisonten i detta område mätte 8cm. . Illustration: Torbjörn 

Kristiansson.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogen domineras av tallar runtom hela området. Det är enstaka platser där man kan hitta en 

och al i skogen, men det beror på att det ligger någon sorts sänka i området som fått träden att 

börja växa där. Tallarna varierar mycket beroende på om de är planterade av människan, om 

träden är vindpinade eller hur gamla de är. Precis norr om bilvägen västerut kan man se gles 

och jämnårig tallskog som är medelgammal på cirka 50-70 år som växt högt och rakt. Utöver 

det kan man se en blandning av alla olika tallar i landskapet. 

Vegetationen på marktäcket i skogen är väldigt monotont. Den största skillnaden på 

marktäcket är att den södra delen av skogen som är äldre av landhöjningen har inslag av ljung 

i området, medan det yngre landskapet är täckt av ormbunkar. Det sker en övergång från ljung 

till ormbunkar i norrgående riktning ungefär längst södra bilvägen. Mossa finns i hela skogen, 

och blir tjockare i samma takt som förekomsten av ormbunkar ökar. Mosstäcket är tunnare i 

södra delen av området och är bevuxet fläckvist med lav, något som inte förekommer lika 

frekvent i de norra delarna. Både lingon- och blåbärsris växer i alla delar av skogen, och riset 

växer tätare på vissa platser och lite glesare på andra. Utöver dem förekommer gräs (Poaceae 

sp.), fryle (Luzula sp.), björk, lummer (Lycopodium sp.), rönn (Sorbus aucuparia), och 

kruståtel (Deschampsia flexuosa). 

I södra delen av skogen finns en stor deflationsyta som är bevuxen med mycket mossa, 

ljung, ris, gräs och små tallplantor. Den västra delen av deflationsytan är den enda platsen 

med ormbunkar, dock ser man en skillnad i den östra delen som inte har ormbunkar men 

domineras av ljung. Den västra delen har betydligt svårare terräng på grund av den tjocka 

mossan jämfört med den östra som var torrare och lättare att ta sig fram. I östra delen av 
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deflationsytan kan man dessutom hitta stenar som exponerats av traktorspåren som kört upp 

marken i området.  

Mänskliga spår förekommer frekvent i skogen, med en blandning av kalhygge, 

skogsavverkning och plantering för nya träd, stubbgropar och traktorspår genom olika delar. 

Stubbgroparna som är spår av att människan grävt upp stubbar för tjärbränning finns över hela 

skogen och förekommer väldigt ofta. På alla observationspunkter som gjordes i skogen kunde 

man se stubbgropar. Skogsbruk är fortfarande aktivt i skogen och man ser träd som har kapats 

nyligen och för länge sedan. De äldre spåren av stubbar ser man eftersom de ruttnat eller växt 

mossa ovanpå. Vid de större avverkningarna av skogspartier förekommer dessutom 

högstubbar för att bevara djurliv. 

Människan har tidigare utnyttjat en stor deflationsyta i södra skogen väst om mässingskärr 

med kalhygge eftersom deflationsytan är plan och underlättar att ta sig fram på. Traktorspår 

löper både i sänkorna och ovanpå sanddynerna för att transportera de kapade träden. Vid 

våtmarken som skapats längs sanddynerna i norr, som nämt ovan, kan de ha byggt en väg 

genom våtmarken med hjälp av sten och sand för att kunna ta sig ut på bilvägen igen. Många 

traktorvägar utnyttjas nu för tiden som stigar, men det finns också ännu äldre stigar som är 

kvar från förr. Mycket har dock börjat växa igen och kan vara svåra att följa. Nordväst om 

Holm kan man mitt i skogen precis bredvid en stig hitta Greta Butleksdotters kavelvarp, vilket 

är en minnesplats för en kvinna som körde ihjäl sig där år 1816. Till hennes minne har 

människor som passerat platsen lagt en pinne som idag har vuxit till en stor pinnhög, samt en 

skylt som förklarar vad som hänt på platsen, figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Jordbruk 

I studieområdet Vessa-Pers finns åtta åkrar av varierande storlek och kvalitet. Det största 

fältet är beläget intill gården Holm, medan området norr/nordväst om Holm domineras av 

mindre fält. 

Figur 8. Minnesskylt vid Greta Butleksdotters minnesplats. Datum: 2015-05-06. 

Observationspunkt: Greta Butleksdotters Kavelvarp. Kavelvarp är den lokala 

benämningen av en pinnhög och auka betyder att öka. Foto: Tomas Laine. 
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Jorden i åkermarken domineras av flygsand. Fyra av fälten kan ha inslag av kärrtorv med 

tanke på deras position nära intill våtare områden, detta var dock inget som undersöktes 

vidare, utan baseras på upplevelser i fält och på kartmaterial. Enligt jordartskartan ligger två 

av åkrarna på postglacial sand.  

Topografiskt är all åkermark belägen plant i landskapet. De åkrar som ligger invid 

kärrområden har ofta en sida som vetter mot det våtare området. Fälten är i hög grad omgivna 

av lägre sanddyner. Vid vissa av åkrarna kan man följa sanddynernas sträckning även längre 

från åkern medan det vid andra åkrar är mer troligt att det kuperade området runt åkern är 

material bortgrävt för att anlägga åkern. Detta kunde tydligt observeras i östra åkerkanten av 

gården Holm där den bortgrävda sanden ännu är blottad.  

I grova drag kan marktäcket delas in i nysådd mark och vallåker under hävd. Vid närmare 

undersökning avslöjar marktäcket mer än så. Åkern vid Mässingskärr är nysådd, förmodligen 

med korn som ofta odlas till djuren på Fårö idag. Denna åker är också en av dem som enligt 

jordartskartan är belägen på postglacial sand, men sambandet mellan den postglaciala sanden 

och odlingssätt eller gröda är inget som kan stärkas vid denna studie. All övrig åkermark i 

studieområdet är inodlad som vall. Kvaliteten på vallen är varierande. Medan vissa åkrar har 

en ganska monoton växtlighet med grön och frodig vall har en del åkrar en mer varierad flora 

där ogräs och sly, t.ex. tall och al, har etablerat sig.  

Det tydligaste landskapselementet under temat jordbruk är åker/fält. Sanddyner löper längs 

vissa av åkrarna. Andra landskapselement som observerades är bybyggelse, både boningshus 

och fritidshus, möjlig camping och gamla stängsel.  

Mänsklig aktivitet är ett naturligt inslag när det kommer till åkermark och brukandet av 

jorden. Gamla stängsel, märken av balar och orienteringskontroller är andra spår som visar på 

mänsklig aktivitet i området. På åkermark som verkade vara orörd de senaste åren syntes ändå 

traktorspår i kanten längs åkern. Utfordringsplatser för djur tyder även på att en del av 

åkermarken används som bete efter skörd.  

Processer som berör jordbruket handlar mycket om huruvida marken hävdas eller låts växa 

igen, samt effekterna av det. I studieområdet Vessa-Pers är det flera fält som hotas av 

igenväxning. Sly och tallar har redan etablerat sig här och den mänskliga aktiviteten verkar 

låg. Som kontrast till detta finns det frodiga vallar där förnyelseprocesser och skörd sker 

kontinuerligt. Från intervjun med personer ur lokalbefolkningen framgick att tankarna om 

igenväxningen är oroande. Befolkningen på Fårö ser hur allt fler fält växer igen och hur 

landskapet förändras. Tankar som framgick under intervjuerna var hur mångfalden 

påverkades, sett till både flora och fauna, samt oron för att skogen skulle ta över i för hög 

utsträckning.  

En av de tydligaste anmärkningarna som framkom under den personliga upplevelsen var de 

väldigt tydliga kontrasterna mellan olika åkrarna och deras olika stadier av hävd och 

igenväxning, figur 9. Förutom detta diskuterades även det faktum att en del av fälten under 

igenväxning upplevdes som övergivna där gamla fordon etc. lämnats kvar. I kontrast till detta 

är Mässingskärr ett bra exempel med välskötta marker och nyanlagda prydliga stängsel. 
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4.3. Sanddyner 

Landskapet i området är genomgående präglat av dynerna av flygsand. Sanddynernas storlek, 

utformning, riktning och utseende varierarbåde inom och mellan olika delar av området, men 

en generell indelning kan ändå göras. Delar med övervägande primära sanddyner kan ses 

främst i nordöst, nordväst, väst, en liten del i södra delen samt längs kusten i sydost. De 

sekundära sanddynerna dominerar i syd, sydöst, och centrala delarna av området. Från 

observationspunkter i anslutning till de långsträckta kärren i norr kan man tydligt se de 

längsgående gamla stranddynerna som löper i nordväst-sydöst riktning och stänger inne 

vattnet i sänkorna. Liknande lanskap hittar man även i skogen sydväst om Vessa-Pers och runt 

bilvägen i öst. De primära sanddynerna är ofta inte högre än 2 meter men är ofta mycket långa 

och syns tydligt i landskapet där skogen inte är alltför tät.  

I den södra delen av området finns stora områden som domineras av oregelbundna 

sanddyner med många lokala blowouts och deflationsområden. Det karaktäristiska kaoset för 

sekundära sanddyner är väl synligt och ofta är de primära sanddynerna helt osynliga. En stor 

deflationsyta är belägen i mellersta, södra delen av området och sträcker i nordväst-sydöst 

riktning i ca: drygt en kilometer. Bredden är ca 300 meter och ytan är mycket plan. 

Sandynerna i kanten av deflationytan är som högst i nordöst, öst och sydöst, ca 15 meter, och 

dessa har ofta blowouts från flera olika håll runt om sig. I nordväst avgränsas ytan inte lika 

tydligt som i de andra väderstrecken, men en klar skillnad mellan områdena syns ändå.  

Även i den centrala delen av området är de sekundära sanddynerna dominerande, men här 

kan man även se spår av de primära sanddynerna, framförallt genom att följa hur sänkorna går 

i landskapet. De sekundära sanddynerna når här inte heller lika stora höjder som i södra delen 

av området, som max ca: 10 meter. Oregelbundheten i sanddynernas storlek och riktning är 

stor.  

Fler sekundära sanddyner kan man hitta inom naturreservatet Skalahauar. Även här kan 

man se den typiska orgelbundenheten, men samtidigt kan även en dominant vindriktning ses 

Figur 9. Kontraster mellan åkermark. Åkern till vänster skördas regelbundet och är grön 

och frodig. Bilden till höger är tagen i kanten av en annan åker som hotas av igenväxning. 

Vänstra bilden. Datum: 2015-05-08. Plats: Västligaste Nordernmorarna. Riktning: Öst. 

Högra bilden. Datum 2015-05-08. Plats: Fält mellan Nordermorarna och Holm. Riktning: 

Öst. Foto: Tomas Laine. 
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från sydöst in mot land. Flera höga sanddyner finns på kanten mot våtmarken Mässingskärr i 

nordväst. Längs kusten finns en stranddyn som vid högt vattenstånd och hårda vindar från 

sydöst kan bli eroderad av vågorna. På vissa ställen är stranddynen även uppbruten av lokala 

blowouts som går i sydvästlig-nordöstlig riktning, det vill säga parallellt med stranddynen. 

I västra delen inne på ön kan man via topografiska kartor se en formation som påminner 

om en strandsporre. Primärdyner ligger i en båge från sydöst, upp mot nordväst som sedan 

svänger söderut, in tillbaka mot sydöst och till sist söderut igen. Då teorier fanns om att dessa 

gamla stranddyner skulle ha grövre sand än de sekundära flygsandsdynerna så togs sandprov 

från dessa. Dock var skillnaden inte tillräckligt stor för att kunna analyseras i fält.  

En annan teori som lades fram inför fältarbetet var ifall den rödaktiga färgen som kunde 

ses i södra delen av området på ortofotot var av betydelse för klassificeringen av området. Väl 

i fält kunde det konstateras att det inte var en rödfärgning av sanden som det spekulerats 

kring, utan ett marktäcke som till stora delar bestod av nedfallna tallbarr. Färgen på sanden 

studerades på vissa ställen och skillnader mellan olika lager kunde iakttas. Dock kunde inga 

jämförelser mellan sandens färg mellan olika platser i området göras på pålitliga sätt. 

 

4.4. Naturreservatet Skalahauar 

I Skalahauar gjordes fyra observationspunkter. Första dagen avslutades i reservatet och 

fortsatte dagen efter med tre övriga observationer i området. Observationspunkterna kommer 

nedan redovisas efter de kategorier i området som antecknades och inte disponeras efter varje 

observationspunkt. 

Den första kategorin är geologi där området domineras av sand. Längs stranden hela vägen 

in mot embryodynerna kan man se ljus finkornig sand som ser vit ut och tillsammans med 

sanden finns inslag av mindre stenar. På de sekundära sanddynerna som ligger bakom 

stranddynerna har sanden en gul-beige färg och är lite mörkare än nere på sanddynerna. 

Sanden är dessutom lite grövre än på stranden. Vid gränsen av Skalahauars sekundära 

sanddyner och våtmarken Mässingkärr är området täckt av sand under det dominerande 

marktäcket. 

Topografin i området blir högre ju längre in man går i naturreservatet. Efter vattnet är det 

en svag sluttning. Därefter följer en plan yta fram till påbörjade embryodyner i mindre partier 

som börjat bildas. Stranddynen som ligger bakom embryodynerna har eroderats och bakom 

den ligger en hög sekundär dyn på cirka fem till sju meter. Längre in bakom den sekundära 

sanddynen blir topografin allt mer komplex. Området är kuperat där lokala blowouts har 

skapat oregelbundna sanddyner i området. Höjden på sanddynerna i området varierar upp till 

tio meter. I nordvästra delen ligger en av naturreservatets högsta sanddyner på cirka 15-17 

meter med en blowout i nordvästlig riktning. Läsidan av denna sanddyn sträcker sig långt ner 

till plan mark och övergår sedan i ett kärr, Mässingskärr. 

Marktäcket i området börjar med exponerad sand längst kusten. Vegetation påträffas första 

gången vid embryodynerna i form av sandnarv (Arenaria serpyllifolia) Man ser allt mer gräs 

växa ovanpå stranddynerna och sedan ökar ännu mer ovanpå de sekundära. På 

ackumulationssidan av både stranddynerna och de sekundära sanddynerna har enstaka tallar 

lyckats växa. På de sekundära sanddynerna finns även inslag av styvmorsviol (Viola tricolor). 

Längre in mot de sekundära sanddynerna där lokala blowouts skett ser man fläckvis med 

mossor och lavar samt inslag av gräs runtom i området. Det växer dessutom tallar som är 
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knotiga och vindpinade av vinden där rötterna ovanpå enstaka sanddyner har blivit 

exponerade. Detta utseende dominerar i flygsandsområdet fram till 

läsidan/ackumulationssidan av den högsta sanddynen i området, där marktäcket förändras till 

tjock mossa där det dessutom växer lite lingonris, fryle och gräs. Träden består av tallar i 

varierande storlek och kvalitet. Längst kanten av kärret nedanför dynen förekommer al. 

Den mänskliga aktiviteten i Skalahauar var inte helt enkel att kartlägga genom 

fältobservation. Det är ett naturreservat som har etablerats på grund av dess känslighet att 

sanden ska invadera land. Därför kan man endast se enstaka inslag av mänsklig aktivitet 

längst kusten av området precis där naturreservatets gräns ligger. En sandal ligger i sanden, en 

stock som används för att sitta på samt en livboj som är uppsatt på ett träd vid nödfall. Mellan 

sanddynerna löper stigar som eroderat mossa och lavar runtom hela naturreservatet. Det löper 

en dessutom kraftledning genom naturreservatet och en stig mellan gränsen och början av 

mässingkärr. Gränsen är uppritad med vita ringar på träden och vid stigarna som leder in till 

reservatet har det placerats ut informationsskyltar över området som berättar kort om området. 

Förutom fältundersökningen på platsen intervjuades dessutom turister och lokalbefolkning 

på Avanäset som gav information och deras upplevelser av Skalahauar. Av de två turister som 

intervjuades hade ingen besökt området, istället hade båda varit i naturreservatet Ulla hau som 

ligger i västra delen av Avanäs. Ett äldre par som varit sommarboende på Fårö sedan 1979 

hade inte besökt området så ofta heller. Kvinnan hade varit en gång på Skalasand, vilket 

stranden kallas precis vid naturreservatet. Mannen hade varit där ungefär tio gånger. Papporna 

i deras familjegäng brukar åka dit och tälta med barnen. Skalasand är ett bra surfställe enligt 

en nära vän till paret. Nackdelen med platsen är att det är en liten strand, långgrunt, blåser 

mycket, det är lite otillgängligt (lättare att ta sig dit med cykel än med bil) och det finns inte 

några faciliteter. Dock har det kommit en toalett dit under senare tid som går att använda 

under åtta veckor på sommaren. 

En av lokalbefolkningen är en kvinna uppväxt på Fårö. Hon talade mest om Ulla hau 

istället för Skalahauar, men båda platserna är av liknande karaktär och kan gå att applicera till 

Skalahauar. Hon beskrev Ulla hau som Förändrat sedan hon var barn. Enligt henne hade 

reservatet blivit igenväxt, en skillnad på 30 år. Hon berättade dessutom att det finns ett projekt 

på gång att blottlägga dynerna i Ulla hau.  

Processerna i Skalahauar beskrivs även från kusten där naturreservatets gräns redan 

passerat men för att ge en helhetsbild från där allt börjar. Det börjar med litoraldrift från 

udden till viken som sedan utvecklas till stranden. Sedan utvecklas sanddynerna från 

embryodyner, via stranddyner till sekundära sanddyner. En del stranddyner eroderas av den 

dominerande nordöstliga vinden som deponerar sanden på de sekundära dynerna som ligger 

bakom och skapar stora sekundära sanddyner. Längre in i reservatet har komplexa 

vindförhållanden format landskapet. Sanddyner möts och stöts, tallar och andra växter har 

tvingats anpassa sig efter dynerna. På vissa ställen kan man se tallar som inte blir utsatt för 

starka vindar och växer relativt rakt. Andra har tvingats anapassa sig genom att det vuxit 

grenar på stammarna hela vägen ner till marken för att skydda sig från vinden. Det har även 

resulterat i mycket böjda stammar och grenar. Lokala blowouts kan identifieras i hela 

området. Resultatet är deflations- och ackumulationsytor som löper i olika riktningar. Samma 

karaktär sträcker sig bort till den stora sanddynens ackumuleringsyta vilket är den äldsta 

sanddynen. Därefter kommer en gammal skog, en tydlig avgränsning från ett 
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Figur 10. Tvärprofil över naturreservatet Skalahauar. Tvärprofilen sträcker sig från 

vattenlinjen och ca 50 m in mot land från strandzonen till det sekundära sanddynsområdet. 

Illustration: Torbjörn Kristiansson.  

sanddynskomplex till tallskog som sedan går över till en igenväxning av al längst kanten av 

kärret. 

Området har en tydlig gräns när det kommer till den personliga upplevelsen. Precis som 

ovan går det att beskriva känslan av landskapet från kusten till slutet av naturreservatet. Det 

börjar med ett öppet landskap som är väldigt blåsigt och brusikt från vågorna. Går man 

därefter in i det mer komplexa området avtar vinden alltmer. Man ser dock hur vinden har 

påverkat sanden på en större skala. Till slut när man står på ackumulationssidan av den äldsta 

och sista dynen blir allt lugnt och stilla, där en skog fyllt med mossa och gamla tallar växt 

utan någon tydlig störning av vinden. 

En tvärprofil har gjorts för att visualisera hur stranddynerna har utvecklats på Skalahauar 

från stranden fram till de sekundära stranddynerna. Tvärprofilen löper från kusten cirka 50 

meter in mot land. Höjden på stranddynerna har förstorats för att göra det lättare att se 

formen.  

Den första zonen är en strandzon med våt sand av medelstora sandkorn. Med hjälp av 

vågorna förs sand in till stranden som deponeras på den plana ytan. När sanden torkat 

deponeras sanden in mot land till zon två av vinden. I den andra zonen har embryodyner på 

cirka 0,4 meter bildats, med vegetation som fångar den torra sanden. Embryodynerna är det 

första steget vid bildandet av en stranddyn. Sanden förs från strandzonen men vegetationen på 

embryodynerna stoppar sanden som deponeras ovanpå och bakom gräset. Den tredje zonen 

består av en en meter hög stranddyn. Mer gräs har vuxit på dynen och stannat upp sanden. I 

början på zonen kan man se depositionsytan av dynen där sanden deponeras till slutet av 

zonen och ackumulationsytan av dynen. Fjärde zonen består av en sekundär stranddyn på 

cirka tre meter som tidigare varit en stranddyn. På den sekundära dynens depositionsyta växer 

gräs relativt tätt, som sedan växer tätare på toppen av dynen. På ackumulationsytan av dynen 

exponeras inte ytan lika mycket av vinden som på depositionsytan, och därmed har tall 

etablerats. Tvärprofilen åskådliggörs i figur 10. 
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4.5. Det mänskliga perspektivet 

Som nämnt genomfördes fyra intervjuer under fältarbetet. Två av intervjupersonerna var 

turister medan de två andra räknas till lokalbefolkningen. Resultatet från intervjuerna skiljer 

sig åt mellan dessa två grupper och därför kommer de att redovisas separat.  

Båda intervjuade turister besökte Fårö för första gången och var överens om att ön och 

dess landskap var väldigt vackert. Under vistelsen på Fårö var besök till raukområdena och 

sandstränderna inplanerade, båda hade också besökt naturreservatet Ulla Hau. Ulla Hau 

upplevdes inte lika spektakulärt som till exempel raukområdet och skogen i naturreservatet 

klassades som ”värdelös” av en av turisterna som är insatt i skogsbraschen. Den andra turisten 

var konfunderad över att marktäcket var så pass frodigt trots att området kännetecknas av 

sand. Ingen av de två turisterna hade träffat på någon ur lokalbefolkningen och uppskattade 

ananymiteten, även om det hade varit intressant att träffa någon med erfarenhet och kunskap 

om Fårö.  

På frågan om vad de ansåg speciellt viktigt att bevara lyfte ena turisten fram sanddynerna 

medan den andra turisten värderade landskapets mångformighet, både naturgeografiskt och 

kulturellt. Kontrasten mellan kusterna, och kulturgeografiska minnen såsom väderkvarnar, 

gammal bebyggelse och stentunar lyftes fram.  

Paret som intervjuades har spenderat mycket tid på Fårö och planerar att flytta dit vid 

pension och räknas därför till lokalbefolkningen då deras åsikter och tankar baseras på 

tidigare upplevelser på Fårö. De upplever skogen kring Avanäset som trolsk och uppskattar 

alla små stigar som löper genom den. Fritidshusen i området smälter in i naturen då de ofta är 

målade i naturnära färger. Kvinnan från Fårö är av samma åsikt och uppskattar alla stigar i 

skogen där ridning och promenader är avkopplande. Ett orosmoment är att allt fler av stigarna 

och större delar av skogen hotas av igenväxning. Åtgärder för att motverka igenväxning är 

begränsade då stora delar av området är skyddat som naturreservat. Ett exempel som lyfts 

fram är Ulla Hau där stora delar har växt igen de senaste 30 åren. De har startat ett projekt i 

syfte för att öppna upp och åter igen blotta sanddyner i Ulla Hau. Ett aktivt skogsbruk skulle 

dessutom bidra till att hålla stigar och traktorvägar öppna. Kvinnan betonar också vikten av att 

anpassa områden kring besöksvärda platser dels för att undvika nedskräpning och parkering 

på olämpliga platser, men också för att uppmärksamma platser eller områden som hamnat i 

skymundan.  

Lokalbornas tankar kring odlingslandskapet påminner om funderingarna rörande skogen. 

Odlingsmarkerna växer igen och de minsta åkrarna är svåra att sköta med dagens moderna 

traktorer. En tanke var hurvida det är möjligt att dika ut åkrar och göra dem större. Flera av 

åkermarkerna används som betesmark, fram för allt för får, vilket är bra för att bibehålla ett 

öppet landskap. Dock är det viktigt att komma ihåg att djurarter betar olika intensivt och 

formar landskapet på olika sätt.  

Utifrån intervjupersonerna framgår att Fåröborna värnar om sitt landskap och att de flesta 

vill bevara landskapet som det är. Av lokalbefolkningen är det ett fåtal som gör sina åsikter 

hörda, dessa är ofta även politiskt aktiva. Människorna är påhittiga och ”utnyttjar” turisterna 

sommartid för att klara sig under det långa vinterhalvåret. Något som diskuterades var 

problematiken med att mark på Fårö säljs till folk utifrån, till exempel Stockholm. 

Nyinflyttarna förändrar landskapsbilden när de bygger moderna arkitektritade hus och 

sommarstugor i landskapet som inte följer den traditionella gotländska stilen på bebyggelsen.  
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Fåröborna är kära i sin ö och tycker det är sorgligt att unga tvingas flytta därifrån på grund 

av bristen av arbetsplatser. Ungefär hälften av Fårös 520 invånare pendlar över, framför allt 

till Visby, till jobbet medan Fårö förser den övriga befolkningen med arbete.  

Sammanhållningen är stark på ön. Vintertid anordnas café i den lokala ICA butiken där 

fåröborna ges möjlighet att komma och fika samt träffa andra lokalboende eftersom vintern är 

lång och många äldre sitter ensamma under långa perioder.  

 

4.6. Landskapsklassificering 

Klassificeringen av landskapet i studieområdet har följt den standardiserade mallen som alla 

studieområden på Avanäset under VT2015 har använt. Genom fältarbetet kunde flera 

observationer göras som bestämde vilken klassificering en viss del av området skulle få, och 

också ifall förändringar i den tidigare klassificeringsmallen behövde göras. Då Avanäset är ett 

unikt område på Fårö krävdes i vissa fall specifika klasser för att förklara landskapet. 

Flygsanden dominerar i studieområdet och ingenstans ses berggrund i dagen. En generell 

indelning mellan flygsandsområden med primära sanddyner och sekundära sanddyner var 

möjlig att göra tack vare en kombination av fältstudier och analyser av höjddata från 

Lantmäteriet. Indelningen är inte exakt och flera delar av studieområdet består av båda 

typerna av sanddyner. Där har klassificeringen utgått från principen att områden med 

primärdyner med inslag av sekundärdyner klassas som primärdyner, och vice versa. I enstaka 

fall är denna bedömning svår att göra och man ska ha i åtanke att gränserna mellan klasserna 

inte är skarp utan symboliserar en övergångszon med varierande bredd. 

 

Figur 11. Landskapsklassificering av studieområdet Vessa-Pers Avanäs. Markanvändning, 

jordarter samt landskapselement framgår.  

Kartmaterial: Terrängkartan, Höjddata, Jordartskartan © Lantmäteriet, SGU i2014/00601 
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Som exempel kan nämnas att det nordvästra hörnet av studieområdet består av primärdyner 

med inslag av sekundärdyner, och att den del av det sekundära flygsandsområdet som ligger 

norr om vägen har inslag av primärdyner. En del av det sekundära flygsandsområdet i södra 

delen karaktäriseras av en stor deflationsyta och man kan även se flera lokala blowouts som 

visar den dominerande vindriktningen. De mest tydliga sanddynerna har markerats ut på 

kartan, figur 11, och kan ibland användas för att förstå landskapets utveckling, men det 

rekommenderas att först utgå från en endast topografisk karta för att se alla sanddynerna 

tydligare. 

Skogen täcker största delen av studieområdet och viss skillnad mellan olika delar av den 

kan observeras och en djupare analys av det följer senare. Våtmarkerna i området är i vissa 

fall skogsbevuxna, och i andra fall endast bevuxna med ag, vass eller annan låg 

undervegetation. Förutom den största våtmarken, Mässingskärr, återfinns kärren i den norra 

delen av studieområdet. 

De öppna delarna av landskapet kan klassificeras som odlingsmark, icke i bruk, tomtmark 

eller öppen mark. De två förstnämnda används på fält som alla har varit uppodlande någon 

gång, men där icke i bruk åsyftar de där någon användning inte har skett de senaste fem åren. 

Den öppna marken visar här de icke-skogsbevuxna sanddynerna i Skalahauar, samt 

sandstranden vid kusten. Denna sandstrand har även fått en kustklassificering 

överrensstämmande med detta. 

En skillnad har också gjorts mellan det agrarlandskap som ligger på flygsand och det som 

ligger på kustsand. Klassificeringen här har gjorts utefter SGU:s jordartskarta där fälten vid 

Mässingskärr och Holm visas ligga på post-glacial sand. Fältobservationerna i området kunde 

inte bidra till denna klassificering då ingen tydlig skillnad kunde ses mellan kustsandsfälten 

och flygsandsfälten, men med bättre metoder för att analysera sanden skulle säkrare resultat 

kunna uppnås. 

Klassificeringskartan visar även naturreservatsgränsen, byggnader, vägar och stigar 

utmarkerade. Stigarnas tillförlitlighet är dock begränsad, vilket fältarbetet på ett 

otillfredställande sätt fastställde. Skogsbruket skapar ständigt nya traktorspår i skogen och 

gamla stigar växer igen då de inte används längre. En förstoring av klassificeringskartan finns 

som bilaga 2. 

 

4.7. Tvärprofil 

En tvärprofil kan bli svår att få detaljerad ju längre den sträcker sig eftersom det kan bli för 

mycket detaljer och symboler för att kunna orientera sig i den, men på grund av att Vessa-Pers 

är relativt enformigt har en mer generell tvärprofil skapats från nordöstra till sydvästra hörnet, 

figur 12. Tvärprofilen sträcker sig 2500 meter och innehåller klassificeringar av sanddyner, 

skogen, våtmarker, deflationsyta och odlingsmark, som avgränsas med markeringar unden 

profilen. Höjden på sanddynerna har förstärkts i relation till x-axeln för att visualisera 

skillnaden på primära och sekundära sanddyner. 

Tvärprofilen börjar i den nordöstra delen av studieområdet Vessa-Pers. De första 500-600 

metrarna är ett primärt flygsandsområde upp till fem meter i höjd och med mindre inslag av 

sekundära sanddyner. I området förekommer ofta våtmarker i sänkorna parallellt mellan 

sanddynerna. Det finns både ag- och alkärr, varav det första kärret i tvärprofilen är ett alkärr 
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och har visualiserats med ett alträd. Området består dessutom av fält som i detta fall icke är i 

bruk. Dessa ligger mellan sanddynerna och är små. I den nordöstra delen finns tre vallodlingar 

som fortfarande används, och två som kan klassificeras som icke i bruk. I skogen växer 

mycket ormbunkar, som trivs bättre i fuktigare miljöer. 

 

Figur 12. Tvärprofil över studieområdet Vessa-Pers. Profilen sträcker sig från omårdets 

nordöstra hörn ner till det sydvästra hörnet. Inkluderat i profilen anges typ av 

flygsandsområde, skogsvegetation samt markanvändning. Huset inritat i mitten av profilen 

symboliserar torpet Vessa-Pers. 

Området 600-1200 meter in i tvärprofilen klassificeras som ett sekundärt flygsandsområde 

med inslag av primära sanddyner, där mindre lokala blowouts förekommer. De högsta 

sanddynerna ligger cirka 1000-1200 meter in i profilen, där de primära sanddynerna blir allt 

svårare att identifiera och fler blowouts förekommer. Den första våtmarken är ett agkärr och 

det andra är ett alkärr, och i området kan man hitta en blandning av båda typerna i sänkorna 

av sanddynerna. Första delen av skogen är bevuxet med ormbunkar, men strax efter 1000 

meter in sker en övergång till ljung. Cirka 50 meter vid avgränsningen växer dessutom både 

ormbunkar och ljung, men sedan försvinner ormbunkarna och ljungen tar över, som trivs 

bättre i torrare miljöer. Det finns dessutom en vallodling i området, med ett fritidshus som 

kallas Vessa-Pers. Mellan Vessa-Pers och den högsta sanddynen som ligger i tvärprofilen ser 

man ett primärt flygsandsområde, med tre till sex långa primära sanddyner som ligger i 

nordväst- sydöstlig riktning på cirka 300 meter. 

 Efter det primära flygsandsområdet följer en stor sekundär sanddyn, ca 18 meter hög, som 

har bildats av blowouts från olika riktningar. Bakom sanddynen ligger ett kalhygge som är en 

stor deflationsyta, där sanden har deponerats till olika sekundära sanddyner runtom 

deflationsytan. Resten av tvärprofilen klassificeras som sekyndärt flygsandsområde, där inga 

inslag av primära sanddyner går att hitta. I området förekommer stora blowouts i olika lokala 

riktningar och man kan dessutom se större dominanta vindriktningar. Skogen är bevuxen med 

ljung, och är mer öppen än de andra delarna. En del avverkning av skog och plantering av nya 

tallar kan observeras i området, där många traktorspår ökar framkomligheten. Generellt kan 

man se att marken ligger högre upp från vattenytan än i norr, således bör den sydvästra delen 

av området vara äldre än det nordöstra området.  
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5. DISKUSSION 

Resultaten från undersökningen tar upp flera olika förhållanden mellan landskapstyperna i 

området. I diskussionskapitlet kommer dessa förhållanden och samband mellan dem att 

diskuteras utifrån olika perspektiv. Genom att diskutera vilka faktorer som hänger ihop med 

varandra, hur kopplingen ser ut och vad den beror på, samt vilka slutsatser man kan dra från 

dem byggs ett nätverk av de olika geografiska processerna och arbetets olika delar knyts ihop. 

Frågor som kan komma att diskuteras är t.ex: Hur har människors uppfattning om åkrarna i 

området förändrats under 1900-talet? Hur kommer landskapets framtida utveckling att se ut? 

Vilka faktorer från resultaten kan ses som avgörande för vad som kommer att ske med 

landskapet de kommande åren?  

 

5.1. Skog 

Avanäset domineras av tallskog och studieområdet Vessa-Pers är inget undantag. 

Undersökningar och observationspunkter i skogshabitatet under fältresan har ökat förståelsen 

men samtidigt väckt en del frågor för diskussion.  

En naturlig avgränsning för skogen under arbetet blev vägen som delar in skogen i norra 

och södra skogen. Denna indelning användes frekvent under arbetets gång.  

Vegetationen i skogen har inslag av olika ris, fryle och tåtel, men en tydlig skillnad i 

marktäcket observerades mellan norra och södra skogen. I norra delen av skogsområdet 

dominerar ormbunkar medan ljungen är mest framträdande i den södra delen.  Detta är en 

skillnad som vid första anblick kanske inte verkar så märkvärdig, men som vid vidare studier 

faktiskt kan avslöja en del om markens karaktärer. Ormbunkar är en grupp som har en sak 

gemensam; de kräver vatten/fukt för fortplantning (Sjöberg, 2005, s.13). Ljungen å andra 

sidan trivs på ljusa och näringsfattiga platser (Joelsson, 2006, s.6). Speciellt konkurrenskraftig 

är ljungen på sandiga och väldränerade marker med ett lågt pH. Norra delen av skogen har 

inslag av kärr och är fuktigare, vilket förklarar ormbunkarnas utbredning här. Ormbunkar 

kräver endast en tunn vattenhinna för fortplantning men undviker ändå södra skogen där 

risken för torka är för stor. Ljungen föredrar torrare, öppnare områden och förekommer 

frekvent i de södra delarna där kärr inte förekommer, men undantag för Mässingskärr. Ett väl 

etablerat ljungtäcke skapar ljungtorv med lågt pH vilket försvårar etableringen av andra arter 

(Joelsson, 2006, s.6).  

Det är viktigt att komma ihåg att skogen i Avanäsområdet är planterad efter de stora 

avverkningar som skedde innan 1700-talet. Avanäset är det mest skogsbeklädda området på 

Fårö och skogen var värdefull och eftertraktad. Trots att skogen är planterad framträder ändå 

skillnader. I norra skogen finns vidstäckta system med stigar som används av människor än 

idag. Vid intervjun med kvinnan som är född på Fårö framkom att stigarna här är uppskattade 

för promenader och ridturer. Självklart finns det stigar också i södra skogen, men de är främst 

skapade av traktorer.  

Anledningen till de traktorskapade stigarna i södra skogen är skogsavverkningen. Södra 

skogen är ett komplext skogsbruksområde med flera olika stadier av tillväxt. Det stora 

deflationsområdet är för tillfället ett stort kalhygge, medan området norr om detta är planterat 

under de senaste 10 åren. I den centrala södra delen av södra skogen finns fritidshus och här 

upplevs skogen som lite äldre och mer orörd. Norra delen av skogen i studieområdet är av 

annan karaktär. I de östra delarna är det snårigt och svårframkomligt vilket beror på inslagen 
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av kärr och växtligheten de medför. Västra delen av norra skogen upplevdes som den 

trevligaste och visade inga tecken på avverkning under de senaste åren. Träden här uppskattas 

till en ålder av 50-70 år, växer glest och gör det enkelt att promenera här. Inslagen av kärr i 

norra skogen försvårar arbetet med skogsbruk, och är en trolig anledning till det mer intensiva 

skogsbruket i södra delen. Traktorvägar som finns i norra skogen löper längs sanddynernas 

ryggar mellan kärren.  

En faktor som kan bidra till den försämrade framkomligheten i norra skogens östra delar är 

att kärren inte längre används. Agkärren var tidigare eftertraktade och man utvann ag för att 

täta tak med. Denna metod används inte längre och kärren samt vägarna till kärren växer igen.  

 

5.2. Jordbruk 

Jordburksmarken i området antogs på förhand vara enformigt och monotont, något som 

motbevisades under arbetets gång.  

Åkrarna i studieområdet är små till storleken, med undantag för åkermarken kring gården 

Holm. Storleken på åkrarna återspeglar de svårigheter som finns på Fårö gällande fattiga och 

magra marker. Marken är näringsfattig och avkastningen är låg (Ohlsson, 2001, s.81) och 

därför lönar det sig inte att anlägga större åkrar. Marken på Fårö lämpar sig inte för jordbruk i 

större skala varför större åkermarker är få.  Åkrarna i området Vessa-Pers ligger placerade i 

skogsområden som öppnats upp, och all åkermark förutom östra Nordermorarna och fältet 

mellan Nordermorarna och Holm ligger nära vägen. 

Efter skiftesreformerna var jordbruket ännu viktigt för försörjningen på Fårö och man 

odlade vad man behövde för att klara sig, potatis varvades med spannmål och uppfödning av 

nötkreatur. Jordbruket på Avanäset återspeglar det alltmer moderna specialiserade jordbruket. 

Det finns bara en gård på Avanäset som ännu bedriver jordbruk, och denna gård fokuserar på 

tjuruppfödning i större skala. Åkermarken tillhörande denna gård odlas som vall för att 

tillgodose djurens behov. Ytterligare en faktor som stärker spåren av det moderniserade 

jordbruket är den att jordbrukaren arrenderar mark från bönder som lagt ner sin verksamhet 

för att få ihop de arealer som krävs för att driva gården. Tjuruppfödarens gård ligger utanför 

området Vessa-Pers men är ändå värd att nämna då en del av åkermarken i studieområdet 

möjligtvis arrenderas till gården.  

Den åkermark som finns i Vessa-Persområdet visar stor skillnad i hävdningsgrad. Grovt 

kan åkermarken delas in i odlat fält, vall och fält under igenväxning. Åkern vid Mässingskärr 

är den enda i studieområdet som är nysådd, troligtvis med korn som odlas för djuren. Värt att 

tillägga om denna åker är att den ligger i en betesmark. Troligtvis släpps betesdjur ut på åkern 

efter skörd. Fälten odlade med vall kan vidare indelas i frodig, grön vall och vall med 

fjolårsgräs. Fälten vid Nordermorarna är gröna och under god återtillväxt. Spåren av balar 

som hämtats tyder på att dessa fält skördas kontinuerligt. Fälten vid Vessa-Pers, Holm och det 

mellan Nordermorarna och Holm klassificeras som vall med fjolårsgräs. Gränsen mellan de 

olika klasserna är aningen flytande då vissa av fälten uppvisar karaktärer från flera kategorier. 

Gemensamt för fälten med fjolårsgräs är att de inte upplevs lika frodiga som den tidigare 

nämnda klassen och har inslag av högt brunt fjolårsgräs som inte skördades. Om detta beror 

på att man endast tagit en tidig skörd från dessa fält och sedan låtit dem växa under resten av 

säsongen, eller om det är ett tidigt stadie av igenväxning är omöjligt att säga. Av de fält som 
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hotas av igenväxning kunde flera stadier observeras. I ett tidigare skede av igenväxning växer 

gammalt gräs och sly. Fältet som är mest igenväxt är bevuxet med tallar och björk.  

Ett mönster som observerades i fält är att åkrarna längst bort från vägen, långt inne i 

skogen, är de som är mest igenväxta. Kanske är det så, att vartefter markägare minskar 

skötseln av sina marker är det de mest svåråtkomliga fälten som överges först. Detta är troligt 

eftersom de flesta fält i Avanäsområdet är av liknande storlek och bördighet, och därmed är 

av samma värde.   

Igenväxningen och uppfattningen att fälten är övergivna är också kommentaren man får 

vid intervjuer med lokalboende. Orsaken till att fält lämnas är svår att säga, men den låga 

lönsamheten på jordbruket är en trolig bidragande faktor. De fält som inte arrenderas av en 

annan jordbrukare lämnas och växer igen. Igenväxningen av åkermark förändrar 

landskapsbilden. Landskapet blir mer homogent och likartat. Arter av växter och djur, främst 

insekter, som trivs i hävdad mark försvinner och får ge plats åt andra som trivs i mer 

skogsdominerade miljöer.  

Spår av ett tidigare mer aktivt jordbruk finns i studieområdet. Runt flera av åkermarkerna 

finns gamla stängsel och grindar, vid ett av fälten finns rester av gammal bebyggelse som kan 

ha använts för att förvara redskap i. Stängslena påvisar förändringar i markanvändning där 

fälten tidigare integrerades i betesmarker.  

En observation från fältarbetet är att de åkrar som skördas har inslag av mossa och andra 

mindre önskvärda vallväxter vilket tyder på att åkermarken förnyas mer sällan. En trolig 

förklaring till detta är svårigheten att pölja och omarbeta flygsanden som är dominerande 

jordart.  

Enligt jordartskartan är alla fält belägna på flygsand förutom fälten vid gården Holm och 

Mässingskärr som ligger på postglacial sand. Inga synliga skillnader kunde observeras och 

vidare undersökningar krävs för att vidare kunna diskutera eventuella skillnader på grund av 

jordart.  

 

5.3. Sanddyner  

Sanddynernas formande av landskapet är kanske den mest omfattande processen i 

studieområdet, och även den mest komplexa. Kartläggningen av de primära respektive 

sekundära flygsandsdynerna i området ger en grund för tolkningar om hur dessa uppstått och 

hur förändringarna i landskapet gick till. Uppkomsten av kärr mellan sanddynerna har redan 

behandlats till viss del, nya sanddyner snörde av lägre liggande markområden där vatten 

ansamlades. På samma sätt bildades förmodligen Mässingskärr, det största sammanhängande 

kärret på Avanäset. 

Det sydvästra hörnet av området avgränsas ganska tydligt av den norra och östra kanten av 

det stora deflationsområdet där sanddynerna har höjder på upp emot 25 meter på sina ställen. 

Utanför dem finns ett smalt område med primärdyner som blir bredare ju längre västerut man 

kommer. I öst är det som smalast, men precis söder om Mässingskärrs sydspets kan man se 

hur en låg primärdyn går in under de sekundära dynerna från Skalahauar. Naturreservatets 

flygsandsfält har alltså kommit in från öst och sydöst och skurit av det lägre liggande område 

som kom att bli Mässingskärr. Det är inte otänkbart att det området, innan det sekundära 

sandynerna vandrade in, var en grund havsvik. 
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Om man ser till primärdynernas läge och orientering i landskapet kan man se en tydlig 

gradient från sydväst till nordost. De högst belägna dynerna finns i den förstnämnda delen och 

de lägst belägna i den andra. Även om höjden över havet inte går att tillämpa som metod för 

åldersbestämning av landskapet rätt av kan denna höjdskillnad ses som en utveckling av 

landskapet där en påbyggnad av landet skett i huvudsak i nordöstlig riktning. De äldsta 

delarna av Avanäset ligger strax söder om primärdynerna i sydvästra delen av studieområdet. 

Området närmast norr om detta är omformat av sekundära sanddyner, men från mitten av 

studieområdet och åt nordöst kan man åter se primärdynernas stegvisa utbredning. 

I primärdynsområdet väster om den stora deflationsytan kan man se hur dynerna svänger 

av från den vanliga nordvästliga-sydostliga sträckningen. Riktningen blir mer mot väst, sedan 

mot syd och sydöst, innan den svänger tillbaka mot syd. Denna form är mycket lik 

strandvallarna vid bildningen av en strandsporre (eng. spit), och sett i ett större sammanhang 

är det troligt att denna strandsporre så småningom växte ihop med den västra delen av 

Avanäset. Den litorala driften gick i västlig riktning och utifrån det kan vi anta att den rådande 

vindrikningen vid tiden för strandsporrens bildande var nordöstlig. 

Det stora deflationsområdet i södra delen av studieområdet är uppenbarligen en yngre 

landform än de omgivande primärdynerna och har bildats under en tid då den rådande 

vindriktningen var nordvästlig. Detta har gett upphov till en stor parabelldyn med spets i 

sydöst och skänklar i nordost och sydväst. Det finns även flera lokala blowouts i sanddynerna 

som visar på att vinden varierade mycket inom själva området och skapade det kaos som 

kännetecknar sekundära flygsandsområden. 

Hur deflationsytan har bildats är svårt att ge något svar på, men om man jämför med det 

liknande området i Ulla Hau så är mänsklig påverkan en förmodad anledning. Enligt 

Hesselman finns flera olika tolkningar till hur det stora flygsandområdet avskogades, bland 

annat att en brand från tjärbränningen frigjorde en yta med sand som sedan spred sig. En 

annan är att hjulspåren i vägarna som gick tvärs över Avanäs och användes i skogsbruket bar 

skulden. Hesselman själv lägger märke till hur den exponerade sanden i hjulspåren flyger iväg 

och lägger sig över vegetationen i tunna lager, samtidigt som han varnar för att en alltför stor 

avverkning kan skapa nya flygsandsområden. En tredje, och mest osannolik, är att det var 

strandade ryssar som började gräva efter vatten på Avanäs och således fick sanden i rörelse. 

Dock verkar detta vara en skröna som kan härstamma från en lång historia av misstänksamhet 

mot det stora landet i öst på Gotland (Hesselman, 1908, s.28-30).  

 

5.4. Naturreservatet Skalahauar 

Skalahauars naturreservat är ett område som präglats av både närvaro och frånvaro av 

mänsklig påverkan. Hesselman beskriver 1908 området som ett av de kustnära öppna 

flygsandsområdena och hur sanden hotar att fortsätta vandra in över området mellan 

Skalahauar och Norra Holmhålet (stranden söder om Norsta Auren) vid avverkning av skogen 

i området. Detta skulle i sin tur leda till att vägen till fyren skulle bli översandad och orsaka 

stora kostnader och problem (Hesselman 1908, s. 10). Liksom Ulla Hau är det mycket 

sannolikt att även Skalahauar skapats efter människans omformande av naturen, förmodligen 

via skogsavverkningen. 

Detta öppna landskap med sanddyner fanns till viss del kvar 1969 när området blev 

naturreservat, men en igenväxning hade redan påbörjats och idag är landskapet till största 
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delen täckt med skog, ris, mossa och lav. Naturreservatet har karaktären av att ha varit 

opåverkat av människan sedan det skyddades och detta har bidragit till den förändring av 

landskapet som skett. En intervjuperson lämnade likande uppgifter för Ulla Hau och hur en 

märkbar igenväxning av landskapet skett de senaste 30 åren. 

En av anledningarna till att naturreservatet inrättades var för att bevara dess unika natur 

och djurliv, men utan skötsel av området så att dynerna håll öppna så kommer igenväxningen 

leda till att det mer och mer liknar resten av naturen på Avanäs och att många djurarter blir 

missgynnade. Rädslan över de vandrande sanddynerna övergår mer och mer till en rädsla för 

igenväxning och förlust av biologisk mångfald. 

Bevarandet av de öppna sanddynerna spelar också in vad gäller den mänskliga aktiviteten i 

området idag. Naturreservatet är inte särskilt välbesökt om man jämför med Ulla Hau, framför 

allt på grund av den sämre tillgängligheten. Om nu även det unika landskapet är på väg att 

försvinna minskar anledningarna för människorna att komma dit. En ökad tillströmning av 

människor skulle förstås öka slitaget på marktäcket och lämna sanden öppen för transport 

vilket i nuläget skulle gynna naturreservatet om man vill återställa det till 1969 års tillstånd. 

Dock bör man vara medveten om att det är en svår balansgång för att finna en lagom 

användning av landskapet som varken hotar de öppna sanddynerna med igenväxning eller de 

omgivande områdena med översandning. 

 

5.5. Det mänskliga perspektivet 

Människornas perspektiv på landskapet kan, som nämnt i resultatet, skiljas mellan turisterna 

och lokalbefolkningen. Turisterna som tar semester på Fårö anser landskapet som väldigt fint. 

Deras perspektiv på landskapet på Fårö kretsade kring den unika naturen som till exempel 

raukarna eller naturreservatet Ulla Hau, stränderna, stentunarna och den kulturhistoriska 

bebyggelsen som fyrar och väderkvarnar. En turist tolkade landskapet som väldigt litet i skala 

jämfört med vad personen var van vid. Till exempel hade inte någon av turisterna träffat några 

andra människor, vilket delvis var skönt men hade uppskattats att prata med några. 

Den andra turisten hade besökt fyren vid Holmudden och Ulla Hau. Precis som den andra 

turisten lades det märke till den bevarade kulturbebyggelsen samt de unika sanddynerna, men 

även den täta skogen eftersom personen är insatt i skogsbranschen. Turisternas perspektiv 

över Avanäset centrerades kring det unika i området som naturreservatet och äldre 

bebyggelser som fyren vilket man kanske inte ser varje dag och som kan vara intressant att 

titta på när man är på semester. Delar som jordbruk, skog, eller andra landskapselement som 

människan ofta kan se var de än är pratade inte turisterna så mycket om. 

Vid lokalbefolkningens uppfattning av Avanäset poängterade båda tillgängligheten med 

stigarna för att kunna cykla, rida eller vandra omkring i skogen, vilket de uppskattar. Paret 

uppskattar även att fritidshusen som sommarstugor och fiskebodar smälter in i naturen och 

gör det vackert. Kvinnan håller delvis med att bebyggelserna inte borde sticka ut för mycket, 

till exempel ser hon ett problem i att tomter säljs för att bygga moderna arkitektritade hus som 

sticker ut i naturen. Lokalbefolkningens perspektiv över åkermarkerna är att de tycker det är 

synd att alla inte underhålls eller brukas eftersom landskapet överlag inte är så öppet. Kvinnan 

tycker dessutom att Ulla Hau bör öppnas upp med tanke på igenväxningen, hon anser att det 

inte är så farligt att öppna upp landskapet som många andra tror. Överlag ser 
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lokalbefolkningen igenväxningen som ett problem eftersom det minskar tillgängligheten och 

därmed möjligheterna att se det vackra landskapet. 

Turisternas värderingar av landskapet centreras kring att bevara dess natur och kultur. Den 

ena turisten poängterade att bevara sanddynerna men det går varken att säga ifall turisten 

menade bevarandet innebär ett aktivt bruk eller om området bör lämnas opåverkat. Den andra 

turisten anser att variationen på landskapet är värt att bevara, till exempel variationen av 

klapperstenskust, raukar och sandstränder. Turisten tycker även att de äldre bebyggelserna 

som på ön bör underhållas och bevaras. Varför turisterna anser att just dessa 

landskapselement är värt att bevara för framtiden är förmodligen för att det är sevärdheter 

som turister ofta lägger märke till lättare än annat då de besöker ön för att uppleva vackra, 

unika plaster och sevärdheter. 

Lokalbefolkningens värderingar av naturen skiljer sig lite mellan varandra. Även om båda 

anser att fälten bör underhållas i framtiden för att öppna naturen anser paret att vissa delar av 

naturen bör förbli orörd istället för att bygga stora hus och vägar. Kvinnan anser att mer skog 

bör avverkas för att öppna upp landskapet. Både paret och kvinnan tycker dock turismen som 

kommer till Fårö behöver utnyttjas, men inte för mycket så att den småskaliga 

samhällskulturen i området riskerar att försvinna. Som nämnt tidigare i resultatet är 

lokalbefolkningen påhittiga att utnyttja turisterna under sommaren för att överleva resten av 

året. Det finns dock ett behov av att utöka den kommunala servicen och kollektivtrafiken 

enligt paret. Kvinnan beskrev Fårö som ”[…] en höggravid kvinna i augusti som sedan får 

vila ut under vintern.” Med detta menar hon att landskapet exploateras som mest under 

sommaren, men får sedan vila upp sig igen under vinterhalvåret, och i nuläget klarar området 

av det utan några stora konsekvenser. 

 

5.6. Samband och interaktioner 

Arbetet fokuserar på olika teman som avhandlas var för sig. Dock är det väldigt viktigt att 

komma ihåg interaktionerna mellan de olika teman och vilka effekter de har på landskapet. 

Landskapet på Avanäset är unikt då den huvudsakliga jordarten är flygsand och vegetationen i 

detta område förändras utifrån sanddynernas rörelse. Detta är något man blev väldigt 

medveten om kring 1700-talet då avverkningen var intensiv och flygsanden blottades och 

sattes i rörelse. Sanden flög långa sträckor och orsakade problem i andra områden. Sanden på 

Avanäset är idag bunden och är inte i någon större rörelse. Skalahauar är den plats i 

studieområdet där spår av sandens rörelse fortfarande är synliga. Tallarna här är mångformiga 

och har fått anpassa sig efter sandens rörelser, figur 13.  

Skogen på Avanäs är planterad och binder flygsanden. Attityden bland de intervjuade 

lokalborna är att igenväxningen håller på gå för långt och att åtgärder måste vidtas. Detta är 

en kostnadsfråga, men också en balansgång i hur mycket som kan avverkas för att inte 

blottlägga för mycket sand. På samma sätt diskuteras sanddynerna i naturreservatet 

Skalahauar. De intervjuade turisterna lyfter fram sanddynerna som värda att bevara. Ett 

naturreservat är skyddat från störningar och frågan återstår, i vilket stadium ska sanddynera 

bevaras? Ett område utan störning genomgår förändringar där mer konkurrenskraftiga arter 

och abiotiska faktorer formar landskapet. Om graden av störning är konstant kommer 

Skalahuar se annorlunda ut om 20 år. Har vi då bevarat sanddynerna eller har vi förändrat 

dem genom att skydda dem?  
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Jordbruksmarken i området Vessa-Pers är inte lika framträdande som skogen i landskapet. 

Åkermarken ligger infälld i skogen med olika avstånd till huvudvägen. Marken har planats ut 

i områden där lägre sanddyner finns, medan etablering av åkermark har undvikits i de större 

sekundära sanddynsområdena. Det är svårt att bedriva jordburk på flygsand och lönsamheten 

är låg. Samtidigt är jordbruksmarken viktig då dessa områden öppnar upp det allt mer 

skogsbevuxna Avanäset. Oron för åkermarkens igenväxning finns bland lokalbefolkningen. 

Arbetsinsatsen för att bevara öppna fält är stor då antalet jordbrukare är få samtidigt som 

lönsamheten för brukandet av marken är låg.  Som nämts i inledningen är lambet ett bra 

betesdjur på Fårö för att bevara öppna landskap. I studieområdet Vessa-Pers påträffades inte 

ett enda lamm trots att flera av fälten var inhägnade med stängsel av varierande kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur människan upplever landskapet styrs av hennes förväntningar och föreställningar. De 

intervjuade turisterna uppsakattar sanddynerna och raukarna vilka båda är typiska 

”turistbesöksmål” som de kände till redan innan resan till Fårö. Den tidigare disksussionen 

huruvida Skalahauar bevaras eller förändras, kan appliceras i större skala på hela 

studieområdet eller Avanäset. Turisterna som besöker Fårö, en eller ett fåtal gånger, vill 

bevara det som ses i landskapet idag. De som har bott på Fårö under en längre period 

observerar förändringar i skogens utbredning, förhållandet mellan sanddyner, skog och 

åkermark samt sanddynernas komplexitet i naturreservatet Skalahauar. Den stora frågan 

återstår, i vilket skede ska bevarandeåtgärder sättas in? 

Ekosystemtjänster definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 

människornas välbefinnande (Boyd & Banzhaf 2006). Ekosystemtjänsterna kan vara 

försörjande, reglerande, kulturella eller stödjande (Söderlind 2013). I detta arbete kan de 

försörjande och kulturella ekosystemtjänsterna ställas mot varandra. De försörjande 

ekosystemtjänsterna har genom tiderna försett människan med resurser från naturen. 

Figur 13. Bilden visar variationen bland tallarna i Skalahauar. Längre bak i bilden ses 

höga tallar, medan tallarna i framkant växer lågt längs marken. Datum: 2015-05-07. 

Plats: Skalahauar, sekundära sanddynsfältet. Riktning: nord-nordost. Foto: Tomas 

Laine.  
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Kulturella ekosystemtjänster är de icke-materiella, symboliska och kulturella värdena av 

naturen. 

Landskapet i studieområdet har genomgått en förändring där de försörjande 

ekosystemtjänsterna inte är av lika stor betydelse på grund av att människor utnyttjar tjänster 

från andra håll. Landskap beskrivs utifrån upplevelser och karaktärer som faller under 

kategorin kulturella tjänster. Naturreservatet Skalahauar kan till exempel uppfattas och 

beskrivas som vackert och spektakulärt och har fått skyddsstatus på grund av sina unika 

biogeografiska karaktärer. Dock är det viktigt att komma ihåg samspelet mellan 

ekosystemtjänsterna, och det faktum att kulturella upplevelser av reservatet inte skulle finnas 

utan de tre andra. Det är också viktigt att komma ihåg att de kulturella tjänsterna inte 

försvinner med förändringar i de försörjande tjänsterna eftersom gränserna mellan 

kategorierna är flytande och överlappar varandra (Boyd & Banzhaf 2006). Människor 

uppfattar och värderar landskapet olika, det finns inget rätt eller fel utan bara olika tolkningar. 

 

5.7. Framtidsutsikt  

Idag sker en igenväxning av både skogen och jordbruksmarkerna på Avanäset. Detta kan 

appliceras på fälten i studieområdet Vessa-Pers och även på skogen i naturreservatet i 

Skalahauar. Den övriga skogen i studieområdet är antingen en del av skogsbruk eller relativt 

nyplanterad. Sammansättningen av skogen kan komma att förändras över tid. Landhöjning 

sker i hela området och de våtare områdena i nordväst av studieområdet kan med åren bli 

torrare och påminna mer om skogssammansättningen i de centrala och södra delarna av 

skogen. Kärren torkar ut och al konkurreras ut av tall.  

Framtiden för Skalahauar styrs utifrån olika faktorer. Åtgärderna i naturreservatet är 

reglerade, och en längre period av låga störningar kommer att gynna tallen vilken etableras på 

fler sanddyner som i allt högre grad är bundna av vetegationen. Skalahauars framtid formas 

även av den mänskliga aktiviteten. Om naturreservatet med sin vackra sandstand lockar fler 

besökare formas området med mer intensiv användning av stigar och stranden. En minskad 

besöksfrekvens verkar i motsatt riktning till att stigar växer igen.   

Lokalbefolkningen ser hur landskapet förändras med igenväxningen och åtgärder för att 

motverka igenväxningen har startat på vissa platser. Ett exempel är Ulla Hau där länsstyrelsen 

på Gotland har satt in mindre avverkningsarbeten. Skötselplanen för området har inte följts på 

grund av resursbrist och vi behöver nu blotta mer sand för att gynna fram för allt sandlevande 

insekter så som steklar, säger Thomas Johansson från länsstyrelsen i en intervju med Sveriges 

radio (Brindt 2014). Ett landskap gynnas av lagom störning (Townsend et al. 1997) och att 

lämna åkermark och skogsområden orörda eller övergivna kommer att förändra 

landskapsbilden i studieområdet Vessa-Pers. Att bevara landskapet på samma sätt som idag 

kommer att kräva arbete och åtgärder, något som de intervjuade från lokalbefolkningen inte 

var främmande för. 
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6. SLUTSATSER 

Frågeställningarna i studien syftar till att besvara förhållandena mellan skogen, naturreservatet 

och jordbruket utifrån geografiska aspekter. Vidare ställdes frågor om hur sambandet mellan 

dessa förhållanden och hur den framtida utvecklingen i området ser ut. Den sista 

frågeställningen rörde människorna i området och hur deras uppfattningar och värderingar av 

landskapet såg ut. 

I skogen kunde en skillnad mellan norra och södra delen observeras där den norra hade 

ormbunkar i marktäcken medan den södra var bevuxen med ljung. I den södra skogen 

förekom även ett mer intensivt skogsbruk än i norra delen där det istället fanns fler våtmarker, 

både av typerna alkärr och agkärr. En igenväxning av stigarna och våtmarkerna i skogen 

kunde observeras, mest så i den norra delen. 

Naturreservatet Skalahauar är ett sekundärt flygsandsområde som under lång tid varit 

öppet och utsatt för eoliska processer. På senare tid har en igenväxning skett och antalet 

exponerade sanddyner har minskat. För att bevara de öppna sanddynerna krävs en förändring 

av naturreservatets skötselplan. 

Jordbruket i området är inte särskilt omfattande och av fälten i området var endast ett av 

dem uppodlat vid tiden för fältarbetet. Resterande var antingen vallodling eller under 

igenväxning. Intresse finns dock från lokalbefolkningen att öppna upp landskapet på nytt, 

men huruvida medel till detta finns är oklart. 

Sambanden mellan olika teman berör bland annat sanddynernas och skogens påverkan på 

varandra. Vid avverkning kan sanden frigöras och översanda skogen, och tvärtemot kan 

skogen växa in över tidigare blottlagda sanddyner och binda flygsanden. Båda proceserna är 

synliga i studieområdet om man har ett historiskt perspektiv. Idag är det den sistnämnda som 

är dominerande. Jordbruket är också påverkat av sanden och skogen. Den näringsfattiga 

flygsanden lämpade sig dåligt för uppodling och nu när behovet av odlingsmarken i området 

inte är lika hög så överges en del av fälten. I dessa fall börjar skogen återerövra marken med 

sly och unga träd. 

Den framtida utvecklingen i området kan antas gå mot en generell igenväxning av 

landskapet, särskilt vad gäller stigar och fält. Skogen i norra delen av områden kan antas bli 

torrare och bli mer lik skogen i södra delen. Skalahauar är redan under igenväxning och 

kommer utan yttre påverkan att bli skogsväxt till slut. Den mänskliga aktiviteten i 

naturreservatet, både via skötselplaner och turisters besök, kommer att styra 

landskapsutvecklingen. Likaså är jordbruket i området beroende av initiativ från 

lokalbefolkningen för att behålla de öppna fälten och där råder en osäkerhet om resurser till 

detta finns. 

Upplevelsen av landskapet i området från människorna varierar mellan turister och 

lokalbefolkning, men båda grupperna ser värden att bevara i det. Turisterna ser främst det 

unika i landskapet och värdesätter detta. Lokalbefolkningen uppfattar även det ”vardagliga” i 

landskapet och ser behoven av att bevara även detta. Eftersom området är ett kulturlandskap 

innebär bevarandet ett kontinueligt bruk av landskapet vilket lokalbefolkning är medveten 

om. 

En rekommendation för framtida förvaltning av studieområdet skulle med stöd från den här 

studien innebära ökat fokus på att hålla markerna öppna. I vissa fall krävs manuell eller 

maskinell röjning av växtlighet, medan det på andra håll skulle passa bättre med betning från 
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olika sorters djur. Hästar, kor och får betar på olika sätt vilket hjälper till att hålla landskapet 

öppet på ett bättre sätt än bara en sorts djur. En ökad satsning på betesmarker i området skulle 

också kräva en upprustning av stängsel och en ökad användning av de stigar och småvägar 

som genomkorsar landskapet. 

En enkel åtgärd som skulle kunna öka bruket av skogen i området och få mer folk i rörelse 

som håller stigarna öppna är att sätta upp skyltar som visar vägen till olika intressanta 

områden. Till exempel kan det vara svårt att hitta till Butleksdotters kavelvarp, och stigar 

mellan Skär och Sudersand som har använts mycket genom historien är fortsatt trevliga 

promenadstråk. 

Naturreservatet Skalahauars bevarandeplan från 2005 (Länsstyrelsen, Gotlands län) 

framhåller igenväxningen som det största hotet mot de öppna sanddynerna som är den 

prioriterade naturtypen i området. Då området är känsligt för störning är det viktigt att slitaget 

är på rätt nivå och i nuläget får de centrala delarna av Skalahauar inte tillräckligt av det. 

Människor som besöker området håller sig främst till stranden, och för att bevara de öppna 

sanddynerna i mitten av området krävs röjning av växtligheten. Vart 12:e år följs 

bevarandemålen för Skalahauar upp, men med tanke på hur snabbt flygsandsområden kan 

förändras kan man ifrågasätta ifall det är tillräckligt ofta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen av landskapet i studieområdet hela 

tiden har inneburit en balansgång mellan avverkning och igenväxning. I historisk tid har 

bönderna på Fårö alltid legat på gränsen till att ta för mycket från skogen, vilket fått till följd 

att stora blottlagda flygsandsområden ibland uppstått, exempelvis Ulla Hau. Idag är det 

istället igenväxningen som är den process som tydligast omformar landskapet. Om det på 

slutet av 1800-talet var den välvuxna och inkomstbringande skogen, och ohotade 

jordbruksmarker som var mest värda, så kanske det i vår tid mer och mer börjar bli de öppna 

landskapet och bevarandet av unika naturområden som flygsanddyner som värdesätts mest. 

Vilka delar av landskapet som blir mest värda i framtiden går bara att spekulera kring, men 

klart är att människornas uppfattning skiftar mellan tidsepokerna vilket i sig är en faktor som 

har stor betydelse vid landskapsanalyser. 
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7.3. Bilagor  

Bilaga 1: intervjumall för fältarbetet. 

 

1. Vad har du för relation till Fårö? 

Permanent boende/Sommarboende/Turist/Arbetsplats? 

 

2. Hur skulle du beskriva landskapet här på Fårö/Avanäs/Specifik plats?  

 

3. Vad ser du som mest värdefullt i landskapet? Vad är mest värt att bevara? 

 

4. Hur skulle beskriva skogen här i området? Ta upp både egenskaper och upplevelse. 

 

5. Vilka förväntningar har du över skogen, vad hoppas du se i framtiden och vad ser du 

som värdefullt och betydelsefullt i/med skogen? 

Hur tror du att skogen har förändrats från förr till idag och hur kommer den se ut i 

framtiden? 

 

6. Hur tycker du människorna i området påverkar landskapet? 

Exempelvis: turism/lokalbefolkning/länsstyrelsen? 

 

 

Skogen, naturreservatet, odlingslandskapet, sanddynerna. 
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Bilaga 2: Klassificeringskarta. 


