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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

Ett landskap är enligt Swanwick (2002, sid 2-3) i ständig förändring och utgörs av relationen 

mellan människan och dennes omgivning i ett specifikt område, vilket kan variera vida i 

omfång. I egenskap av geografistuderande, där rumsliga företeelser och fenomen är vad som 

ligger i fokus, är denna landskapsbildande relation mellan människa och natur intressant att 

undersöka. Det här arbetet har utifrån detta perspektiv sökt analysera och få förståelse för det 

dynamiska och integrerade landskapet på ön Fårö nordost om Gotland - en ö som präglats av 

alltifrån storskaliga geologiska processer till lokal mänsklig aktivitet – samt gör en ansats till 

att redovisa information om landskapet i en klassificeringskarta 

 Studien vi genomfört har utgått från Swanwicks klassificeringsmetod, där olika 

landskapskomponenter identifieras, sammanställs och analyseras. Däribland naturliga faktorer 

så som berggrund, jordarter, flora, fauna och kustprocesser, men även kulturella så som 

bebyggelse, markanvändning och människors upplevelser, vilka tillsammans formar 

landskapet (Swanwick, 2002, sid 3). 

 Syftet med arbetet är att göra en landskapsklassificering samt att fördjupa oss i Fårös 

kultur- och naturlandskap. För att ha möjlighet att besvara detta syfte används följande 

frågeställningar: 

 Hur har landhöjningen påverkat områdets utformning under tid? 

 Hur har boende på Fårö upplevt förändringarna i sin naturliga omgivning samt i det 

sociala klimatet på Fårö de senaste 50 åren? 

 Hur ser sambandet ut mellan markanvändning och jordarter? 

 

1.2 Avgränsning 

Vårt arbete avgränsas geografiskt till ett område som vi hänvisar till som Stora 

Gåsmora/Vinor vilket har förstorats i figur 1 nedan. Det handlar som illustrerat om ett område 

på omkring 2 km x 2,8 km - något flytande eftersom vi även från och till har rört oss utanför 

denna “ram” och studerat intilliggande områden för en bättre förståelse av vårt egna. 
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Figur 1. Översiktskarta över Fårö samt en förstoring av vårt område Stora Gåsmora/Vinor 

2. BAKGRUND 

2.1 Fårös Berggrund 

Fårös berggrund bildades under silurperioden för över 400 miljoner år sedan under havsytan 

strax söder om ekvatorn. De rådande tropiska förhållandena lämpade sig väl för ett rikt djur- 

och växtliv i havet så väl som för utvecklingen av korallrev. Organismer som delvis bestod av 

kalk dog allteftersom varefter de sjönk till havsbottnen där de beblandades med 

bottensediment. Efter en lång och upprepad sådan process ansamlades stora mängder med 

kalkrester på botten, som utsattes för ett högt tryck varefter sedimenten genomgick litifikation 
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och bildade den kalksten som idag utgör både Fårös och Gotlands berggrund (Eliason, 2010, 

sid 8-10). 

 Fårös berggrund bildades under silurperioden för över 400 miljoner år sedan under 

havsytan strax söder om ekvatorn. De rådande tropiska förhållandena lämpade sig väl för ett 

rikt djur- och växtliv i havet så väl som för utvecklingen av korallrev. Organismer som delvis 

bestod av kalk dog allteftersom varefter de sjönk till havsbottnen där de beblandades med 

bottensediment. Efter en lång och upprepad sådan process ansamlades stora mängder med 

kalkrester på botten, som utsattes för ett högt tryck varefter sedimenten genomgick litifikation 

och bildade den kalksten som idag utgör både Fårös och Gotlands berggrund (Eliason, 2010, 

sid 8-10). 

2.2 Landhöjning 

För att förstå hur Fårös landskap kommit till krävs det förståelse för de övre geologiska lagren 

som vår jord består av. Överst av vår jords flera lager är litosfären, som utgörs av 

kontinentalskorpan samt den övre delen av manteln vilket är lagret inunder 

kontinentalskorpan. Litosfären sträcker sig flera kilometer djupt ner mot jordens inre och har 

egenskaper som gör att den böjs om den utsätts för tryck. Under litosfären finns astenosfären, 

som är en del av manteln den med, men vilken besitter andra geologiska egenskaper. Den är 

plastisk, vilket innebär att den kan “flyta undan” om den utsätts för tryck, snarare än att den 

böjs (figur 2). 

 

Figur 2. Egenproducerad illustration över hur jordens övre lager reagerar när de utsätts för 

tryck. 

Mellan dessa två lager strävar naturen efter att uppnå en balans mellan de krafter som håller 

litosfären flytande och gravitationen som drar den nedåt, kallat isostasi (Marshak, 2012, sid 
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370-371). Denna eftersträvan kan exemplifieras genom att en tyngd läggs ovanpå litosfären, 

som i Figur 2, varefter den trycks nedåt och marken böjs av likt en grop, medan astenosfärens 

plastiska egenskaper får denna att “flyta” undan från det ökade trycket av den i sin tur 

nedåtpressande litosfären, allt för att anpassa den isostatiska balansen sig efter de nya 

tyngdförhållandena. Om tyngden sedan försvinner kommer den tidigare isostasiska balansen 

att eftersträvas, varpå litosfären stiger igen och astenosfären flyter tillbaka och ”gropen i 

marken” försvinner (Marshak, 2012, sid 78-80). Principen kan liknas vid att en båt flyter 

genom att pressa undan vattnet under sig, medan det i en geologisk kontext motsvaras av en 

litosfär som “flyter” genom att pressa undan den underliggande plastiska manteln (Marshak, 

2012, sid 370). När inlandsisen täckte större delen av Sverige, däribland Fårö, fungerade isen 

då som en båt på vattnet. Att vi idag har en landhöjning beror på att isen smälte undan för 

omkring 10000 år sedan, varpå litosfären/landet började resa sig upp igen för att återgå till 

jämviktsförhållandet som rådde innan nedisningen (Martinsson, 2001, sid 18). Det är dock en 

väldigt långsam process beroende på att manteln är ett väldigt trögt medium, jämfört med 

exempelvis vatten som snabbt återgår till sin tidigare nivå när en båt tas upp på land. Så i 

förhållande till landhöjningstakten smälte isen bort mycket snabbt, varför vi trots att isens 

tyngd försvann redan för 10 000 år sedan fortfarande har en aktiv landhöjningsprocess idag 

(Marshak, 2012, sid 766-767). 

Enligt SGUs mätningar över landhöjningstakten har vi noterat en relativt stabil trend 

de senaste drygt 7000 åren. Vår del av Fårö som först steg ur havet är idag omkring 18 meter 

över havsnivån. Ganska grovt generaliserat indikerar detta en landhöjningstakt på omkring 3 

millimeter per år, beräknat utifrån att högsta punkten på vårt område är ca 18 m.ö.h och att 

stigningen ut havet enligt SGU påbörjades för omkring 6000 år sedan (figur 3). 
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Figur 3. Grafen är hämtad via Sveriges Geologiska Undersöknings Kartgenerator för koordinatena 

746134, 6426253 (väst, syd) SWEREF99 TM. Den redovisar var havsnivån historiskt sett har legat vid 

dessa koordinater jämfört med dagens nivå. 

 

2.3 Topografi och kustprocesser 

Det faktum att Fårö stigit upp ur havet innebär att samtliga områden på ön en gång har varit i 

nivå med vattenytan, det vill säga en kust, och därmed formats av vågor och kustprocesser. 

Det är under denna period de olika markområdena huvudsakligen har formats, det vill säga 

om de har bildat depositionszoner eller erosionszoner. De mer motståndskraftiga delarna av 

berggrunden har bättre kunnat stå emot vågornas erosion och, som nämndes under 

bakgrundskapitlet, utgör de idag topografiskt högre delarna i vårt område (figur 4). Mest 

utmärkande av dessa är vår udde och den centrala berggrundsrygg som sträcker sig från 

sydväst mot nordost. Dessa höjder har eroderats hårt samt svallats ur på finare sediment som 

har transporterats längs med kusten och ansamlats, eller deponerats, i lugnare 

avlagringsmiljöer, det vill säga vikar, sänkor eller tidigare sund som stängts av i samband med 

landhöjningen och kommit att utgöra miljöer för uddens utsvallade finkornigare sediment 

(Strahler, 2013, sid 530-534). 
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Figur 4. Kartan visar för hur länge sedan olika delar av vårt studieområde steg ovanför dagens 

havsnivå. 

Det är en process kallad litoraldrift som transporterar finare sediment längs med kustlinjen 

från de eroderade, motståndskraftiga och idag topografiskt högre partierna, till de lägre 

topografiskt skyddade avlagringsmiljöerna. Kustlinjen är inte rak utan slingrar sig fram 

mellan ursvallade uddar till lugnare vikar. På grund av detta slår inte vågorna in vinkelrätt 

mot strandkanten utan snett. Således transporteras sediment sidleds en bit uppåt stranden, men 

svallar tillbaka i en ny, mot stranden vinkelrät, riktning och för med sig sedimenten i 

densamma. Det vill säga i ett slags zick-zackmönster längs med strandkanten, från yttre mer 

motståndskraftiga miljöer till lugnare vikar (Strahler, 2013, sid 533). Se figur 5 nedan. 



7 

 

Figur 5. Hämtad ur "Fårö Sandstränder 2000" (Nahringbauer, 2000, sid. 9). Den redovisar 

litoraldriften väl, där de snett inkommande vågorna genererar en zick-zackartad sedimenttransport 

längs med strandkanten. 

 

2.4 Jordarter och landformer 

Som resultat av inlandsisens utbredning och avsmältning påträffas jordarten morän på vissa 

delar av ön. Jordarten har avlagrats på plats då isen som burit med sig den smälte undan och 

deponerade det sediment som den fört med sig. Morän består därför av alltifrån lerpartiklar till 

stora stenblock (Gembert 1996, sid 14). På grund av de påtagliga svallningsprocesser som ägt 

rum över hela Fårö så är dock inte morän den vanligaste jordarten i vårt område vilket 

framgår av jordartskartan (figur 6). Av densamma redovisas istället att de mest frekvent 

förekommande jordarterna, när inte berg i dagen täcker marken vilket också är vanligt, är 

sand, svallgrus och klapper. Isen smältvatten följt av vågprocesser vid kusten är det som varit 

avgörande i denna fråga genom att ha svallat ur moränen på finkornigt material samt 

transporterat och deponerat dessa i respektive avlagringsmiljöer (Martinsson 2001, s. 19). 

Grovt sediment som klapper dominerar vid kusterna där det finare sedimenter svallats bort 

(Gembert 1996, s 14). 
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Figur 6. Kartan visar förekomsten av olika jordarter i studieområdet. 

 

Jordartskartan visar även förekomst av flygsand, vilket är en jordart som transporterats och 

deponerats av vind snarare än vatten, till skillnad från övriga jordarter på ön. På 

studieområdet förekommer även små områden av torv och oklassade jordarter men dock i så 

begränsad utsträckning att de inte påverkar slutresultaten eller berörs ytterligare i arbetet. 

Olika kustrelaterade landformer som gamla kustplattformer, raukar, klintar, uddar, 

vikar och strandvallar är också vanligt förekommande på ön. Detta beror i stor utsträckning på 

att en landhöjning pågått, vilken fortfarande är aktiv och påverkar landskapet än idag. Den har 

inneburit att sediment som varit för grovt och tungt för litoraldriften, det vill säga på grund av 
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att vågenergin inte varit stor nog, lämnats kvar likt ränder vid öns exponerade områden medan 

finare sediment som kunnat bäras med har format sandstränder. Vågor eroderar berg och 

stenmaterial på två sätt. Dels direkt erosion där vågor bryter ner material genom att upprepat 

slå in mot land eller indirekt erosion, abrasion, där de för med sig sediment och partiklar som i 

sin tur eroderar berggrunden. Dessa processer har möjliggjort bildandet av kustplattformer, 

klintar och raukar där berggrunden är tillräckligt motståndskraftig, vilket i huvudsak innebär 

där berggrunden är revkalksten.  

Klintar är en berggrundsvägg som vetter mot den tidigare kustlinjen. Kustplattformar 

är som namnet antyder plattformar, vilka förekommer i anslutning till klintar och precis som 

klinten utgörs av motståndskraftig berggrund. Faktiskt samma berggrund som klinten då den 

bildas allteftersom klinten och därmed kusten eroderats inåt land men den del av klinten som 

befinner sig under vattenytan inte eroderas av vågorna på samma sätt och därför kan stå emot 

bättre och bildar en plattform under vattnet, vilket så småningom kommit att resa sig över 

ytan i och med landhöjningen. Raukar är även de landformer av motståndskraftig berggrund 

som ser ut som pelare. Dessa har också bildats av vågorna som eroderat den omkringliggande 

svagare berggrunden (Strahler, 2013, sid 537-542). Som nämndes tidigare finns det även 

flygsandsområden i Stora Gåsmora/Vinor, och likadant så finns även här relaterade eoliska 

landformer. Sanddyner för att vara exakt, vilka skapats genom att vindar sveper med sig 

mycket finkorniga sediment, flygsand, som avsätts när vinden tappar fart, exempelvis genom 

att ett hinder av något slag kommer i vindens väg. Sediment avsätts, byggs på och kan så 

småningom bilda större dyner som stabiliseras vid förekomsten av träd och mindre vegetation 

(Strahler, 2013, sid 552). Även större sediment, som grus och klapper, stabiliseras av 

vegetation (figur 7). 
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Figur 7. Träd binder marken och motverkar erosion vid den aktiva strandkanten på Gåsmoraudden. 

2.5 Markanvändning i Stora Gåsmora/Vinor 

Under förstudierna har det i samband med konstruerandet av våra olika kartor, med terräng- 

och fastighetskartor som kartunderlag, tydligt framgått att Stora Gåsmora/Vinor nästan 

uteslutande är präglat av mänsklig närvaro. Det gäller även de två skogspartier som återfinns i 

kartans två nordliga hörn, med bostadsområde i det östra hörnet och av betesmark i västra. 

Endast en liten del av det glesa skogspartiet i nordväst har inget tecken på bete och av de 

historiska kartorna finns inga uppgifter som tyder på att området har brukats aktivt sedan 

tidigt 1900-tal. I övrigt består området nästan uteslutande av olika typer av agrarverksamhet 

och boende, främst betesmark men även skogsbruk och odling återfinns på sina platser. Ett 

par rekreationsområden i form av en golfbana, camping, konferensanläggning och badstrand 

finns även det i området. 
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3. METOD 

3.1 Landscape Character Assessment 

Landskapet formas och bestäms utifrån samspelet mellan människan och hennes omgivning 

och utgör rummet som våra vardagliga liv utspelar sig i. Beroende på perspektiv och utifrån 

vilken vetenskaplig disciplin som landskapet studeras finns det olika nyttor med att kunna 

tillgå information om landskap. Dessa kan till exempel vara estetiska, kulturella, biologiska 

ekonomiska eller näringslivsmässiga. Landskapsklassificeringen grundar sig i att ett antal 

landskapsenheter (areaenheter) och landskapselement (symboler) identifieras för att sedan 

analyseras och sammanställas i en klassificering. En landskapsklassificering redovisar därmed 

en mängd information om naturvetenskapliga såväl som kulturella företeelser och både aktiva 

och historiska landskapsformande processer. Vidare kan den fungera som ett nyttigt 

planeringsunderlag genom att till exempel förklara vilka områden som lämpar sig bättre än 

andra för vissa typer av jordbruk eller annan exploatering, vilka områden som är sårbara mot 

klimatförändringar eller vilka som riskerar att drabbas värre eller mer frekvent av 

naturkatastrofer (Swanwick, 2002, sid 3-5). Den klassificering vi gjort är inspirerad av den i 

Storbritannien etablerade Landscape Character Assessment. Det är en process indelad i flera 

steg; (I) Arbetets omfång och område ska bestämmas, (II) ett förarbete inklusive 

datainsamling och preliminär landskapsklassificering samt projektplan ska göras, (III) en 

fältstudie ska genomföras, och slutligen (IV) ska en sammanställning göras av insamlad data 

följt av att dessa (V) analyseras och en klassificering görs (Swanwick, 2002, sid 6-7, 13-16). 

 I vår undersökning av landskapet har vi utgått ifrån guiden Landscape Character 

Assessment (Swanwick, 2002) som på sidan 2 definierar olika faktorer som tillsammans 

konstituerar ett landskap (figur 8). På grund av framförallt tids- och resursbrist för nödvändiga 

mätningar och dylikt anser vi oss inte hinna undersöka samtliga element, varför vi utöver den 

geografiska avgränsningen även har avgränsat oss i detta avseende och valt att fokusera på 

vissa sådana element medan andra utelämnats. Framförallt gällande kategorin “Perceptual and 

Aestethics” då vi genom en intervju täcker in minnen, associationer och andra sinnesintryck 

men utelämnar i mångt och mycket de andra delarna, även om färg, form och dylikt framgår 

löpande av bilder i vår text. För ”Cultural/Social” har vi riktat störst fokus mot 

markanvändning men tar även bebyggelse och inhägnader i beaktning då de per automatik blir 

en väsentlig del av landskapsklassificeringen som vi återkommer till senare. Angående det 

naturliga landskapet har vi mer eller mindre utelämnat luft och klimat samt fauna som inte är 

relaterade till bete. 
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Figur 8. Hämtad ur Landscape Character Assessment - Guidance for England and Scotland 

(Swanwick, 2002, sid 2), illustrerar bilden de olika faktorer som Swanwick menar tillsammans utgör 

ett landskap, varav vi valt att fokusera extra mycket på vissa och utelämna andra. 

 

Den praktiska delen av vår klassificering består huvudsakligen i att studera landskapet både 

utifrån kartor och i fält och analysera vad vi ser utifrån de kriterier för olika landskapsenheter 

för Fårö som vi blivit tilldelade i arbetets början. Dessa redogörs för i detalj under 4.3 

Begreppsförklaring till landskapsklassificeringen. Det handlar om att bestämma hur 

landskapet ska delas in i olika klasser, det vill säga identifiera vilka landskapstyper baserat på 

specifika kriterier som karaktäriserar dem och därmed skiljer dem från andra typer av 

landskap. Hur dessa klassificeras olika beror på förekomsten av vegetation, typer av jordarter, 

tjocklek på jordlagren, hydrologi samt topografi. Utöver de agrara landskapen klassificerar vi 

även efter kategorier för enbusk-, alvar- och flygsandslandskap, samt identifierar vi på egen 

hand, det vill säga utan kriterier, landskapstyperna hav/sjö och våtmark. 

 

3.2 Förstudie 

Arbetet inleds enligt bakgrundsteorin med en förstudie och projektplanering baserad på 

sekundärdata. I förstudien bestämdes koordinater över studieområdet Stora Gåsmora/Vinor, 

till vilket vi gjorde matchande kartor, eller med andra ord kartor över samma område, i det 
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geografiska informationsprogrammet ArcMap 10.3.1. På så vis har vi kunnat visualisera, 

diskutera och analysera olika information om vårt område. En viktig del av förstudien har 

således varit att konstruera kartor har samt jämföra information från dem - exempelvis om 

jordarter, topografi, markanvändning och när vilka delar varit belägna under vatten - och 

utifrån det kunna bestämma var vi vill velat dra profillinjer samt resonera kring 

landskapstyper och klassificering. En annan viktig funktion som kartorna har fyllt är att vi 

kunnat orientera oss efter dem i fält och även på plats kunnat tolka och förstå våra 

observationer bättre. ). 

 En annan betydande del av förstudien bestod i att läsa in oss på vårt område för att 

erhålla kunskap och skaffa oss en övergripande bild av Fårö och vårt område. En markant del 

av denna inläsning utgjordes av olika kapitel ur Fårö Hembygdsförenings samlade verk. 

Därtill har seminarier och föreläsningar varit en viktig tillgång för kunskap om och förståelse 

för Fårös landskapsutveckling, både i kulturgeografiska och naturgeografiska termer. 

 

3.3 Fältstudie 

Väl i fält har vi fastslagit markanvändning och gränser mellan olika landskapstyper genom att 

exempelvis observera förändringar i terräng och topografi. För även om vi ofta beslutat om 

gränser genom att förlita oss på de kartor vi skapat i ArcMap under förstudien har vi i fält 

kunnat observera, och antingen bekräfta eller bestrida den information som kartorna visat och 

korrigera därefter. Dessutom har fältstudierna varit vitala för att avgöra markanvändningen i 

området som är en central del av klassificeringen, samt även för att teckna ner platsen för 

diverse landskapsformer eller -karaktärer, så som strandvallar eller var vi grävt i marken och 

gjort notiser om jordlagrets kornstorlek och djup. 

Utöver observationer om landskapstyper har vi även observerat enskilda företeelser 

och objekt. Notiser, anteckningar och koordinater har tagits om bland annat var det påträffats 

berg i dagen, klintar, kustplattformer, strandvallar och mycket mer. Tillgång till 

grävutrustning har möjliggjort för oss att i viss utsträckning observera jorddjup och jordarter 

och även i dessa avseenden bekräfta eller bestrida våra kartors data. Sådan information har 

sedan kunnat användas till att rita tvärprofiler och göra en mer korrekt klassificering av 

landskapet. 

Det var också under fältstudierna som vi träffade på våra intervjupersoner och kunde 

förstå de sociala och kulturella delarna av landskapet bättre. 

 

3.4 GIS 

Stora delar av både förarbetet och fältstudierna bestod av respektive var beroende av kartor 

som vi producerat på egen hand. Detta kunde göras genom att hämta data om vårt område 

som kunde bearbetas i programmet ArcMap 10.3.1. Med dessa data och hjälpmedel har vi 

kunnat sammanställa information om olika delar av landskapet och visualisera det på ett 

praktiskt sätt. Kartorna har som tidigare nämnt varit ovärderliga under samtliga steg i 

klassificeringen, både under förarbetet, fältstudierna, sammanställningen och tolkningen av 

våra resultat samt till sist själva klassificeringen - vilken även i sig sammanfattades i form av 

en slutgiltig karta, som konstruerats i samma GIS-program. 
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I ArcMap konstrueras kartor genom data som innehåller olika typer av information 

tilldelas samma koordinater och referenssystem och adderas i lager på varandra. Vi har använt 

oss av referenssystemet SWEREF99 och anpassat våra kartor enligt koordinaterna, x-max 

750900, x-min 748900, y-max 6432100, y-min 6429200 att motsvara vårt specifika 

studieområde. De kartor som producerades innan fältstudien visar ett ortofoto, jordarter, 

marktyper och vegetation, terräng, topografi och höjdskillnader, bebyggelse och vägar, 

landhöjningen, var vi dragit våra profiler. Dessutom har ekonomiska kartor från 1940 och 

1977 hämtats från Lantmäteriets historiska arkiv. Det fanns inga sådana som helt täckte in 

vårt undersökningsområde, men i ArcMap kunde flera kartor som tillsammans representerade 

önskvärt område klippas ut, och följaktligen kunde nya polygoner ritas ut och ges SWEREF-

koordinater för att kunna jämföra förändring i odlingsmark. Efter fältstudien gjordes vissa 

korrigeringar av de tidigare, men framförallt sammanställdes våra insamlade data och 

observationer i en klassificeringskarta som innehåller nödvändiga datalager för att visa 

områdets landskapsklasser, landskapselement och markanvändning. All data över jordarter är 

hämtade från Sveriges Geologiska Undersökning. 

 

3.5 Intervju 

Ett landskap begränsas inte till det vi kan se framför oss och röra vid utan definieras även av 

människors upplevelser och känslor så som visas i figur 8. Sammanhållningen mellan boende, 

minnen och associationer till området såväl som de sinnesintryck som fås på plats är en viktig 

del av landskapet. För att undersöka detta genomförde vi en intervju med två lokalt bosatta, 

Åke och Ulla. Den förste pensionär och den andra blivande pensionär nästföljande år. Med en 

lång relation till Fårö kunde de ge oss insyn i hur Fårö förändrats på olika och vi kunde 

analysera ländskapet ur ett historiskt perspektiv. Vi fick en möjlighet att lära oss om 

förändringar som skett på det sociala planet samt ta del av deras berättelser såväl som foton 

över rent fysiska förändringar i deras omgivning. Detta hjälpte oss att besvara frågeställningen 

om det upplevda landskapet. 

Vi genomförde en semistrukturerad intervju vilket innebär att vi använde oss av en 

guide med teman och ämnesområden vi vill beröra utan att förbereda exakta frågor att ställa 

(Bryman 2002, sid 301-310). Detta gör vi för att vara flexibla under intervjuns gång då vi inte 

låser fast oss kring specifika frågor eller en viss ordningsföljd. Istället kan vi följa upp 

intressanta trådar samt anpassa frågor efter de svar vi får och därmed också får möjligheten att 

bättre kunna leda intervjun mot vår frågeställning (ibid). 

 

3.6 Begreppsförklaring till Landskapsklassificeringen 

Nedan följer de landskapsklasser vi utgår ifrån under arbetets gång och använder oss av i 

klassificeringen av vårt område. Notera att landskapsklasserna våtmark och öppet vatten/sjö 

som förekommer i klassificeringskartan saknar kriterier. Vilka områden som faller under 

dessa två har istället bedömts av oss efter egna observationer ute i fält och har därför 

utelämnats från listan nedan med kriterier för de landskapsklasserna vi använt oss av. 

 

1A Agrarlandskap 
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 1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter: Sedimentär berggrund (kalksten) med täcke av 

vittringsjord eller svallsediment (>20 cm). Öppet landskap med max 20 % 

buskvegetation. Topografisk högt läge. 

 

 1Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden: Finkorniga jordarter (lerig 

morän, svallsand, svallgrus) kopplade till tidigare vik- sund- eller sjömiljöer, mosaik 

med blandad markanvändning. 

 

 1Ac Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden: Grovkorniga jordarter 

(klapper eller grovt svallgrus), kopplad till utsatta uddemiljöer eller motståndskraftiga 

berggrund, mosaik med blandad markanvändning. 

 

1B Alvarlandskap 

 1Ba Alvar: <20 cm jord, <20 % enbuskvegetation eller träd. 

 

 1Bb Enbuskmarker: <20 cm jord, >20 % enbuskvegetation. 

 

 

1C Avanäsets landskap 

 1Cc Agrarlandskap på flygsand: Lantbruk på finkorniga sandjordarter kopplade till 

Avanäsets flygsandslandskap. Utplanade ytor där det inte är möjligt att urskilja dyner. 
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4. RESULTAT 

4.1 Landskapsklassificering  

Landskapsklasserna för vatten-, flygsand-, agrar- och alvarlandskap står för den 

grundläggande klassificeringen. Ovanpå detta kartlager har lagts ett annat lager för 

markanvändning i form av odlad mark, betesmark, bostadsområden och skogsområden, samt 

för områden som inte aktivt är i bruk eller har övergivits. Det har i sin tur kompletterats med 

linje- och symbolelement som vägar, byggnader, klintar, strandvallar och kusttyper. Kartan 

(figur 9) är konstruerad av oss med hjälp av underlagsdata från Lantmäteriet, men har även 

baserats mycket på våra egna observationer i fält som bekräftat eller bestridit de slutsatser vi 

kunnat dra från våra andra kartor. Det har varit väldigt svårt att dra en rättvisande gränser 

mellan olika klasser utan att genomföra noggrannare, utförligare samt avsevärt mer 

omfattande fältstudier, provtagningar och andra former av datainsamlande. I brist på detta har 

vi varit bundna till att förlita oss på olika sekundärdata och jämföra våra kartor, samt 

applicera den litteratur vi läst om landskapsprocesser på de jämförelserna, även om vi i vissa 

fall kunnat identifiera ungefärliga gränser mellan landskapstyperna i fält i form av bland annat 

drastiska förändringar i topografi eller vegetationstyp.  Därför vill vi förtydliga att resultatet 

som följd är ganska generaliserat och bestämt utifrån de givna kategorierna som vi använt för 

att klassificera landskapet. 

När ett landskaps klasser bestäms med hjälp av Landscape Character Assessment (Swanwick, 

2002) utgås det ifrån en systematisk och hierarkisk modell. Det vill säga vissa observationer 

väger tyngre än andra när landskapets klass ska bestämmas, och då syftas det huvudsakligen 

på att de större och mer övergripande landskapsenheterna är avgörande (Swanwick, 2002, sid 

11). I vårt fall är det exempelvis klassificerat som 1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter ifall 

våra observationer överensstämmer med den klassens kriterier på ett regionalt plan även om 

mindre lokala variationer som sammanfaller bättre med en annan klass förekommer. 

Ett exempel på detta är att det fanns ett litet bälte med enbuskar långt ner på vår udde, 

där vi trots detta valt att klassificera området som 1Ac Agrarlandskap i topografiskt 

exponerade områden. Det motiverades hierarkiskt då den övergripande observationen av 

aktivt bete, tunt jordlager, och dominerande förekomst av klapper samt av berg i dagen i en 

exponerad uddemiljö vägde tyngre än observationen av vegetationen som istället antydde 

klassen 1Bb Enbuskmarker. Ett annat exempel på hierarkin är att det förekom klapper i viken 

mellan vår udde och Alnäsaudden sydväst om vårt område. Viken har vi klassat som 1Ab 

Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden eftersom området i ett bredare perspektiv 

karaktäriseras av en vikmiljö som bildats på grund av att berggrunden där är svagare än 

berggrunden vid uddarna. Således har det så småningom bildats en vik där allteftersom denna 

del av berggrunden eroderats lättare och snabbare, medan uddarna har bildats där 

motståndskraftigheten varit större och likt vågbrytare har kommit att minska den vågenergi 

och därmed den erosion som viken senare utsätts för (Strahler, 2013, 530-534). Det klapper 

som påträffas i viken beror därför sannolikt på att berggrunden är svag och producerar eget 

sediment/material snarare än att området är exponerat och eroderas av vågorna, varför 

landskapet trots den dominerande jordarten har kommit att klassas som topografiskt skyddat. 
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Figur 9. Vår klassificeringskarta som huvudsakligen visar olika typer av landskap och 

markanvändning i Stora Gåsmora/Vinor samt vissa linje- och punkelement i landskapet som 

byggnader, vägar, typ av djurhållning, kutslinjer och strandvallar. 
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Vi även valt att klassificera de topografiskt lägre områdena/sänkorna ungefär i mitten 

på kartan till 1Ab Agrarlandskap i topografiskt skyddade områden. Den centralare har fått en 

form liknande ett i sidledes utdraget samt spegelvänt ‘C’. Inte för att det var en enkel 

observation att göra i fält utan för att detta indikerades av jordartskartan - sekundärdata - då 

en ansamling av finare sediment uppgavs förekomma där i sådan form. I fält gjordes ett 

stickprov i det berörda området för att försäkra oss att så var fallet. Resultatet av stickprovet 

gav stöd åt jordartkartas påstående. 

Rakt västerut från denna sänka är ett annat område klassificerat som 1Ab 

Agrarlandskap i topografiskt skyddade miljöer. Detta på grund av att vi i fält såväl som på 

jordartskartan noterade berg i dagen i dess omgivning samt att det befinner sig på en 

topografiskt lägre nivå än omgivningen. Detta sammanföll med andra ord väl och vi drog 

slutsatsen att området rest sig ur havet med en topografiskt skyddande terräng omkring sig 

och själv istället varit mål för deposition. Topografiskt skyddat innebär i detta sammanhang 

framför allt att ett område har utsatts för lägre vågenergi än omgivningen när det steg ur 

havet, vilket resulterat i att jordarterna är finkornigare där än i de områden kring som har 

utsatts för högre vågenergi. I detta fall är sedimenten enligt jordartskartan inte lika finkorniga 

som i sänkan österut, men likväl finkornigare än det berg i dagen som i stor utsträckning 

omger området. Växtligheten i topografiskt skyddade områden är generellt sett mer påtaglig, 

både i utbredning och växthöjd, än områdets omkringliggande topografiska höjder.  

Utöver dessa ovan nämna exempel så har klassificeringen av vårt område varit mer 

tacksam att utföra. För det finns i vårt område, dels från udden och vidare i nordvästlig 

riktning, samt från väst i kartans mitt och vidare i nordöstlig riktning, markanta topografiska 

höjder i förhållande till det övriga landskapet Det sluttar med andra ord från dessa höjder ned 

mot de två vikarna, Sudersandsviken och Gåsmoraviken, såväl som mot Ajketräsk, vilket 

även noterades i fält. Alla dessa tre har i samband med landhöjningen därmed har utgjort 

topografiskt skyddade avlagringsmiljöer för sediment som svallats ut ur höjdområdena som 

reste sig ur havet tidigare och bevisligen har varit mer motståndskraftiga och därmed minskar 

den vågerosion som skett i de lägre delarna. 

Var gränserna har dragits för hur långt inåt land det topografiskt skyddade området 

sträcker sig innan det övergår till landskapsklassen 1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter är 

baserade på var i fält vi noterat berg i dagen och andra kriterier för denna klass så som grövre 

sediment och förekomsten av mindre vät - vattensamlingar som bildas då vattnet inte har 

tillräckligt med jord att tränga ned i på grund av att berggrunden är så pass nära markytan. 

Våra observationer visade sig sammanfalla väl med den andra höjdkartan vi konstruerat just 

för att illustrera dessa gränser. I denna har vi inkluderat höjdkurvor varje fem meter, och 

ungefär mellan 5 och 10 meter över havet har vi i dragit gränsen för 1Aa Agrarlandskap på 

tunnar jordarter som skiljer detta landskap från de topografiska skyddade som finns vid 

Ajketräsk och Sudersandsviken. Vidare sträcker sig agrarlandskapt på tunna jordar västerut i 

enlighet med höjdkartan, men även in den på kartan bruna höjdplatån (10-20 meter över 

havet) fram till gränsen för udden som vi kommer in på härnäst. 

De ytor som reste sig tidigast över vattenytan har varit exponerade för vågornas 

erosion i betydligt högre grad, och 1Ac Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden är 

de landskapsområden som har fått absolut mest finkornigt material bortspolat av vågorna när 

de steg ur havet. Den yttre delen av udden är det enda sådana landskapet i vårt område. Där 
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bestod marken av berg i dagen, klapper och mossa som växer över det. Här växte även få träd, 

och de som växte var små och låga vilket styrkte motivet bakom klassificeringen då denna typ 

av vegetation är ett tecken på tunna jordlager. Linjeelement i form av en klint samt prydliga 

parallella strandvallar var uppenbara från omkring uddens högsta punkt och nedåt kusten. 

Gränsen mellan 1Ac Agrarlandskap i topografiskt exponerade områden och 1Ab 

Agrarlandskap på tunna jordarter ovan drogs ungefär vid högsta punkten, varifrån det 

började slutta nedför och med andra ord en markant skillnad i topgrafi indikerade ett skifte i 

landskapstyp.  Gränserna för det exponerade landskapet i sidled har vi framförallt dragit 

utifrån topografin och jordarter. I höjdkartan framgår väldigt tydligt var gränsen går mellan 

den högt belägna udden som har lila eller bruna färger och den lägre vikmiljön som har gulare 

nyanser. I jordartskartan har vi istället utgått ifrån hur långt förekomsten av klapper sträcker 

sig för att sedan övergå i svallsediment. Med tanka på hur pass väl klappersedimentens 

utbredning stämmer överens med gränsen i topografi ansåg vi dessa vara en rimlig grund för 

att dra en gräns mellan landskapsklasserna. 

Att vi har ett flygsandsområde i vår kartas nordöstra hörn bestämdes utifrån 

jordartskartan då det var svårt att urskilja själva på grund av att marken var täckt av 

vegetation. Dock var vi lite osäkra vilken klass det tillhör utifrån den mall vi blivit givna då 

subklasserna i mallen till “Avanäsets Landskap” främst bestäms utifrån vilken typ av 

stranddynor det handlar om, vilket vi inte lyckades urskilja. Kategori “1Cc Agrarlandskap på 

flygsand” blev dock vårt val till slut då det är den enda klassen som har egna subkategorier för 

markanvändning, och Skog var relevant i vårt fall. Dessutom var ett kriterium för den klassen 

att det inte ska vara möjligt att urskilja sanddynorna, vilket vi inte kunde. Flygsand har vi 

också längs med kusten i Sudersand. Dessa flygsandslandskap var avsevärt enklare att 

klassificera då det uppenbart gick att urskilja den finkorniga flygsandsstranden. 

Vi fann 1B Alvarlandskap på tre platser. Det ena är ett 1Ba Alvar i nordvästra delen av 

vårt område intill Ajketräsket där vi observerade mycket berg i dagen, väldigt tunna jordar, en 

gles utbredning av enbuskar, samt noterade vi ett mindre vät som ytterligare styrker att det är 

nära till berggrunden och bekräftar vår klassificering. Detta gick emot vad vi förmodat då det 

har rest sig ur en insjö snarare än svallats av större kustnära vågor och därmed teoretiskt sett 

borde ha utgjort en lugnare och mer skyddad avlagringsmiljö. Förekomsten av ovan nämnda 

berg i dagen, tunna jordar, vät och enbuskar om täckte mindre än 20 % av ytan uppfyller dock 

kriterierna för ett alvarlandskap och inte alls ett topografiskt skyddad. Det är också ett 

exempel på landskapsklassificeringens hierarkiska struktur. Ett andra område har vi 

klassificerat som alvar vilket ligger rakt söderut från det första alvaret, mellan den äldre och 

den nya landsvägen. Här drog vi gränsen för alvarets utbredning precis längs med dessa 

vägar, något som är ovanligt och ofta felaktigt eller förenklat att göra då naturliga gränser 

mellan landskapstyper ofta är betydligt vagare, successiva och sällan går i raka linjer. I det här 

fallet gjorde vi ändå så vilket motiveras av att de betande djuren påverkar landskapet och 

vägar begränsar djurens rörelsefrihet. 

Det tredje alvarområdet faller under 1Bb Enbuskmarker och är lokaliserat väldigt 

centralt på kartan ungefär vi gränsen mellan udden och Sudersandområdet. Området var 

väldigt tätt bevuxet med enbuskar och det föll sig uppenbart att området skulle klassas som 

1Bb Enbuskmarker. Utöver buskaget var också jordlagret mycket tunt vilket var väldigt 

tydligt då berg i dagen skymtade fram här och var. Gränsdragningen för enbusklandskapet har 
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vi bestämt utifrån drastiska förändringar i vegetationen då jordarter och topografi som annars 

skulle vara överordnade är likvärdiga det omkringliggande området. För trots att det kan 

tyckas handla om lokala variationer så täckte enbuskarna en betydande areal och blev därför 

signifikant att särskilja. Det är ett exempel där vi i princip uteslutande har dragit gränsen 

baserat på resultatet av våra fältstudier. 

Längs med Ajketräsk, insjön i den nordligaste delen av område, sträckte sig ett relativt 

brett våtmarksområde där det växte mycket lövträd som bättre klarar av våta 

levnadsförhållanden än annan vanligt förekommande vegetation som till exempel enbuskar 

och tall. Våtmarksområdet sträckte sig ungefär från träsket fram till vägen som låg en bit 

högre upp i landskapet. I nordvästra delen av våtmarken tog successivt berg i dagen, tunna 

jordlager och enstaka enbuskar och låga träd över allt mer och landskapet övergick till allvar. 

Gränsen mellan våtmark och topografiskt skyddade områden har i övrigt dragits utifrån var vi 

kunnat urskilja att marken varit blöt/dränkt respektive inte varit det. 

Förutom lanskapsklasserna är även markanvändningen en viktig del av 

klassificeringen och finns med i kartan i form av ett ovanliggande lager. Denna utgår helt och 

hållet utifrån de observationer som vi gjort i fält när vi tagit oss runt i området. Vi gjorde 

notiser om var vi fann spår av djurhållning som till exempel genom förekomsten av spillning 

och inhägnade. Gränser för dessa har gjorts mer raka till skillnad från landskapsklassernas 

gränser då antropogena gränser ofta görs just raka till skillnad från naturliga gränser i 

landskapet. 

 

 

4.2 Tvärprofiler 

Vid valet av profildragning är det viktigt att välja en sträcka som täcker in stora topografiska 

skillnader för att således kunna visa på olikheter i bland annat vegetation, berggrundsdjup och 

markanvändning. Vidare är det även viktigt att dessa dras parallellt med höjdskillnaderna. 

Med anledning av områdets storlek och mångfald drar vi två profiler genom området. Detta 

för att tydligare kunna visa på områdets mångfald och olika egenskaper ur ett perspektiv som 

är svårt genom endast ortofoton. Figur 10 visar ett ortofoto över studieområdet samt våra två 

profiler markerade i rött. 

Den första, Ajketräsk – Sudersand, dras längst med en förhållandevis låg sträcka som 

historiskt utgjort ett av de sund som klöv rakt genom Fårö. Profilen korsar den bergrygg som 

för cirka 2000-2500 år sedan stängde sundet. Den andra, mellan sänkan och Gåsmoraudden, 

visar en betydligt mer dramatisk höjdskillnad med anledning av den motståndskraftiga 

berggrund Gåsmoraudden består av. Till skillnad från det gamla sundet vid Ajketräsk har 

udden inte eroderats ned av vågorna lika omfattande. Berggrundens motståndskraft ligger till 

grund för att udden kunnat stiga och blivit den högsta punkten på området Stora 

Gåsmora/Vinor. 
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Figur 10. Bilden visar var våra två profiler dragits 

4.2.1 Ajketräsk - Sudersand 

Sträckan mellan Ajketräsk och Sudersand där profilen ligger utgör ett historiskt sund som en 

gång i tiden skar genom dagens Fårö (figur 11). 
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Figur 11. Profilen börjar i Ajketräsk och sträcker sig sydostligt till Sudersand. Färgerna under 

profilen visar hur områdena den sträcker sig genom klassificerats. 
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Med tanke på att sträckan gått från att vara sund till sjö och vik innebär det att de olika 

sidorna på den högsta punkten rest sig ut havs- respektive sjömiljö. Den bergrygg som 

avgränsar sjön från havet reste sig ur havet och skar av kontakten mellan hav och sjö. Område 

1 på profilen visar var den börjar vid Ajketräsk södra strandkant i form av några meter 

våtmark med stora träd, främst al och björk (figur 12). Våtmarken övergår till gräsmark och 

tallen tar över som den dominerande trädarten. Allt från strandkanten till ett förtiotal meter 

längre ner där profilen når en bilväg används som betesmark. Vi såg inga djur men fann 

hästspillning. 

Över bilvägen finns område 2, där korsar profilen en åkermark med vallodling (figur 

13). Marken är förhållandevis flack även om en svag lutning uppåt råder. Jorden är finkornig, 

organisk och kan antas vara tidigare våtmark då dikena som omger åkern visar nivån på 

grundvatten och ger grogrund för både al och vass, vilket indikerar på naturligt blöt mark. 

 

Figur 12. Ajketräsk södra strand, område 1. Alträd nära vattnet och båt i förgrunden. 
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Figur 13. Traktor gödslar åkermark, område 2. Foto taget i nordlig riktning. 

 

Vid åkerns södra kant börjar område 3 genom en skarpare topografisk höjning samtidigt som 

vegetationen övergår från de vattenkrävande lövträden till tall och enbuskar. Även jorden blir 

grovkornigare och större gruskorn förekommer. Den tidigare så organiska jorden upphör helt 

och jorden täcks nu bara av mossa eller gräs där det inte är barmark (figur 14). Profillinjen tar 

oss upp på den bergrygg som utgör det högsta området på sträckan. Här finner vi berg i dagen 

på ett flertal ställen vilket bekräftar våra misstankar om att höjningen beror just på en 

motståndskraftigare berggrund. Profillinjen skär här genom två villatomter. Landskapet här 

skulle kunna klassificeras som alvar eller enbuskmark och sträcker sig till den bilväg som går 

längst med berggrundsryggens topp. Fram till denna punkt klassificeras marken dock som 

1Aa, agrarlandskap på tunna jordarter, på grund av områdets marginella storlek. 
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Figur 14. Berg i dagen på berggrundsryggen. Utsikt nord-nordväst över område 3. 

 

På andra sidan bilvägen börjar område 4 och landskapet övergår till ett tätbevuxet 

enbusklandskap med gräs och mossa mellan buskarna. Bara de översta centimetrarna av 

jorden är organisk och jordarten är en blandning av grovkorning sand, grus samt enstaka berg 

i dagen. Den högsta punkten på profilen nås strax söder om bilvägen och hädanefter går 

landskapet vagt nedför. Enbusklandskapet gör uppehåll för ett antal bostadstomter där 

planterat och välklippt gräs bryter buskarna, mossan och grästuvornas dominans. Ju längre 

nedåt profilen, desto mer glest förekommer enbuskarna. Gräset dominerar istället marken och 

ett antal större träd dyker upp. Även här har marken historiskt tjänat som jordbruksmark. Som 

figur 15 visar är det organiska lagret i jorden knappt tio centimeter och övergår sedan i 

grovkornig sand, grus samt ett fåtal stenar större än fem gånger fem centimeter. 
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Figur 15. En 50 cm djup grop ca 650 m in på profilen, område 4  

Lite längre ned skär profilen över en klint, vilket markerar övergången till område 5. Vid 

profilens dragning är den underjordisk men ett femtiotal meter västerut syns den ovan jord. 

Nedanför klinten förändras växtligheten tydligt från det karga enbusklandskapet till lövskog 

och åkermark. Det organiska jordlagret är tjockare och kornstorleken finare. Marken är 

dränerad av diken och kan antas varit våtmark tidigare då grundvattennivån syns i 

utdikningarna. Åkermarken sträcker sig över en tydlig strandvall (figur 16), längst med 

profilen till det barrskogsbälte som slagit rot mellan sandstranden och åkern. 
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Figur 16. En flack strandvall på åker i område 5. Foto taget i sydvästlig riktning. 

 

Vid skogen, område 6, är det organiska lagret åter tunt. Marken består av finkornig sand 

(figur 17) men tack vare det lä skogen ger från havet har sanden legat tillräckligt stilla för att 

gräs kunnat etableras och binda sanden ovanför och i skogen. Skogen består främst av gran, 

tall och björk. Längst ner på profilen finner vi på område 7 först gräsbeklädda flygsanddyner 

och nedanför dem den finkorniga Sudersand som utgör profilens yttersta gräns mot havsviken. 

 

Figur 17. Jordartsprov vid område 6. Jorden består av finkorning sand. 
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4.2.2 Sänkan – Gåsmoraudden 

Den andra profilen sträcker sig från den topografiska sänkan i norra Gåsmora till den sydliga 

spetsen på Gåsmoraudden (Figur 18). 

 

Figur 18. Profil från sänkan till Gåsmoraudden. Färgerna under profilen visar hur områdena den 

sträcker sig genom klassificerats. 
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Från vänster, i område 1, är jordarten postglacial sand. Det är ett område som har skyddats av 

uddens högsta punkt, ungefär 1000 meter från diagrammets början. Som profilen visar finns 

den enda egentliga odlingsmarken vid den postglaciala sanden, med undantag för 

odlingsmarken i område 2 i profilen (figur 19). Den senast nämnda odlingsmarken är en 

vallodling, där gräsväxter för betesdjur odlas. Odling av det slaget kräver inte nämnvärt 

bördig jord eller tjockare jordlager.  

 

 

Figur 19. Jorddjup och jordart vid vallodling i början av område 2.  

Den enda skogen i hela profilen finns också på det område med postglacial sand, då 

resterande landytor helt enkelt har för tunt jordlager för att träd ska kunna växa i någon 

nämnvärd utsträckning.  Detta område klassificeras som topografiskt skyddat, vilket skiljer 

det från resterande områden i diagrammet, vilka antingen är agrarlandskap på tunna jordarter 

eller agrarlandskap på exponerade jordarter. 
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Cirka 350 meter in i profilen når vi område 3, där hästar betar marken. Här är 

jordarten svallsediment i form av grus, alltså grövre kornstorlek än till direkt till vänster. 

Jordlagret är tunt, väldigt sällan tjockare än 10 centimeter, vilket kunde observeras genom 

förekomst av berg i dagen samt vät (figur 20). Detta område har ingen växtlighet utöver 

mossa och gräs och klassificeras fram till 950 meter in i diagrammet som agrarlandskap på 

tunna jordarter. 

 

Figur 20. Vät i område 3. Människa för skala i bakgrunden. 

Vid slutet på område 3 i profilen ligger den högsta punkten i vårt område och den nordliga 

punkten för område 4. Här präglas marken av berg i dagen och små urskiljbara klintar (figur 

21). Från denna punkt blir vågornas effekt på udden ned mot vattnet tydlig, huvudsakligen i 

form av strandvallar med klappersten (figur 22). 
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Figur 21. Klint, delvis täckt av svallgrus, längs strandvallarna på Gåsmoraudden.  

 

 

Figur 22. Strandvallar på udden. Bilden tagen ca 25 m. öster om uddens högsta punkt. 

Detta är ett område som har blivit utsatt för väldigt energirika vågor, vilket har resulterat i den 

klapperrika jorden, frånvaro av finare sediment och de många områden med berg i dagen. 

Från denna punkt till område 6 har vi klassificerat området som jordbruk i topografiskt 

exponerade områden. Område 5 utmärks, precis som område 4, av strandvallar. Skillnaden 

mellan områdena består i att små träd och buskar etablerat sig på de kustnära och flackare 

strandvallarna i område 5 medan område 4 betas för hårt för liknande växtlighet. Områdena 
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skiljs åt av ett djurstängsel, vilket kan förklara skillnaderna mellan de båda. Växtligheten i 

område 5 upphör vid den grusväg som går längst stranden och ett antal meter, från vägen fram 

till område 6, finns mycket lite växtlighet utöver gräs och mossa. På grund av den korta 

sträcka den obeväxta delen utgör av profilens totala längd har vi valt att generalisera bort 

avvikelsen och kategoriserar allt som område 5. De sista 30 meter som utgör område 6 består 

uteslutande av klapper och större stenar på grund av att detta är den aktiva strandvallen. Det är 

den delen av udden som fortfarande svallas av vågorna och där ingen mossa eller växtlighet 

får fäste. Stenarna i område 6 övre del är karaktäristiskt vita medan stenarna närmast havet är 

blöta av vågorna och bruna i färgen. (figur 7) 

 

4.3 Jordarter och markanvändning 

Det tydligaste mönstret i markanvändning i förhållande till lokala jordarter är att det i 

depositionszoner och andra topografiskt skyddade miljöer odlas i större utsträckning. 

Anledningen att det ser ut på det sättet är att dessa områden har finare material som på grund 

av den högre och skyddande topografiska omgivningen kunnat undvika att svallas ur. Vår 

sammanslagning av ekonomiska kartor över vårt studieområde från 1940 respektive 1977 

samt egen kartläggning från fältstudierna 2016 visar att odlad mark har minskat över åren 

(Figur 23). En tendens av minskad odling vi även kunde notera genom egna observationer där 

exempelvis trasiga stängsel och igenväxta marker indikerade minskad aktivitet, eller hur 

områden som det enligt vår karta hade odlats på nu blivit förmån för andra typer av aktivitet, 

till exempel betesmark. 
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Figur 23. En sammanslagning av ekonomiska kartor från 1940 respektive 1970 samt egen 

kartläggning från 2016 illustrerar hur odling i Stora Gåsmora/Vinor minskat med tiden. Ljusa fält 

visar mark som odlats 1940, mörkare orange visar 1970 års odling, och den ljusare orangea färgen 

visar där det odlats båda åren. 2016 års odling markerat med randigt mönster. 

 

De högsta områden på Fårö har som nämndes i bakgrunden (2.1) en mer motståndskraftig 

berggrund och har kunnat stå emot vågornas erosion bättre när Fårö stigit ur havet. I detta 

skede svallade vågorna ur dessa högsta delar som var först att stiga ur havet och förde bort 

deras finkornigare sediment, så som sand, grus och lerpartiklar. Vågornas kraft avgjorde hur 

grovt material som kunde spolas bort. Ju starkare vågor desto grövre material kunde flyttas. 
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Starka vågor kan översättas i stor vågenergi, och hur stor den är beror på den underliggande 

batymetrin, det vill säga den underliggande havsbottnen. På djupt vatten finns det inget som 

hindrar vågornas framfart, medan grundare förhållanden bromsar upp vågorna och på så vis 

minskar deras erosionsförmåga (Nahringbauer, 2000, sid. 4). Eftersom att dessa högsta 

punkter steg ur vattnet först och saknade skydd i form av andra omgivande och skyddande 

landmassor var vågenergin hög i förhållande till vad andra områden på Fårö upplevde när de 

senare skulle stiga ur havet. Detta resulterade i att dessa högsta punkter håller grovkorniga 

jordarter. 

Bakom denna frågeställning har vi förmodat att det skulle vara enligt teorin, som 

grundar sig just antagandet att de lägre liggande områdena, vilka har utsatts för lägre 

vågenergi när de steg ur havet, torde ha fått behålla mer finkornigare sediment så som sand 

och lera samt utgjort depositionszoner för det finkorniga sediment som svallats ur de mer 

exponerade områden. Sand och lera skiljer sig från grövre jordarter på ett för växter vitalt sätt 

genom kapaciteten att hålla kvar vatten. Grövre jordarter har högre genomsläpplighet och 

växter kan tänkas få en bristande tillgång till vatten, även om steniga odlingsmarker bättre 

håller värmen och på andra sätt kan främja växtligheten. Utöver den skillnaden består lera ofta 

av organiska material, från nedbrutna djur och växter, vilket innebär ett högre näringsinnehåll 

som bidrar till gynnsamma förhållanden för växtlighet. På de tunnare jordarna var den 

huvudsakliga markanvändningen bete, samt i viss mån av rekreation som golfbanor, boende, 

och avsaknad/uppehåll av markanvändning. Vi anser att resultaten generellt sett sammanfaller 

väl med vad som kunnat förmodas och att markanvändningen i stort grundar sig i förekomsten 

av finare eller grövre jordarter. I Gåsmoraviken dominerade konstigt nog klapper snarare än 

mer finkorniga sediment, men det stärkte å andra sidan sambandet mellan markanvändning 

och jordarter eftersom det betades av hästar snarare än odlades i viken. Vissa undantag 

påträffades dock så som att det odlas en bit utanför vår kartas centrala sänka trots den där 

påträffade tunnare jorden. Det är dock inte oförklarligt, då man troligen inte hade tillgång till 

SGUs mätinstrument och lika bra data över jordarternas utbredning när man anlade åkrarna 

dessa årtal. 

Kuststräckan i vårt område är ett naturskyddat område och hindras därmed från att 

exploateras. Det innebär att vi inte har analyserat jordarterna vid kusten i förhållande till 

markanvändning och med andra ord utelämnat dessa delar av vårt område för denna 

frågeställning. 

 

4.4 Det upplevda landskapet 

Efter en genomförd intervju där både Ulla och Åke var närvarande fick vi veta mycket om hur 

landskapet hade förändrats på olika sätt de senaste 50 åren. Följande två avsnitt behandlar 

respektive perspektiv. 

4.4.1 Fårbete 

En stor förändring är de betande djuren som inte längre är närvarande på samma sätt. 

Tidigare, på till exempel 50-talet, betade lamm och får fritt, om man jämför med idag. Spåren 

av betet visar sig i form av öppna ytor och mer karaktäristiska enbuskar som saknar grenar på 

nedre delen av stammen. De ser ut på detta sätt för att fåren förr inte släpptes in på vintern, 

och när de inte kom åt gräset under snö och istäcken åt de helt enkelt grenarna de nådde på 
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enbuskarna. Enligt Åke ska mycket av de idag igenväxta områdena ha varit öppna tidigare, 

framförallt på grund av betningen (figur 24 och 25). 

 

 

Figur 24. Figuren föreställer gamla landsvägen, ca 350m in på Profil 1. Bilden är tagen i väst- 

sydvästlig riktning och är fotograferad av Åke Didriksson 1960. 

 

 
 

Figur 25. Samma motiv som Figur 23 (ovan), fast tagen år 2007. Även denna fotograferad av Åke 

Didriksson 
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4.4.2 Kulturlandskapet 

Intervjun med Åke och Ulla ägde rum söndag 24/4 2016 cirka kl. 10:00-11:30 i Åkes 

vardagsrum och genomfördes av Alexander, Vidar och Tomas. Åke bjöd på kaffe, te och 

pepparkakor. Innan frågorna om det kulturella landskapet började ställas pratade vi fritt och 

berörde bland annat Åkes yrkesliv, likheter mellan olika delar av svensk landsbygd och vem 

som körde färjan till Fårösund. Stämningen under intervjun var vänlig, sällskaplig och 

nyfiken. 

Åke och Ulla var överens om att stora skillnader har ägt rum på Fårö de senaste 50 

åren. Förr i tiden var det en mer aktiv glesbygd med flera verksamheter vilka var aktiva året 

om.  Dock skedde vad som har skett på många andra ställen i Sverige, och glesbygden 

urfolkades på unga människor och olika verksamheter, som skolor och fritidscentrum fick 

lägga ner. På Fårö har informanterna upplevt att befolkningen tappar många av de yngre, då 

det inte finns jobb i närheten som håller dem kvar. Av potentiella arbetsgivare åt unga som 

har öppet året runt menar informanterna att det bara är ICA-butiken som finns kvar. 

Åke och Ulla beskriver hur etablerandet av Fårö som en sommar-ö lett till en kraftig 

prisökning på bostäder och trängt undan unga samt intresserade med lokal anknytning. De 

beskriver hur följderna av bostadsprisökningen inneburit avfolkning av året runt-boende och i 

sin tur drabbat den offentliga sektorns investeringar. Nu ligger det närmaste äldreboendet i 

Fårösund och busslinjerna på ön trafikeras endast sommartid. Ett annat resultat av de stigande 

bostadspriserna, menar informanterna, är arvstvister inom familjer då tomter som tidigare 

kostat några hundratusen plötsligt blir värda miljoner och syskon inte har råd att köpa ut 

varandra vid önskemål om övertagande av fastigheten. 

Vidare berättar Åke och Ulla om det minskade jordbruket, tidigare belyst i bild 23, 

och berättar att exempelvis mjölkbilen slutat köra till Fårö då mjölkproduktionen blivit dyrare 

med åren och mjölkbönderna en efter en lagt ner eller bytt inriktning. Alla kor som finns kvar 

på ön är nu till för köttproduktion. Utvecklingen med avfolkningen och nedläggandet av 

traditionellt jordbruk har dock å andra sidan möjliggjort bland annat den omfattande 

verksamheten med hästar som får ekonomisk bäring tack vare de säsongsboende och 

turisterna som betalar för att få ta hand om hästarna och rida. 

Då Fårös befolkning har minskat i antal har den upplevda sociala sammanhållningen 

ändrats. Det som våra informanter har upplevt är att människor har bättre kontakt med 

varandra, vilket nu är lättare då det knappt bor 500 personer på Fårö permanent, och desto 

färre i var persons grannskap. 
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5. DISKUSSION 

Inför fältarbetet väntade vi oss stöta på mycket mer alvar än vi gjorde, i och med de tunna 

jordlagren som fanns. Dock visade det sig att de flesta områden med tunna jordtäcken betades 

och därför kom att klassas som agrarlandskap på tunna jordarter. De som inte aktivt betades 

var bevuxna eller visade tecken på att bli bevuxna (i form av skott) av enbuskar och tallar. 

Tecken på att de tidigare betats, som exempelvis förekomsten av trasiga stängsel eller olika 

former av sedan länge torkad djuravföring men avsaknad av inhägnad hjälpte oss . De enda 

områden som varken hade enbuskar eller betning var de med berg i dagen. Men även de 

områdena stod inför ett växande lager mossa, i vilket enbusken kunde få fäste. Definitionen 

av ett alvarlandskap är bland annat att det inte får vara mer än 20 % enbuskbeklädd markyta, 

och detta kriterium verkade svåruppnått om naturen inte fick hjälp av betesdjur, i vilket fall 

det kom att klassas som argarlandskap istället. 

Vad gäller vår frågeställning om samband mellan jordarter och markanvändning 

tycker vi oss ändå kunna urskilja ett ganska tydligt, och enligt vad vi trott, ganska väntat 

resultat. Nämligen att det finns ett samband mellan grövre jord och bete respektive finare jord 

och odling. Det är dock inte omöjligt att det lika väl skulle kunna handla om ett tunt 

respektive tjockt jordlager snarare än jordarten som är avgörande för markanvändningen. Då 

jordtjocklek och jordart sammanfaller förhållandevis väl är det svårt för oss att avgöra vilken 

som, eller om båda tillsammans, utgör den kausala faktorn. Vi upplever det ändock som 

klarlagt att förhållandet mellan de båda finns och är påtagligt. Markanvändningen påverkas 

dock också av andra faktorer, så som ekonomi, historisk användning och infrastruktur. 

Förutsättningarna för att bedriva jordbruk ligger till stor del i att marken ska vara tillgänglig, 

dränerad och vid odling inte vara för stenig. Således är exempelvis olika områden med samma 

dominerande jordart olika bra att bedriva samma jordbruk på. Att ta en gammal åker i 

anspråk, där diken och vägar redan finns, är betydligt effektivare än att bryta ny mark, 

avverka skog, rensa jorden från stenar, dika ur och så vidare. Detta trots att den andra marken 

i fråga kan ha en gynnsammare jordart i grunden. Detta antagande tycker vi stärks av den bild 

med historisk odlingsmark (figur 23) som vi visar där ytterst få nybyggen kan konstateras. Vi 

misstänker dock att källan för de äldre kartorna kan vara lite missvisande eftersom liknande 

polygoner för odlingsmark fanns färdiga även för oss nu när vi skulle göra vår 

klassificeringskarta. Det vill säga att polygonerna inte var korrekta i förhållande till 

verkligheten 2016 trots att de baseras på nyare data, varför vi tänker oss att källan till dessa 

polygoner, samt kanske även till de äldre kartornas, kan ha blandat bete och odling under 

förteckningen åkermark. 

  



38 

6. SLUTSATSER 

Genom förstudier och fältstudier anser vi oss ha lyckats studera det integrerade natur- och 

kulturlandskapet så som syftet med arbetet var. Det till sådan grad att vi också kunnat besvara 

våra frågeställningar väl. Landhöjningen har, tillsammans med vågornas inverkan i form av 

erosion, transport och deposition, präglat i stort sett hela vårt område. Variationen i 

landskapets topografi finns till på grund av variationer i berggrundens motståndskraftighet, 

varpå vågenergin allteftersom landet steg ur vattnet eroderat uddar och vikar. Eroderade 

sediment har sedan svallats ur på det finkornigare materialet som därefter transporterats mot 

det uteroderade vikmiljöerna, där de ansamlats och idag utgör områdens bördigare 

markpartier. Dessa processer har pågått hela tiden som Fårö stigit ut havet och pågår än i dag, 

och är därmed ansvarig för stora delar av områdets landskapsdynamik - med en hård klapper- 

och bergsbeklädd udde som successivt övergår till topografiska höjder med tunnare jordarter, 

och vidare till lugnare vikar, träsk och sandstränder. Istället. 

Mellan markanvändning och jordar finns ett tydligt samband som överlag stämmer väl 

överens med vad som kan förväntas. Det odlas i huvudsak på finare, tjockare och lägre jordar 

samt betas huvudsakligen på grövre och tunnare jordar. Vi fann inga samband mellan 

jordarter och boende eller bebyggelse. 
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