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och karta över potentiella geologiska besöksmål tillsammans med en övergripande studie av hur nationella och in-
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1  Introduktion 
Gotland är ett av Sveriges främsta besöksmål och 
lockar över en miljon besökare per år (Region Gotland 
2019), inte minst för sina unika naturmiljöer och geo-
logiska formationer. Naturturism och äventyrsturism 
är väl etablerade uttryck, och många lockas till ön för 
att uppleva och vistas i naturen. Gotland uppvisar en 
variation av långa sandstränder och höga klintkuster, 
släta hällmarker, grottor och raukar. Gotlands kalkrika 
berggrund har gett förutsättningarna för speciellt an-
passad flora och flera endemiska arter. De karga alvar-
markerna är ett resultat av geologins påverkan på bio-
logisk mångfald. Idag finns det 147 Naturreservat på 
Gotland, varav 143 är Natura-2000 områden 
(Länsstyrelsen Gotlands Län 2020).  Hela den ca 800 
km långa kuststräckan (inklusive Fårö) är dessutom 
skyddad och omfattas av reglerna för naturreservat 
sedan 1998. Den unika naturen som kan upplevas på 
Gotland är ett resultat av underliggande geologiska 
förutsättningar och dess geografiska position i Öster-
sjön. 

Gotlands berggrund bildades under silurperioden 
för 443.1 till 419.0 miljoner år sedan  (Melchin et al. 
2020) då södra Östersjöområdet var ett grunt tropiskt 
hav med utbredda korallrev, strax söder om Ekvatorn. 
De fossilrika avlagringarna är äldst i de norra och 
nordvästra delarna av ön och blir succesivt yngre mot 
söder och sydost. Lagerserien speglar såväl tidspe-
riodens cykliska klimatförändringar som evolutionen 
av liv och återkommande mer eller mindre abrupta 
faunaförändringar i haven. Gotlands stratigrafi har 
spelat en avgörande roll för forskning världen över och 
bidragit till vetenskapen om jordens utveckling. Innan 
perioden silur formellt definierades benämndes den 
Gotlandium (Sedgwick & Murchison 1835), vilket 
belyser Gotlands internationella geovetenskapliga re-
nommé redan på 1800-talet. 

Kalkbrytning har bidragit till Gotlands ekonomi 
ända sedan 1000-talet (Bergesen 2013), och är än idag 
en viktig del i öns ekonomi. Visby Ringmur, Visby 
Domkyrka, 200 medeltida byggnader, och 92 medel-
tida sockenkyrkor är alla uppförda i gotländsk kalk-
sten, och är en del av Gotlands rika kulturarv. Visbys 
medeltida kulturarv är utnämnt till ett av Unescos 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) världsarvsområden och är en av anled-
ningarna till öns gynnsamma besöksnäring.  

Sedan år 2015 har Unesco arbetat med det in-
ternationella programmet för geovetenskaper och geo-
parker (IGGP) med syfte att skydda och förvalta plat-
ser eller områden av internationellt geologiskt värde 
(IGCP & UNESCO 2015;  Henriques 2017). En global 
geopark förvaltas ”med ett fokus på skydd, utbildning, 
forskning och hållbar utveckling” (Svenska Unescorå-
det 2019). Kunskapen om det geologiska arvet och 
dess betydelse i samhället kommuniceras genom 
geoturism och geologiska besöksmål. Geoturism hand-
lar om att knyta an geologiska, kulturella och biolo-
giska värden och är ett sätt att arbeta för social, ekolo-
gisk och ekonomisk utveckling. Ökade kunskaper om 
geologi bidrar till bättre resurshållning och respekt för 
det geologiska arvet.  

Geologisk mångfald är en direkt förutsättning för 
biologisk mångfald och är grunden till fungerande 
ekosystem (Gray et al. 2013). Ekosystem genererar 

ekosystemtjänster, vilka kan beskrivas som de tjänster 
och produkter människan erhåller från naturen, såsom 
ren luft och vatten, mat, produkter och vackra miljöer 
att vistas i (Leemans & de Groot 2003;  Kumar 2012). 
Ekosystemen är direkt beroende av geologiska förut-
sättningar och geosystemtjänster. Geologiska proces-
ser bidrar till tjänster såsom lagring och rening av vat-
ten, jordmånsbildning, byggnadsmaterial, näringsäm-
nen, bränslen, livsmiljöer och en plattform att leva på. 
Geologi utgör grunden för vårt samhälle och den var-
dag många människor tar för givet. Geodiversitet är en 
förutsättning för liv och kräver liksom biodiversitet 
både skydd och förvaltning.  

En utnämnd geopark syftar till att skydda och för-
valta av det geologiska arvet. För närvarande finns det 
161 av Unesco utnämnda globala geoparker i världen 
(Unesco Global Geoparks, 2021), men ännu ingen i 
Sverige. På nationell nivå har Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) utvecklat konceptet svensk geo-
park, som grundas i Unescos kriterier och riktlinjer för 
en global geopark. Skillnaden mellan en svensk och en 
global geopark är huruvida det geologiska arvet motiv-
eras vara av nationell eller internationell betydelse. En 
geopark ger inget rättsligt skydd, men en utmärkelse 
på internationell nivå skapar goda förutsättningar för 
skydd och förvaltning av det geologiska arvet. Att er-
hålla Unescos kvalitetsutmärkelse innebär att det geo-
logiska arvet skyddas och förvaltas, att geoparken spri-
der kunskap om geologi och bidrar till forskning, er-
bjuder geoturism och geologiska besöksmål som gene-
rerar ett mervärde till övriga lokala värden, samt aktivt 
arbetar för hållbar utveckling (SGU 2021d;  SGU 
2021a;  SGU 2021c).  

Gotland som redan är en etablerad turistdestination 
har förmånen att hundratusentals besökare lockas till 
ön varje år. Den goda besöksnäringen kan användas 
som ett verktyg för att utveckla geoturism och en geo-
park på Gotland. Unescos främsta kriterium för etable-
ring av en geopark är ”ett geologiskt arv av internat-
ionellt värde”. Gotlands geologiska arv är ett av värl-
dens största och bäst bevarade siluriska revkomplex 
(Cocks et al. 2005), vilket utgör en god grundförutsätt-
ning för att bilda en geopark på Gotland. Gotlands 
siluriska berggrund är inte bara unik i världen, utan har 
dessutom både ett socialt och ekonomiskt värde. Geo-
login gör sig påmind var man än går och många befint-
liga besöksmål är redan idag förknippade med öns 
geologi. 

1.1 Mål och syfte 
Med detta arbete vill jag kommunicera geologins bety-
delse för samhället och samtidigt undersöka om förut-
sättningarna finns för att bilda en geopark på Gotland. 
Arbetet innebär en inventering av potentiella geolo-
giska besöksmål, samt grundläggande information om 
riktlinjer och kriterier för bildandet av en svensk- re-
spektive global geopark. Målet är att skapa ett inle-
dande underlag för att i framtiden bilda Geopark Got-
land. Min förhoppning är att inventeringen och in-
formationsunderlaget kan leda till en regionpolitiskt 
förankrad förstudie för att inleda arbetet mot Geopark 
Gotland. Materialet som tas fram kan även vara an-
vändbart som underlag för en framtida app för geotur-
ism på Gotland. 

Med utgångspunkt från Unescos definition av en 
geopark analyseras vilka riktlinjer och kriterier som är 
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lätta respektive svåra att uppfylla för att bilda en glo-
bal geopark på Gotland. Arbetet kommer innehålla en 
undersökning och beskrivning av geologins betydelse 
för samhället, en översiktlig introduktion till Gotlands 
geologi och en diskussion om vad som gör Gotland 
unikt för geoturism.  

1.2 Metod och material 
För att undersöka huruvida Gotland har de förutsätt-
ningar som krävs för att bilda en geopark kommer ar-
betet att följa Unescos definition för en global geo-
park. Unescos internationella krav och riktlinjer kom-
mer att jämföras med SGUs krav och riktlinjer för att 
bilda en svensk geopark. Stor vikt ligger även i att 
kommunicera geologins betydelse för samhället, varpå 
vetenskapliga artiklar och relevant litteratur har stude-
rats för att ge en överblick av geologins samhällseko-
nomiska värde.   

En inventering av potentiella geologiska besöksmål 
utförs med underlag av tidigare publicerat vetenskap-
ligt eller populärvetenskapligt material, information 
från lokala myndigheter, egen kännedom av ön samt 
en undersökning bland lokalbefolkningen. Många av 
besöksmålen har besökts i fält under åren 2020–2021 
och är sammanställda i en övergripande tabell (Bilaga 
1). Besöksmålen är listade efter avstånd till Visby och 
var plats har ett individuellt ID och koordinater från 
Google Maps. Till varje besöksmål finns beskrivande 
nyckelord, eventuell skyddsstatus, värde och intresse 
(vetenskap, utbildning och turism), uppskattad till-
gänglighet och närliggande faciliteter. De potentiella 
geologiska besöksmålen är dessutom sammanställda i 
en karta framställd i GIS (Bilaga 2) och ett antal plat-
ser dokumenterade i ett bildarkiv (Bilaga 3).  

I en geopark krävs att värdet hos de geologiska 
besöksmålen beskrivs på ett enkelt och lättförståeligt 
sätt. Som exempel på populärvetenskapliga informat-
ionstexter beskrivs tre av Gotlands potentiella besöks-
mål i korthet (Bilaga 4). Texterna grundas på veten-
skapliga artiklar och annan relevant litteratur. 

Som komplettering till inventeringen av geologiska 
besöksmål och den vetenskapliga litteraturstudien 
framställs resultatet av en enkätundersökning publice-
rad på sociala medier. Undersökningen ger en över-
siktlig bild av människors allmänna kunskaper om 
geologi och intresset för en geopark på Gotland. Enkä-
ten är framställd i Google docs och publicerad och 
delad på Facebook. 

2 Gotlands geologi 
Den sedimentära berggrunden som bygger upp Got-
land bildades under den geologiska tidsperioden silur 
för mellan 443.1 och 419.0 miljoner år sedan 
(Melchin et al. 2020). Det Gotland vi känner till idag 
är de fossila resterna av de marina sediment som avsat-
tes i ett tropiskt grundhav strax söder om Ekvatorn 
(Fig. 1). Längs grundhavets kustzoner löpte vid-
sträckta barriärrev, vilka idag kan följas i geologin 
mellan Gotland och Estland och i viss mån vidare mot 
Ukraina (Calner et al. 2004;  Melchin et al. 2020).  

En av de första vetenskapsmän att utforska Gotland 
var Carl von Linné (1707–1778). Redan 1741 fascine-
rades han av öns fossilrikedom och dess exceptionellt 
goda bevaring. Intresset för fossil ledde vetenskapen 

vidare mot öns stratigrafi och på 1920- och 40-talet var 
Johan Ernhold Hede den förste att beskriva Gotlands 
lagerföljd. I sitt senaste arbete (1960) delade Hede in 
ön i tretton avsnitt baserat på topografi och stratigrafi, 
äldst till yngst: Undre Visby, Övre Visby, Högklint, 
Tofta, Slite, Halla, Mulde, Klinteberg, Hemse, Eke, 
Burgsvik, Hamra och Sundre. Indelningen är väl eta-
blerad men har på senare tid reviderats i ett flertal de-
taljer och formationsnamn och har dessutom uppdate-
rats med formationerna Hangvar (mellan Tofta och 
Slite) och Fröjelformationen (högst upp i Slite) (Fig. 2; 
Jeppsson et al. 2006).  

Lagerserien lutar mindre än 1° mot SÖ, med de 
äldsta lagren synliga i NV och de yngsta i SÖ. Den ca 
500–700 m (beroende på position) tjocka lagerserien 
motsvarar ca 10 miljoner år, från den yngsta delen av 
den siluriska epoken llandovery till lutet av epoken 
ludlow (Bilaga 5) (Eriksson  & Calner 2005). Gotlands 
sedimentära berggrund vilar på lager av ordovicisk 
kalksten, kambrisk skiffer och sandsten, och till sist 
prekambriska lager ovanpå den kristallina berggrunden 
som återfinns ca 700–1000 m under dagens landyta 
(Calner et al. 2004;  Eriksson  & Calner 2005). 

Gotlands berggrund är i stort sett oberörd av senare 
diagenetisk förändring och innehåller generösa mäng-
der välbevarade fossil och några av världens mest väl-
bevarade siluriska revstrukturer (Cocks et al. 2005). 
Stratigrafin går enkelt att urskilja på ett flertal platser 
längs Gotlands mer än 800 km långa kust. De höga 
klintkanterna på den västra sidan av ön exponerar tyd-
liga lager av sedimentär berggrund och imponerande 
revstrukturer. Gotlands västra kust vittnar även om 
storskalig tektonisk rörelse, vilket har lett till laterala 
förskjutningar av de södra delarna av ön. Den flacka 
topografin som kännetecknar ön idag är resultatet av 
glacial erosion under kvartär och postglaciala föränd-
ringar av havsnivån (Calner et al. 2004). 

Fig. 1. Under den geologiska tidsperioden silur (443.1–419.0 
Ma) befann sig det som idag är Gotland strax söder om 
ekvatorn. Världen såg annorlunda ut och Gotland låg då 
underhavsytan i ett tropiskt grundhav. Figur adapterad av 
Eliason et al. (2010) från Cocks et al. (2005, fig. 9).  
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2.1 Karbonatplattformarnas uppbygg-
nad 

Gotlands berggrund är uppbyggd av flera generationer 
karbonatplattformar. En karbonatplattform är ett ma-
rint ekosystem där korallrev står för huvudproduktion-
en av karbonat, men där en stor mängd andra skalbä-
rande organismgrupper bidrar till sedimenten när de 
byter skal eller dör. Recenta karbonatplattformar är 
knutna till de subtropiska och tropiska latituderna, t.ex. 
Bahamas, Stora Barriärrevet och revområdena i Indo-
nesien. De flesta karbonatplattformar har en svag lut-
ning mot djupare marina miljöer och är utrustade med 
ett revbälte som separerar en landnära lagun från mer 
öppna marina förhållanden. Den gotländska berggrun-
den består av ett tiotal generationer av karbonatplatt-
formar som ligger staplade med en lutning flackt mot 
SÖ. De individuella plattformarna avgränsas av dis-
kontinuiteter till följd av att havet har dragit sig till-
baka (regression). I dessa gränser finns vagt utvecklad 
paleokarst som indikerar att lagerserien återkommande 
exponerats över vattenytan redan under silur (Calner 
2002;  Calner et al. 2004;  Eriksson & Calner 2008).   

Karbonatplattformarna och dess fossila fauna och 
flora reflekterar alltså grunda tropiska havsområden, 
där olika sedimenttyper relaterar till olika vattendjup 
och geografiskt läge på plattformen. Enligt Erlström 
(2009) kan fyra huvudsakliga bildningsmiljöer urskil-
jas: 1. Grund shelf, 2. Revområde, 3. Lagun och 4. 

Strandzon (Fig. 3). Följande beskrivningar om respek-
tive bildningsmiljö är sammanfattade från SGUs Be-
skrivning till regional berggrundskarta över Gotlands 
län av Erlström (2009) om inget annat anges. 
 
2.1.1 Grund shelf 
Den grunda shelfen är uppdelad i en yttre (distal) och 
inre (proximal) del, där den yttre delen utgör den dju-
pare bildningsmiljön. Hela shelfen ligger under storm-
vågbasen och avsättningsmiljön är lugn och stilla. Se-
dimenten som avlagrades här var mycket lerrika och 
har ombildats till lersten, märgelsten och kalcilutit 
(kalksten uppbyggd av ler- och siltslam, <63 µm) som 
växellagrar om vartannat. Färgen är mörk- till svartgrå, 
karbonathalten låg och förekomsten av bioklaster 
(skelettfragment) ökar med minskat avstånd till paleo-
kustlinjen. Fossil som påträffas är fragment från främst 
brachiopoder, trilobiter och ostracoder (Calner et al. 
2004). I den inre delen av shelfen och i angränsning 
till revområdet avsattes mer kalkrika och grovkorniga 
sediment som ombildats till kalkarenit och kalcilutit. 
Färgen är grå till mörkgrå. 
 
2.1.2 Revområde 
Revområdet är uppdelat i tre delar: en yttre (front) del, 
kärnan och en inre (back) del. Revet karaktäriseras av 
stora stromaporoidekomplex och grovkorniga kalkste-
nar. I den yttre delen avsattes talusformade lager av 
grovkorniga kalciruditer. Deras färg och mäktighet 
varierar beroende på dominerande skalbildande grup-
per och förekommer i ljusbrunt, gråspräckligt, gråvitt 
eller rödspräckligt. Vanligt förekommande fossil är 
tabulata koraller, krinoidéer (sjöliljor), bryozoer 
(mossdjur) och rugosa koraller (Calner et al. 2004).  

Revkärnan kan beskrivas som kaotisk och har en 
oregelbunden lagring av stromaporoidéer och tabulata 
koraller. Bergarten benämns därav stromatoporo-
idekalksten eller revkalksten och är relativt hållfast 
och erosionsmotståndig. Oregelbundna partier av mär-
gel förkommer och färgen är ljusgrå med gröna och 
bruna inslag.  

Den inre delen av revet, i anslutning till lagunen, 
består av linsformade lager och korsskiktning av varie-
rande mäktighet. De täta medelhårda bergarterna som 
avsatts är kalkarenit, oolit och pisolit. Färgen beskrivs 
som ljusgrå, beige och nougat. 

 
2.1.3 Lagun 
Lagunen delas in i yttre (distala) och inre (proximala) 
delar. Bildningsmiljön liknar den på shelfen, men lig-
ger över den normala vågbasen. Avsättningsmiljön är 
grund och skyddad av både rev och strandzon. Sedi-
menten som avsattes här är normalt mycket finkorniga. 
I den yttre delen av lagunen bildas kalcilutit, märgel 
och märgelsten, precis som i den yttre shelfen. Lagren 
är växellagrade och mycket fossilrika. Lerhalten är 
hög, vilket ger bergarterna en mörkgrå färg.  

I den inre delen av lagunen, i anslutning till stran-
den, bildas kalcilutit, kalkarenit och algkalksten. Ripp-
lar och bioturbation indikerar avsättningsmiljöer över 
den normala stormvågbasen och en relativt lugn om-
givning. Bergarterna är fossilfattiga och i vissa fall 
korsskiktade. Färgen är grå till mörkgrå. 
 

 

Fig. 2. Karta över Gotlands geologi, indelad i 14 formation-
er, huvudsakligen baserad på Hedes indelning från 1960. 
Lagerserien lutar mindre än 1° mot SÖ, med de äldsta lagren 
synliga i NV och de yngsta i SÖ. Stratigrafin speglar ca. 10 
miljoner år, från senaste llandovery till och med ludlow, 
silur. Kartan är modifierad från Eriksson & Calner (2005, 
fig. 3).  
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2.1.4 Strandzon 
Strandzonen kännetecknas av fossilfattiga finkorniga 
bergarter. Korsskiktning och ripplar förekommer. 
Bergarterna som bildats här är hårda karbonatcemente-
rade silt- och sandstenar, innehållande mineral såsom 
kvarts, fältspat och dolomit. Färgen är ljusgrå. 
 

2.2 Litologiska huvudgrupper och rela-
terade fossil 

Den gotländska berggrunden kan delas in i fyra litolo-
giska huvudgrupper: revkalksten, lagrad kalksten, 
märgelsten och terrigena sedimentbergarter. Varje 
huvudgrupp innehåller ett flertal litofacies och speglar 
det övergripande depositionsdjupet för sedimenten och 
avsättningsmiljöns position på plattformen.  

 
2.2.1 Revkalksten 
Revkalksten är tekniskt sett den fossila stommen av 
det siluriska korallrevet (Erlström 2009). Den revkalk-
sten som återfinns på Gotland är främst uppbyggd av 
revbyggande djurgrupper såsom stromatoporoidéer, 
tabulata koraller och bryozoer (Calner et al. 2004). De 
fossila revstrukturerna är väl synliga i de höga klinter-
na längs Gotlands kust och framträder som stora ro-
busta strukturer utan lagring. I revkalkstenen påträffas 
även stora mängder av fossila havsliljor (krinoidéer), 
armfotingar (brachiopoder) och koraller. Gotlands 
unika kalkstensformationer, så kallade raukar, är vitt-
ringsbeständiga revkärnor, svarvade av holocens 
havsnivåförändringar (Fig. 4) (Calner et al. 2004). 
 
2.2.2 Lagrad kalksten 
Den lagrade kalkstenen blottas tydligt mellan revstruk-
turerna längs Gotlands klintkust. De tydliga lagren har 

avsatts i anslutning till det levande korallrevet, under 
relativt turbulenta förhållanden. På sina ställen kan 
korsskiktning urskiljas, vilket är ett tecken på hög vat-
tenenergi (Erlström 2009). Den lagrade kalkstenen på 
Gotland består av fragment från revbyggare och skal-
bärande bottenfauna. Den vita till grå kalkstenen är 
vanligt förekommande, men även en rödaktig kri-
noidékalksten, rik på fragmenten från sjöliljor, påträf-
fas på ön. 
 
2.2.3 Märgelsten 
Märgelsten är en mix av vittringsprodukter (leror) från 
omgivande landområden och den finkorniga kalcium-
karbonat som producerades i havsområdet (Fig. 5). På 
Gotland är märgelsten vanligt förekommande på den 
västra sidan av ön, vilket vittnar om djupare avsätt-
ningsområden i denna del. Under silur var dessa områ-
den belägna på havssidan i förhållande till karbonat-
plattformarna (Calner et al. 2004). Märgelstenen inne-
håller exceptionellt välbevarade fossil såsom trilobiter, 
brachiopoder, ostracoder, bryozoer samt rugosa och 
tabulata koraller (Calner et al. 2004).  
 
2.2.4 Terrigena sedimentbergarter 
Till Gotlands terrigena sedimentbergarter hör kalkhal-
tiga siltstenar och finkorniga sandstenar. Dessa är i 
förhållande till övriga bergarter mycket fattiga på ma-
rina fossil och har endast bildats vid två tillfällen, un-
der senare wenlock (Fröjelformationen) och sen lud-
low (Burgsviksformationen) (Bilaga 5 & 6), då havsni-
vån varit betydligt lägre och kustdeltan från omgi-
vande landområden nått ut till nuvarande Gotland 
(Calner 1999;  Eriksson & Calner 2008). 
 

Fig. 3. Erlström (2009) delar in Gotlands sedimentära bergarter i fyra huvudsakliga bildningsmiljöer: 1. Grund shelf, 2. Revom-
råde, 3. Lagun och 4. Strandzon. Bildningsmiljöerna, så kallade litofacies, speglar vattendjup och läge på plattformen.  



3  Geologisk forskning på Got-
land 

Gotlands berggrund och stratigrafi har spelat en stor 
roll för den geologiska grundforskningen globalt, i 
synnerhet inom paleontologi, stratigrafi och klimatför-
ändringar. Den stratigrafiska indelningen av Gotland, 
baserad på Hede (1960), har under de senaste decenni-
erna preciserats till följd av moderna tekniker och möj-
ligheten att korrelera specifika lager från olika delar av 
världen. I följande två avsnitt uppmärksammas några 
av de studier som haft en betydande roll i att leda 
forskningen framåt. 

3.1 Biodiversitetskriser och klimatför-
ändringar 

Idag vet vi att Jordens nuvarande ekosystem och biodi-
versitet har påverkats i en extrem omfattning  av män-
niskans aktivitet och av klimat- och miljöförändringar 
orsakade av den antropogena globala uppvärmningen 

(IPPC AR5 2014). Forskning baserad på den got-
ländska berggrunden har visat att naturliga klimatför-
ändringar i urtiden var cykliska och att mer abrupta 
förändringar i klimat orsakade biodiversitetskriser 
(Jeppsson 1996;  Calner 2008). Det ansågs länge att 
inga massutdöenden skett under tidsperioden silur, 
men denna hypotes motbevisades av Jeppsson (1990) i 
en modell över cykliska biodiversitetskriser baserat på 
konodontdjurens utvecklingshistoria. Enligt modellen 
ska tre mindre massutdöenden skett under silurperi-
oden, sannolikt till följd av förändring i klimat och 
global havsnivå. De tre eventen studeras idag globalt 
och har namngetts efter geografiska områden på Got-
land, som också fungerar som globala typområden för 
dessa ekologiska kriser: Ireviken Event (mellersta si-
lur), Mulde Event och Lau Event (sen silur) (Bilaga 6) 
(Calner 2008).  

Förhållandet mellan havsströmmar, primärprodukt-
ion och den globala kolcykeln har studerats i decen-
nier. Jeppsons modell har lett forskningen vidare och 
nya studier har visat att flera marina biodiversitetskri-
ser ägt rum under silur (Calner 2008). De tre mindre 
massutdöenden av marina organismer som studerats på 
Gotland har nära relation till den globala kolcykeln. I 
en sammanställning av denna forskning  beskriver 
Calner (2008)  hur Gotlands stratigrafi och fossila 
fauna speglar samverkande förändringar i biodiversi-
tet, havsnivå och den globala kolcykeln.  

Stratigrafisk indelning genom stabila kolisotoper 
(δ13C) har gett möjlighet till exakt åldersbestämning av 
Ireviken, Mulde och Lau eventen. Fluktuationer i kol-
cykeln speglas i  avvikelser i δ13C sammansättningen i 
kalcit och organiskt kol, vilket är anledningen till att 
Gotlands fossila fauna studerats flitigt (Calner 2008). 
De marina ekosystemen var då, liksom nu, mycket 
känsliga för havs- och atmosfärförändringar och av-
speglas i organismers skal och kroppar. Fluktuationer-
na i den globala kolcykeln har enligt Calner (2008) ett 
nära samband med upprepade glaciationer och modern 
modellering visar på att de upprepade händelserna 
under silur ägde rum precis vid brytpunkten mellan 
stabila klimatförhållanden.   

3.2 Radiometrisk datering 
Historiskt sett har förekomsten av fossil varit avgö-
rande för kunskap om Gotlands stratigrafi. Relativ 
åldersbestämning, såsom biostratigrafi, anger ett lagers 
ålder i relation till ett annat och är mindre exakt än 
absoluta metoder. Inom biostratigrafisk indelning ut-
gör konodont- och graptolitzonering två av de vanlig-
aste metoderna (Calner  & Jeppsson 2003). Konodon-
ter är utmärkta ledfossil, som används för biostra-
tigrafisk indelning av paleozoiska marina sediment-
bergarter (Eriksson  & Calner 2005). Konodontele-
menten är mikroskopiska tandliknande strukturer som 
är uppbyggda av fosfatmineralet apatit. Gotlands berg-
grund uppvisar få tecken på diagenetisk förändring 
eller metamorfos, vilket är en fördel för bevaring av 
fossil, inklusive konodontelement och graptoliter 
(Eriksson  & Calner 2005). Graptoliter förekommer 
sparsamt i Gotlands lerrika sedimentbergarter och fyll-
ler en viktig funktion för korrelation av sediment av-
satta i djupare vatten. Graptoliter tillhör en klass ma-
rina svalgsträngsdjur och används flitigt inom biostra-
tigrafisk datering globalt. 

Fig. 4. På Gotland påträffas flera raukområden längs kusten. 
Raukarna är fossila revkärnor som stått emot vittring och 
erosion, medan mindre vittingsbeständiga delar har eroderats 
bort med förändrade havsnivåer och klimat. Foto: Langham-
mars raukområde, Martina Östsjö 

Fig. 5. Längs Gotlands västra kust kan märgel (de tjocka 
utåtbuktande lagren) och märgelsten (de tunna lerrika lagren) 
blottas längs strandkanten. De oregelbundna lagren 
innehållande stora delar lera vittnar om en tid då havsnivån 
var betydligt högre än idag. I de grå till blågrå lagren 
påträffas rikliga mänger välbevarade fossil. Foto: Djupvik, 
Martina Östsjö  
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Gotlands berggrund har daterats genom både rela-
tiva och absoluta dateringsmetoder. Den relativa meto-
den användes redan under Linnés tid då man förstod 
att olika fossil och lager speglade olika tidsenheter 
(Munthe et al. 1925). Den senaste tekniken gör det 
dock möjligt att precisera och korrelera till en mycket 
större säkerhet. 

Radiometrisk datering är en absolut dateringsme-
tod och innebär att man mäter sönderfallet 
(halveringstiden) hos olika isotoper. Metoden är väl 
etablerad inom geologi och används för att åldersbe-
stämma bergarter eller fossil. Gotlands berggrund har 
daterats genom U-Pb metoden, i vilken mineralet zir-
kon (ZrSiO4) använts (Cramer et al. 2012). Zirkon är 
oerhört motståndskraftigt och påträffas i tre asklager i 
Gotlands berggrund. Sambandet mellan vulkanutbrott, 
atmosfärförändringar och massutdöenden är sedan 
länge känt, men har under de senaste decennierna även 
studerats under silur.  

När vulkanisk aska sedimenterat bildas ett hårt 
lager bentonit. Bentonitlagren på Gotland har bidragit 
till studier om biologiska event och klimatförändringar 
(Spjeldnæs 1959;  Odin et al. 1986;  Batchelor & 
Jeppsson 1994;  Schmitz et al. 1994). I en studie av 
Cramer et al. (2012) dateras bentionitalager från tre 
plaster på Gotland; Ireviken, Grötlingbo och Djupvik. 
Studien presenterar de senaste radiometriska U-Pb 
(zirkon) resultaten och ger lagren åldrarna 431.83 ± 
0.23/0.67 Ma, 428.45 ± 0.35/0.73 Ma och 428.06 ± 
0.21/0.66 Ma (Cramer et al. 2012). Den höga precis-
ionen har lett till en avsevärd förbättring av åldersbe-
stämning av den siluriska epoken wenlock, samt för-
djupade kunskaper om globala klimatförändringar 
(Cramer et al. 2012). 

 

4 Geologins värde i samhället 
4.1 Naturkapital 
Geologi är en viktig del av naturens kapital. Naturka-
pital kan definieras som "världens lager av naturtill-
gångar som inkluderar geologi, jord, luft, vatten och 
allt levande" (World Forum on Natural Capital 2021) 
eller ”naturens bestånd av förnybara och icke förny-
bara resurser (t.ex. växter, djur, luft, vatten, jord, mi-
neral) som kombineras för att ge en variation av för-
delar till oss människor" (Capitals Coalition 2021).  
Naturens kapital sätter grunden för funktionella ekosy-
stem, som i sin tur genererar viktiga ekosystemtjänster 
åt oss människor.  

Samtidigt som människan är beroende av naturens 
värdefulla kapital är människan också naturkapitalets 
största hot och fiende.  De klimatförändringar som 
sker till följd av människans aktivitet på jorden är en 
effekt av bristande kunskap om naturens kapital, inklu-
sive geologisk mångfald (IPPC AR5 2014;  Gray 
2019). Sedan urminnes tider har människan använt sig 

av geologiska resurser för framställning av materiel 
såsom vapen, byggnadsmaterial, drivmedel, teknologi, 
hushållsprodukter, accessoarer med mera. Att jordens 
resurser är ändliga är vida känt, men förknippas främst 
med människans konsumtion av fossila bränslen. Men 
till jordens ändliga resurser hör även vardagliga bygg-
nadsmaterial såsom sand, grus, tegel, skiffer och kalk-
stensprodukter som utvinns direkt från vårt geologiska 
arv. Speciellt kritiskt är utvinning av sällsynta jordarts-
metaller för att tillgodose teknikens snabba framfart. I 
många delar av världen lever människan över sina 
tillgångar, på bekostnad av den geologiska mångfal-
den. Naturkapitalstrategin syftar till att bromsa, stoppa 
eller vända denna trend genom att skapa en hållbar 
förvaltning av jordens resurser (Gray 2019).  

 

4.2 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster kan klassificeras och definieras på 
olika sätt för att sätta värde på de tjänster vi människor 
får från naturen. De mest etablerade klassificeringssy-
stemen är TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity), MA (Millenium Ecosystem Assessment) 
och CICES (The Common International Classification 
of Ecosystem Services).  

TEEB beskriver ekosystemtjänster som 
”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till männi-
skors välbefinnande” (Kumar 2012) medan MA defi-
nierar ekosystemtjänster som ”de nyttor ekosystemen 
tillhandahåller människor” (Leemans & de Groot 
2003). De båda systemen ordnar tjänsterna i fyra kate-
gorier: 1) Försörjande ekosystemtjänster; 2) Regle-
rande och upprätthållande ekosystemtjänster; 3) Kul-
turella ekosystemtjänster; och 4) Livsmiljöer (TEEB) 
eller stödjande ekosystemtjänster (MA). CICES är 
uppbyggt på ett hierarkiskt sätt för att underlätta vär-
desättning av respektive ekosystemtjänst.  

Kategorisering av ekosystemtjänster fungerar inte 
alltid i praktiken då en ekosystemtjänst kan leda till en 
annan tjänst direkt eller indirekt. Trots att geologi i sin 
helhet inte faller under någon kategori enligt MA:s 
eller TEEB:s indelning, bidrar geologin indirekt till 
alla fyra kategorier. 2017 presenterade Naturvårdsver-
ket en svensk förteckning av ekosystemtjänster i rap-
porten Ekosystemtjänstförteckning med inventering av 
dataunderlag. Den svenska förteckningen framtagen 
av Naturvårdsverket är baserad på CICES v.5.0 kas-
kadmodell (Naturvårdsverket 2017). Den svenska 
klassifikationen skiljer på direkta och indirekta eko-
systemtjänster, på de processer och funktioner samt de 
tjänster eller nyttigheter som ekosystemen bidrar till 
(Naturvårdsverket 2017). I Naturvårdsverkets tabell 
över ekosystemtjänster sorteras geologiska landformer 
såsom grundvattenmagasin, rullstensåsar och akviferer 
in under tjänsteskapande områden, och poängteras 
därmed som en indirekt ekosystemtjänst (Tab. 1) 
(Naturvårdsverket 2017).  

Tab. 1. Enligt Naturvårdsverket inventering av ekosystemtjänster 2017 sorteras grundvattenmagasin, rullstensåsar och akviferer 
in under tjänsteskapande områden, som indirekta ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2017).  
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 4.3 Geosystemjänster 
Enligt TEEB och MA måste ekosystemtjänster vara 
biotiska. Att exkludera abiotiska tjänster innebär dock 
en underskattning av naturens och geologins värde. 
Ekosystemens funktion är direkt beroende av tjänster 
från geologisk mångfald och dess förutsättningar 
(Gray et al. 2013). Gray et al. (2013) menar att det är 
väsentligt att integrera geologins värde i ett eko-
systemperspektiv. Geologiska förutsättningar kan där-
med ses som geosystemtjänster, och ligger i grunden 
till fungerande ekosystem. Att belysa vikten av geolo-
gins geosystemtjänster är betydande för en förståelse 
för det samhällsekonomiska värdet.  

Geosystemtjänster, även kallade abiotiska eko-
systemtjänster eller natursystemtjänster, kan alltså 
beskrivas som produkter och funktioner förknippade 
med geodiversitet (Gray 2011;  2012;  Gray et al. 
2013). Geosystemtjänster kan precis som ekosystem-
tjänster delas in i MA:s kategorier: försörjande, regle-
rande, kulturella och stödjande tjänster (Fig. 6). Geodi-
versitet och relaterade geosystemtjänster bidrar också 
till ökad kunskap, vilket i Figur 6 faller under en egen 
kategori (Gray 2011). 

Följande beskrivningar bygger på indelningen av 
Gray (2011). Försörjande geosystemtjänster är produk-
ter genererade från naturens geodiversitet, t.ex. mine-
ralvatten, salt, näringsämnen, drivmedel, byggmaterial, 
industriella mineral, prydnadsprodukter och fossil. 
Försörjande geosystemtjänster är tillsammans med 

kulturella geosystemtjänster de två kategorier vi har 
lättast att förstå. Kulturella geosystemtjänster relaterar 
till geologins estetiska värde vilket genererar geotur-
ism och rekreation, konstnärlig inspiration, andlig och 
historisk betydelse samt social utveckling. Geosystem-
tjänster är något vi utnyttjar dagligen utan att reflek-
tera över det. Det kan vara svårare att förstå reglerande 
geosystemtjänsters innebörd, vilka relaterar till proces-
ser såsom cirkulation i atmosfär och hav, markproces-
ser såsom berg- och kolcykeln, översvämningskontroll 
i form av infiltration, samt vattenmängd och vatten-
kvalitet. Stödjande geosystemtjänster skapar livsmil-
jöer för djur och växter, en grund för mänsklig aktivi-
tet, förutsättningar för odling, begravningsmöjligheter, 
lagring av avfall samt reservoarer för olja, gas och kol. 
Slutligen bidrar geodiversitet till kunskap om jordens 
historia, förståelse om fysikaliska processer, forskning, 
geoforensics, miljöövervakning och prognoser och en 
betydande arbetsmarknad.  
 

4.4 Geodiversitet 
Geodiversitet är den abiotiska motsvarigheten till bio-
diversitet och definieras som ”naturens variation 
(mångfald) av geologiska- (bergarter, mineral, fossil), 
geomorfologiska- (landformer, topografi, fysiska pro-
cesser), jord- och hydrologiska egenskaper”, och in-
kluderar dess konstellationer, strukturer, system och 
bidrag till vårt landskap (Gray 2004;  Murray 2013). 
Uttrycket geodiversitet uppmärksammades först 1993 
(Sharples 1993;  Wiedenbein 1993) till följd av FN 
konventionen om biologisk mångfald i Rio de Ja-
neiro året innan.  

År 2002 gjorde SGU en sammanfattning av en 
rapport till Miljömålskommittén med titeln Behovet av 
en geologisk grundsyn i samhället. SGU 
(2002) definierar geologisk mångfald som 
”variationen i berggrunden, i jordavlagringarna, hos 
terrängformerna samt i de processer som påverkat och 
fortlöpande påverkar jordens yta”. Vårt landskap och 
dess miljöer, bildat av geologiska processer och feno-
men, har gett upphov till olika geotoper med  rätt för-
utsättningar för att bistå biologisk mångfald (SGU 
2002). Geodiversitet skapar livsmiljöer för djur och 
växter, vilka i sin tur ger upphov till ekosystemtjänster 
åt oss människor (SGU 2002;  Gray 2019). Geodiver-
sitet hotas av mänsklig aktivitet såsom stenbrytning, 
mineralutvinning, bebyggelse, exploatering vid kust 
och vattendrag, skogsbruk och jordbruk, men även 
rekreation och turism (Gray 2004). Precis som biolo-
gisk mångfald kräver förvaltning, krävs förvaltning av 
geodiversitet (SGU 2002). För att nå Sveriges klimat-
mål (Regeringskansliet 2020) och arbetet mot hållbar 
utveckling krävs förståelse för sambandet mellan geo-
diversitet och biologisk mångfald. Enligt SGU (2002)  
måste miljöarbetet omfattas och präglas av geologisk 
grundsyn för att förstå naturen i dess helhet. Att vi 
måste arbeta för att bevara den biologiska mångfalden 
är sedan länge känt, men att många ekosystem och 
ekosystemtjänster är beroende av geologisk mångfald 
kanske framstår som en nyhet. 

 
4.5 Geologins samhällsekonomiska 

värde 
Geologins samhällsekonomiska värde kan uppskattas 

Fig. 6. Geosystemtjänster kan delas in i de fyra kategorierna; 
försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster.  
Geosystemtjänster är den abiotiska motsvarigheten till eko-
systemtjänster, och bygger på Jordens geodiversitet. Geo-
systemtjänster generar även en egen kategori i form av kun-
skap. Figuren är översatt och adapterad från Gray (2011). 
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genom att analysera geoturism. Enligt  Newsome & 
Dowling (2010) är geoturism en typ av naturturism, 
liksom ekoturism, kulturturism och äventyrsturism 
(Fig. 7). Geoturismens starka samband med övriga 
kategorier inom naturturism gör det därför svårt att 
urskilja dess egentliga värde. Turister som exempelvis 
besöker en plats av ekologiskt intresse bidrar indirekt 
till geoturism, och kan benämnas sekundära geoturister 
(Dowling 2013). Detsamma gäller för turister som 
besöker en kulturell sevärdhet, där exempelvis en 
kyrka är uppförd i sten. En äventyrare med intresse att 
bestiga berg eller klättra är också en geoturist. Alla 
kategorier inom naturturism genererar därmed 
geoturister, primärt eller sekundärt. Vid analys av nat-
urturism är kategorierna svåra att särskilja, och natur-
turisten anses därför generellt sett bidra till geoturism-
ens uppskattningsvärde.  

Att turism utgör en stor och viktig del i Sveriges 
ekonomi är idag ett faktum. Turismens bidrag till den 
svenska samhällsekonomin uppgick år 2019 till 127 
miljarder kronor, motsvarande 2,5% av BNP 
(Tillväxtverket 2019). Enligt en samhällsekonomisk 
värdering av geoturism utförd av WSP på uppdrag av 
SGU (2017), lär geoturism bidra till 10% av Sveriges 
totala turistnäring. Resultatet grundas på Tillväxtver-
kets siffror från 2008, över antal besökare till natur, 
kulturminnen och museer relaterade till geologiska 
värden. Mer aktuella studier och mätningar för geotur-
ism saknas.   

Med avseende på Covid-19 pandemin har intresset 
för naturturism ökat drastiskt under 2020. År 2021 
väntas följa samma trend och har dessutom utsetts till 
Friluftslivets år. Friluftslivets år är den del av det nat-
ionella samverkansprojektet Luften är fri, som startats 
av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket 
(Luften Är Fri 2021). Projektet har som mål att Sveri-

ges befolkning ska vistas 10% mer i naturen än tidi-
gare (Naturvårdsverket 2021a), vilket lär bidra starkt 
till både ökad naturturism och geoturism.    

 

5 Geoparker, geoturism och 
geologiska besöksmål 

En geopark är en plats eller ett område med nationellt 
eller internationellt sett höga geologiska värden som 
berättar om jordens historia (UNESCO 2017b). I en 
geopark skyddas och förvaltas det geologiska arvet för 
en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling. 
En geopark innebär arbete för hållbar utveckling ge-
nom att förmedla kunskap och förståelse för det geolo-
giska arvet i from av geoturism (Patzak & Eder 1998;  
Mckeever et al. 2010;  IGCP & UNESCO 2015). 

Konceptet geopark bygger på samarbete mellan 
lokalbefolkning, privata aktörer och lokala och region-
ala myndigheter. I Sverige utses nationella geoparker 
av Statens Geologiska Undersökning (SGU), och glo-
bala geoparker på internationell nivå av Förenta nat-
ionernas organisation för utbildning, vetenskap och 
kultur (Unesco).  
 

5.1 Geoturism 
Geoturism är en ett sätt att förmedla kunskap om det 
geologiska arvet i en geopark. Geoturism är en form 
av naturturism som särskilt fokuserar på geologi och 
landskap (Newsome  & Dowling 2010). Begreppet är 
relativt ungt och initierades först 1995 av Thomas A. 
Hose, i tidskriften Environmental Interpetation. Hose 
(1995) beskrev då geoturism som ett verktyg för att 
främja och finansiera möjligheterna att skydda och 
förvalta det geologiska arvet. Begreppet utvecklades 
och omdefinierades med tiden, och beskrevs senare 
som ”en form av turism som fokuserar på geologi och 
geomorfologi, landskapets naturresurser, landformer, 
fossilrika berglager, stenar och mineral”  (Dowling & 
Newsome 2005). 

Geoturism främjar bevarande av geologisk mång-
fald och ökar förståelsen för de geologiska processer 
som skapat och format vårt landskap (Newsome  & 
Dowling 2010). Geoturism bidrar även till kunskap 
och tolkning av geologi som en abiotisk natursystem-
tjänst eller geosystemtjänst. Förståelsen för de geolo-
giska processer och landformer som förutsätter biolo-
gisk mångfald, och bidrar till livsviktiga ekosystem-
tjänster är en essentiell kunskap för arbetet med håll-
bar utveckling.  

Enligt Unesco bidrar geoturism till både social och 
ekonomiskt hållbar utveckling genom ökad förståelse 
för det geologiska arvet (Mckeever et al. 2010). SGU 
(2021b) menar att geoturism är ett bra exempel på 
hållbar regional tillväxt som bidrar till positiv lands-
bygdsutveckling. Många geologiska besöksmål är be-
lägna utanför högbefolkade områden och lockar män-
niskor ut i naturen.  
 

5.2 Geologiska besöksmål 
Geologiska besöksmål (geosites) är en grundläggande 
funktion inom geoparker och för geoturism. Dessa 
besöksmål kan vara primära, men också sekundära i 
form av ekologiska och kulturella upplevelser 
(Wimbledon 2013;  SGU 2017). Geoturism inkluderar 
geologiska besöksmål in situ, alltså själva besöksmå-

Fig. 7. Geoturism är en typ av naturturism, precis som eko-
turism, kulturell turism och äventyrsturism. Geoturism har 
starkast samband med ekoturism och kulturell turism. Håll-
barhetskopplingen symboliseras av den heldragna svarta 
linjen i modellen av Newsome & Dowling (2010). Koppling-
en till äventyrsturism är svagare med tanke på risken för 
skador i landskapet och miljön. Den svaga länken symbolise-
ras av en streckad svart linje i modellen.  
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let, liksom geologiska artefakter på museum eller ut-
ställningar (Hose 2011;  Wimbledon 2013). Geoturis-
ten kan vara väl medveten, liksom omedveten, om 
platsens geologiska värde. Syftet med geoturism är att 
förmedla kunskap om det geologiska arvet och därmed 
främja ett hållbart nyttjande. Ökad kunskap om geo-
logi och dess samband med vardag och samhälle bi-
drar till bättre förutsättningar för hushållning av resur-
ser (SGU 2017).  
 

6 Unesco global geopark 
6.1 Bakgrund 
År 1997 initierade Unesco ett program för geoparker 
(The GEOPARK Programme) med syfte att utveckla 
ett globalt nätverk för platser med internationellt geo-
logiskt värde (Patzak & Eder 1998). Kriterierna för att 
utnämnas till en Unesco global geopark var redan då 
förenat med skydd och förvaltning av geodiversitet, 
utbildning och forskning samt social och ekonomisk 
hållbarhet, tillsammans med internationellt samarbete. 

År 2001 inleddes ett samarbete med nybildade 
European Geoparks Network (EGN), vilket 2004 ledde 
vidare till Global Geoparks Network (GGN). År 2015 
initierades IGGP (International Geosciences and Geo-
parks Programme) och utmärkelsen Unesco global 
geopark, med syfte att skydda och förvalta platser eller 
områden av internationellt geologiskt värde (IGCP & 
UNESCO 2015;  Henriques 2017). För närvarande 
finns 161 globala geoparker fördelade på 44 länder 
(Unesco Global Geoparks, 2021). I november 2019 
skickade Platåbergens geopark, ett samarbete mellan 
nio kommuner i Västergötland, in sin ansökan till Une-
sco om att bli Sveriges första globala geopark 
(Svenska Unescorådet 2019).  

 

6.2 Syfte 
En global geopark förvaltas enligt Unesco ”med ett 
fokus på skydd, utbildning, forskning och hållbar ut-
veckling” (Svenska Unescorådet 2019). En geopark är 
inte bara ett område känt för sina geologiska besöks-
mål, utan också ett internationellt geologiskt arv som 
förvaltas genom en tydlig strategi för hållbar utveckl-
ing. Geologiska besöksmål kan vara relaterade till ar-
keologi och historia såväl som ekologi och kultur. Ge-
mensamt för besöksmålen inom en geopark är att de är 
tydligt anslutna till varandra genom väl markerade 
stigar, vandrings- eller cykelleder (Mckeever et al. 
2010). Geologiska besöksmål skall bidra till kunskap 
och forskning, och tillsammans med naturliga och kul-
turella värden öka kunskapen om jordens resurser och 
förståelsen för samhällets utmaningar. Kärnan i en 
geopark handlar om kunskap om geodiversitet och 
sambanden mellan geologi, natur och människor. Une-
scos globala geoparker arbetar för hållbar ekologisk, 
social och ekonomisk utveckling, och är förenat med 
Världsarvskonventionen 1972 och Agenda 2030 
(Patzak & Eder 1998;  Svenska Unescorådet 2019).  

Bevarandet av det geologiska arvet är uttryckt och 
specificerat i riktlinjerna för GGN, och innebär att 
arvet inte får skadas eller lämnas till försäljning. Det är 
geoparkens ansvar att utveckla metoder och ta till 
verktyg för att bevara och skydda det geologiska arvet. 
Förvaltning av arvet innebär goda förutsättningar för 
utbildning och forskning. För arbetet mot hållbar soci-

al- och ekonomisk utveckling krävs samarbete och 
kommunikation mellan nationer (IGCP & UNESCO 
2015).   
 

6.3 Kriterier för upprättande av en glo-
bal geopark 

Unescos kriterier finns listade i ramverket för IGGP 
(IGCP & UNESCO 2015). De åtta kriterierna kan de-
las in i fyra grundläggande krav: 1. Ett geologiskt arv 
av internationellt värde, 2. Förvaltning, 3. Synlighet 
och 4. Samarbete och nätverk (UNESCO 2017b).   
 

1. Internationellt värde 
För att bilda en Unesco global geopark krävs att plat-
sen eller området har ett geologiskt arv av internation-
ellt värde. Området för geoparken ska vara tydligt av-
gränsat och följa befintliga region- eller kommungrän-
ser. Det geologiska arvet granskas av Unesco global 
geopark Evaluation Team som har i uppdrag att analy-
sera om platsen eller området är av internationellt in-
tresse. Bedömningen avgörs utifrån publicerad veten-
skaplig information rörande den utvalda platsen eller 
området (UNESCO 2017b).  
 

 2. Förvaltning 
En Unesco global geopark skall förvaltas av relevanta 
lokala och regionala myndigheter, godkända av staten. 
Förvaltningsplanen måste tillgodose sociala och eko-
nomiska förutsättningar för befolkningen, samt skydda 
naturvärden i området. Planen ska vara tydlig och in-
kludera  styrning, utveckling, kommunikation, skydd, 
infrastruktur, budget och samarbete med Unesco 
(UNESCO 2017b). 
 

3. Synlighet 
Unescos globala geoparker bidrar till social och eko-
nomisk utveckling via geoturism. Information om geo-
parken skall finnas tillgänglig för besökare såväl som 
lokalbefolkning i området. Geoparken skall ha ett tyd-
ligt namn och logotyp för marknadsföring och synlig-
het (UNESCO 2017b). 
 

4. Nätverk och samarbete 
En Unesco global geopark innebär ett samarbete mel-
lan lokalbefolkning, regionala förvaltningsmyndighet-
er och GGN. Medlemskapet i GGN är bindande med 
syfte att informera och utveckla konceptet Unesco 
global geopark (UNESCO 2017b).   
 

7 Svensk geopark 
7.1 Bakgrund 
Sedan 2010 har SGU arbetat för att öka människors 
kunskap om geologins samhällsviktiga betydelse. År 
2013 initierades konceptet svensk geopark som stöder 
Unescos internationella nätverk GGN och det region-
ala nätverket EGN. En svensk geopark bygger på Une-
scos definition av en global geopark, men tillämpas på 
nationell nivå. Att ansöka om att bilda en svensk geo-
park är ett första steg mot utvecklingen av en global 
geopark.  

SGU beskriver en geopark som ”ett område där 
man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att 
samordna och koordinera geologiska besöksmål, ar-
beta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska be-
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söksplatserna, stödja forskning och utbildning och 
sprida kunskap om geologi till allmänheten”  (SGU 
2021). Att belysa geologiska sevärdheter skapar ett 
mervärde för andra natur- och kulturvärden, och främ-
jar geologisk forskning och naturvård (SGU 2021). 
 

7.2 Kriterier för upprättande av en glo-
bal geopark 

Att erhålla status svensk geopark förutsätter att geo-
parken arbetar och fungerar utifrån Unescos definition 
av vad en geopark är. Geoparken ska ha ett tydligt 
geologiskt tema som ligger i grunden för information 
och aktiviteter för geoturism, samt ett organiserat styre 
som driver arbetet framåt. Det är viktigt att geoparken 
inte konkurrerar med övriga lokala besöksmål utan i 
stället skapar ett mervärde (SGU 2021c).  
 
SGU listar kriterier för en svensk geopark enligt föl-
jande (SGU 2021c): 
 

• Stödjer Unescos definition av en geopark 

• Skapar en gemensam identitet för nationella 
geoparker i Sverige 

• Är ett geografiskt avgränsat område som defi-
nieras av ett eller flera geologiska teman  

• Värnar om det geologiska arvet 

• Arbetar med att sprida geologisk kunskap 

• Är en del av det lokala närings- och föreningsli-
vet 

• Får ett officiellt godkännande av SGU 

• Är en del av nätverket Svenska geoparker 
 

8 Resultat 
8.1 Gotlands förutsättningar för att bilda 

en geopark 
Gotlands geologi och goda besöksnäring utgör en solid 
grund för utveckling och etablering av en potentiell 
geopark. Arbetet måste inledningsvis syfta till att upp-
fylla SGUs kriterier om att bilda en svensk geopark, 
vilket är en förutsättning för att vidare uppnå status 
Unesco global geopark. Visionen och arbetet med att 
bilda Geopark Gotland kräver ett stort engagemang 
och god samarbetsvilja lokalt såväl som regionalt. Av 
Unescos fyra kriterier (se nedan) uppfylls för närva-
rande bara ett; ”ett geologiskt arv av internationellt 
värde”. Övriga tre kriterier kräver engagemang och 
samarbetsvilja från lokala och regionala myndigheter, 
lokala samarbetspartners, en stabil finansiering, en 
tydlig projektplan, samt en rad olika kompetenser. 

 
8.1.1 Kriterium 1: Internationellt värde 
Gotland med sin unika och väl bevarade siluriska 
berggrund och sitt goda internationella renommé inom 
geovetenskaplig forskning, bedöms ha mycket goda 
förutsättningar att utveckla en global geopark. Trots 
sin begränsade yta (3140 km2 inklusive Fårö) uppvisar 
Gotland en stor variation enastående och lättillgänglig 
geologi. Gotlands geografiska position och naturliga 
avgränsning av Östersjön är en väsentlig fördel vad det 
gäller geoparkens omfattning. Då Gotland är en egen 
region krävs ingen samordning med andra kommuner, 
vilket allmänt förenklar etableringsprocessen. Geolo-

giska besöksmål är fördelade över hela ön och av-
gränsning görs efter regionens gränser, och inkluderar 
öar såsom Stora och Lilla Karlsö. Det geologiska vär-
det kan styrkas genom vetenskapliga studier och forsk-
ning (se referenser i Calner et al. (2004) och Eriksson 
& Calner (2005)).   

Potentiella geologiska besöksmål på Gotland pre-
senteras i en detaljerad tabell i Bilaga 1, tillsammans 
med en karta framställd i GIS (Bilaga 2). I bilagor 
finns även ett bildarkiv över inventerade platser i fält 
(Bilaga 3), samt tre förslag till populärvetenskapliga 
beskrivningar av geologiska besöksmål (Bilaga 4).  

 
8.1.2 Kriterium 2: Skydd och förvaltning 
För att vidare utveckla Geopark Gotland krävs en för-
valtningsplan med stöd av lokala och regionala myn-
digheter (Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland). 
Stor vikt ligger i att inkludera lokalbefolkningen och 
uppmuntra positiv och hållbar social och ekonomisk 
utveckling. Att utveckla geoturism och konceptet geo-
park på Gotland kan innebära växande besöksnäring, 
även om besöksnäringen redan är väl etablerad på ön. 
Fler människor i naturen kräver i vissa fall utvecklad 
infrastruktur och faciliteter i form av gång- eller cykel-
leder, soptunnor, toaletter, rastplatser, grillplatser och 
information. En geopark har idag inget rättsligt skydd, 
även om stora delar av ön omfattas av områdesskydd 
för natur och kulturvärden (Region Gotland 2010;  
Länsstyrelsen Gotlands Län n.d.). 

 
8.1.2.1 Rättslig skyddsstatus 
Det ligger ett stort ansvar i att bevara Gotlands unika 
natur, miljö- och geologi. Mycket av Gotlands yta om-
fattas av olika typer av områdesskydd och förvaltas 
enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Inget av de nation-
ella områdesskydden poängterar det geologiska värdet, 
även om geologin är en direkt förutsättning för funge-
rande ekosystem och biodiversitet.  

Det stora antalet områdesskydd kan dock ses om en 
användbar byggsten i att utveckla Geopark Gotland. 
Att så många områden redan skyddas innebär att na-
turvärdet redan är accepterat av allmänhet såväl som 
myndigheter. Vidare integration och kommunikation 
av det geologiska värdet ger ett ökat mervärde till be-
fintligt skyddade områden såsom natur- och kulturre-
servat, biotopskyddsområden, djur- och växtskydds-
områden, miljöskyddsområden, strandskydd och vat-
tenskyddsområde (SFS 1998:800, 7 kap.). Förutom det 
nationella strandskyddet som omfattar de närmsta 100
–300 meterna närmst strandkant eller sjöar, skyddas 
hela Gotlands ca 800 km långa kustlinje (inklusive 
Fårö) av reglerna för naturreservat. Ytterligare skydd 
såsom skydd för biologisk mångfald (SFS 1998:800, 8 
kap.), EU:s art- och habitatdirektiv (1992/43/EEG) och 
fågeldirektivet (2009/147/EG) innebär goda förutsätt-
ningar för vidare skydd och förvaltning av det geolo-
giska arvet. 

Genom att integrera det geologiska värdet i befint-
ligt skyddade områden skapas goda förutsättningar för 
utveckling och förvaltning av Geopark Gotland. Att 
acceptera och inkludera det geologiska värdet är ett 
steg i rätt riktning. Ett integrerat arbete ger förutsätt-
ningar för nuvarande och framtida generationer att 
vistas i välmående naturmiljöer med geologisk mång-
fald, en viktig del i arbetet mot hållbar utveckling. 
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8.1.2.2 Riksintressen 
Gotland omfattas även av flera kategorier riksintressen 
(SFS 1998:800, 3 kap.). Områden som klassas som 
riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö 
skyddas av genom miljöbalken (SFS 1998:808) mot 
åtgärder som kan komma att skada natur- eller kultur-
värden. Idag finns 156 riksintressen för naturvård på 
Gotland. En geopark bidrar till skydd och förvaltning 
och bedöms inte medföra någon betydande skada. 
Riksintressen kan bidra med både för och nackdelar i 
arbetet mot Geopark Gotland. Områden utpekade som 
riksintresse för försvaret innebär fara för allmänheten 
och tillträde begränsas. Även riksintressen för mineral, 
flygplats, energiproduktion, högexploaterad kust och 
hamnar innebär begränsningar för allmänheten.  

 
8.1.3 Kriterium 3: Synlighet och kommunikation 
Intresse från privata aktörer kommer att spela en viktig 
roll i frågan om budget och finansiering av Geopark 
Gotland. En viktig del i arbetet är att synas lokalt, nat-
ionellt och internationellt. Gotland anses ha goda för-
utsättningar för geoturism med avseende på den redan 
goda besöksnäringen. Att redan vara en etablerad des-
tination både nationellt och internationellt är till stor 
fördel för synlighet och marknadsföring av Geopark 
Gotland. Utveckling av geoturism skapar dessutom ett 
mervärde till öns övriga natur- och kulturvärden.  

Geopark Gotland bör marknadsföras i lokala me-
dier såväl som regionala. För att nå ut internationellt 
krävs utveckling av en informativ och tillgänglig 
webbplats samt mobil-app. Aktivitet i sociala medier 
ökar dessutom radien för kommunikation och synlig-
het.  

Geoparken skall vara synlig och tillgänglig för 
såväl lokalbefolkning som besökare. Personal och 
olika kompetenser krävs för att utforma informations-
material såsom informationsblad, kartblad och skyltar 
till förmån för geoturism. Ett informationscenter om 
Gotlands geologi och geoparkens innehåll bör etable-
ras i nära anslutning till Visby. Det geologiska arvet 
kan kommuniceras med hjälp av evenemang och gui-
dade turer. Att uppmärksamma geologins dag och den 
internationella dagen för geodiversitet med aktiviteter 
för stora och små är en viktig del i arbetet med att 
sprida kunskap om geologins värde i samhället.  
 
8.1.4 Kriterium 4: Samarbete och nätverk 
Att utveckla en geopark kräver engagemang och vilja 
från lokala och regionala samarbetspartners. Integrat-
ion mellan lokalbefolkning, aktörer, förvaltningsmyn-
digheter och det internationella nätverket GGN är en 
förutsättning för upprätthållandet av en geopark. Got-
land som är avgränsat från fastlandet har goda förhål-
landen mellan lokala aktörer och myndigheter, och 
berörs ej av gränsande kommuner. Gotlänningar har 
generellt en god uppfattning om turism, som bidrar 
stort till öns ekonomiska säkerhet. Enligt den under-
sökning som gjorts som komplement till detta arbete är 
lokalbefolkningen mycket stolta över sitt geologiska 
arv och delar gärna med sig av sina favoritplatser.  
 

8.2 Enkätundersökning 
I april 2021 publicerade jag en enkel enkätundersök-
ning på sociala medier, i syfte att få en uppfattning om 
människors allmänna kännedom om geologi som 

ämne, samt konceptet geopark. Totalt svarade 109 
personer, varav drygt 60% är åretruntboende på Got-
land. Av de som svarade var drygt hälften i åldrarna 51
–70 år, ca 40% i åldrarna 31–50 år, knappt 4% 70 år 
eller äldre och knappt 4% i åldrarna 18–30 år.  
 Undersökningen visade att drygt 75% av de 109 
som svarade inte tidigare hade hört begreppet geopark 
(Fig. 8). På en skala 1–5, där 1 motsvarar inte alls och 
5 med säkerhet, svarade knappt 12% att de med säker-
het vet vad geologi är (Fig. 9). Majoriteten (38,5%) 
svarade med en trea, vilket motsvarar någorlunda kän-
nedom av geologi (Fig. 9).  

 I undersökningen ställdes även frågan om de sva-
rande ofta besöker naturreservat. Frågan är generell 
och gäller inte enbart Gotland. På skalan 1–5, där 1 
motsvarar aldrig och 5 ofta svarade nästan 20% med 
en femma, att de ofta besöker naturreservat (Fig. 8). 
Knappt 7% svarade med en etta, att de aldrig besöker 
naturreservat (Fig. 10). Frågan ställdes för att få en 
uppfattning om intresse för naturen, det vill säga det 
indirekta intresset för geologi. 
 Av de 109 som svarade på frågan om de hört be-
greppet geologisk mångfald fördelade sig svaren väl-
digt likt. Knappt 38% svarade att de tidigare hört be-

Fig. 8. Av de 109 som svarade på enkätundersökningen i 
april 2021 hade endast en fjärdedel hört talas om begreppet 
geopark.  

Fig. 9. Av de 109 som svarade på enkätundersökningen i 
april 2021 visade sig majoriteten vara kluvna till vad geologi 
är. Skalan 1–5 motsvarar svaren: 1. Inte alls, 2. Lite, 3. Nå-
gorlunda, 4. Ganska väl och 5. Med säkerhet.  
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greppet geologisk mångfald, ca 35% att de kanske hört 
begreppet och drygt 27% att de aldrig hört det (Fig. 
11).  

 Vidare ställdes frågan om man anser sig vara en 
geoturist. Drygt hälften svarade att de inte anser sig 
vara geoturister och knappt 4% menar att de är det 
(Fig. 12). För att utveckla frågan ifrågasattes vilken 
kategori naturturist man anser sig tillhöra; ekoturist, 
kulturturist, geoturist, äventyrsturist, ingen av dem 
eller alla. Drygt 30% anser sig inte vara naturturister 
över huvud taget, medan kulturturism och äventyrstur-
ism visar sig vara vanligare än geoturism och ekotur-
ism (Fig. 13).  

 Deltagarna fick även frivilligt berätta om sina favo-
ritplatser på Gotland, och om de tror att dessa har nå-
got geologiskt värde. Resultatet har använts i tabellen 
över potentiella geologiska besöksmål för framtida 
Geopark Gotland (Bilaga 1).  
 

8.3 SWOT-analays 
SWOT är en akronym för engelskans Strenghts, 
Weaknesses Opportunities och Threats. En SWOT-
analys är ett strategiskt planeringsverktyg som an-
vänds i syfte att undersöka ett företags styrkor och 
svagheter, men även eventuella möjligheter och hot. 
Tabellen på nästa sida (Tab. 2) utgår från visionen att 
inom en snar framtid utveckla Geopark Gotland.  

 

8.4 Möjligheter till finansiering 
För att överhuvudtaget påbörja arbetet mot att utveckla 
en geopark på Gotland krävs stabil finansiering för en 
projektledartjänst på 100%, ca 500 000 kr/år (inklusive 
lön och arbetsgivaravgifter). Vidare fordras finansie-
ring för kommunikationsmaterial, resor och andra om-
kostnader på ca 200 000 kr/år.  

 
 Finansiering kan sökas på följande nivåer: 

 
 1.  Offentlig finansiering från tex. kommun/region 
 2.  EU-medel från tex. Landsbygdsprogrammet,  
  Leader 
 3. Privata medel från tex. Sparbankstiftelser, fond-
  er 
 4.  Kalkindustrin 

 
 

Fig. 11. Av de 109 som deltog i enkätundersökningen i april 
2021 hade en dryg tredjedel hört begreppet geologisk mång-
fald. Resterande svarade kanske eller nej.  

Fig. 12. Av de 109 som deltog i enkätundersökningen i april 
2021 svarade knappt 4% att de faktiskt är geoturister.  

Fig. 13. Av de 109 som deltog i enkätundersökningen i april 
2021 visade sig kulturturism och äventyrsturism vara vanli-
gare än ekoturism och ekoturism. Majoriteten svara dock att 
inte tillhör någon av kategorierna naturturist.  

Fig. 10. Skalan 1–5 motsvarar svaren; 1) Aldrig, 2) Sällan, 
3) Ibland, 4) ganska ofta och 5) mycket ofta. Av de 109 sva-
rande som deltog i enkätundersökningen i april 2021 svarade 
nästan 20% med en femma, att de mycket ofta besöker natur-
reservat.  
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8.4.1 Projektmedel för regional utveckling 
(anslag 1:1) 

Varje år erhåller Region Gotland erhåller ca 28 miljo-
ner från staten för att bevilja regionala projekt för håll-
bar utveckling. Statliga medel för regionala tillväxtåt-
gärder, anslag 1:1, används för projekt enligt förord-
ningen om bidrag för projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken (SFS 2003:596) och förord-
ningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583). En 
förutsättning för att beviljas projektmedel är att pro-
jektets syfte och mål stödjer den regionala utvecklings-
strategin Vårt Gotland 2040 som antogs 22 februari 
2021 (Region Gotland 2021b).  
 

 Mål för Vårt Gotland 2040 (Region Gotland 
2021b): 

• Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle 
med livskvalitet för alla  

• Gotland är en förebild i energi- och klimatom-
ställningen  

• Gotland är en nytänkande tillväxtregion med 
utvecklingskraft  

 
 För att söka projektmedel i syfte att inleda en för-
studie för Geopark Gotland krävs att geoparken ägs av 
lokala intressegrupper, ett samverkansbolag eller en 
ideell eller ekonomisk förening. Geoparken kan alltså 
inte vara ett enskilt företag eller drivas privat. Det är 
en förutsättning att projektet arbetar för de tre hållbar-

hetsdimensionerna; social-, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Det är dessutom fördelaktigt om projektet 
har forskningsanknytning (Region Gotland 2021b). 
 Stödet från Region Gotland kan maximalt utgöra 
50% av projektets totala kostnader. Till ansökan bifo-
gas en tydlig budget, vilken ligger till grunden för den 
beslutade summan.  Ansökan görs via Tillväxtverkets 
portal när som helst på året, och bör skickas in ca 3–6 
månader före projektstart. Beräknad handläggningstid 
är ca 12 veckor.  
 För att undersöka eventuell medfinansiering från 
Region Gotland kan mallen Beskrivning av tidig pro-
jektidé vara ett första steg mot visionen om Geopark 
Gotland. Formuläret skickas till någon av Region Got-
lands kontaktpersoner som bedömer projektets värde.  
 
8.4.2 Lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är Sveriges 
största satsning för lokal naturvård. Programmet satsar 
på naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samver-
kan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. 
LONA är ett statligt bidrag från Naturvårdsverket som 
fördelas över landets länsstyrelser och kan endast sö-
kas av kommuner. Kommunerna kan i sin tur låta lo-
kala aktörer initiera projekt med tillhandahållna medel. 
För projekt Geopark Gotland krävs därmed att Region 
Gotland ansöker om LONA-medel och i sin tur bevil-
jar projektet. Projektet kan då finansieras upp till 50% 
i max 4 år. Årlig budget för LONA bestäms av rege-

STRENGTS (styrkor) WEAKNESSES (svagheter) 

• Unik sedimentär silurisk berggrund 

• Lättillgänglig och synlig geologi 

• Område för internationell forskning 

• Naturligt avgränsad region 

• Etablerad turistdestination 

• Höga natur- och kulturvärden, samt omfattande 
områdesskydd 

• Ämnet geologi är svårt att ta till sig för allmän-
heten 

• Konceptet geopark är relativt okänt i allmänhet 

• Begränsad tillgänglighet till ön (båt flyg) 

• Begränsad infrastruktur på ön 

• Säsongsbetonad turism 

• Saknar grannkommuner för samarbete och 
finansiering 

OPPORTUNITIES (möjligheter) THREATS (hot) 

• Mervärde för befintliga natur- och kulturvärden 

• Landsbygdsutveckling 

• Ökad besöksnäring 

• Möjlighet att kommunicera geologins värde i 
samhället 

• Ökad kunskap och resurshållning 

• Förvaltning av geologiskt arv och geosystem-
tjänster för nuvarande och kommande generat-
ioner 

• Svikande intresse från lokala och regionala myn-
digheter 

• Tillgång på samarbetspartners 

• Otillräcklig finansiering 

• Svikande intresse från lokalbefolkning och besö-
kare 

• Plundring av geologiska föremål (sten, fossil 
m.m.) 

Tab. 2. SWOT-analysen syftar till att  undersöka Geopark Gotlands styrkor och svagheter, men även eventuella möjligheter och 
hot för utveckling av geoparken. 
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ringen (Naturvårdsverket 2021b).  
 Ansökan om LONA-medel görs via länsstyrelsen. 
 
8.4.3 Landsbyggdsprogrammet 
EU:s landsbygdsprogram finansieras genom europe-
iska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 
och medfinansieras av nationella budgetar. Program-
men godkänns av EU-kommissionen, medan nation-
ella och regionala myndigheter ansvarar för beslut om 
projekturval och stödutbetalningar. Det svenska lands-
bygdsprogrammet 2014–2020 godkändes av EU-
kommissionen 26 maj 2015 och är förlängt till 2021–
2022 (Europeiska Kommissionen 2021b). 
 Det svenska landsbygdsprogrammet bidrar med 
stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden, och 
arbetar efter EU:s mål ”Smart och hållbar tillväxt för 
alla”. Landsbygdsprogrammet bygger på Ejflus sex 
prioriteringar, varav fyra måste uppnås för att ett pro-
gram ska godkännas av EU-kommissionen. Priorite-
ringarna handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft 
och ökade arbetstillfällen på landsbygden. Varje prio-
ritering följs av så kallade fokusområden, vilka beskri-
ver prioriteringarna i detalj. Det svenska landsbygds-
programmet använder 15 av Ejflus 18 fokusområden 
(Europeiska Kommissionen 2021b). 
 Till förlängning av landsbygdsprogrammet 2021–
2022 fick Sverige 3,3 miljarder svenska kronor (SEK) 
för att vidare utveckla landsbygden. Projekt Geopark 
Gotland faller under fokusområde 6B, ”Främja lokal 
utveckling”, med en budget på 1 031 192 000 SEK 
(Jordbruksverket 2021a). Vilka projekt som får ekono-
miskt stöd styrs av Tillväxtverkets handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet (Tillväxtverket 2021).  
 
8.4.4 Lokalt ledd utveckling (Leader) 
”Leader är en lokalt förankrad metod som för samman 
bönder, landsbygdsföretag, lokala organisationer, 
myndigheter och enskilda personer från olika sektorer 
i lokala aktionsgrupper” (Europeiska Kommissionen 
2021b). Leader innebär ett gemensamt arbete för att 
utveckla landsbygden genom en lokal strategi och bud-
get.  
 På Gotland leds arbetet av föreningen Leader Gute 
som finansieras av EU, staten och Region Gotland 
(Leader Gute 2021). 
 
 Leader Gute erbjuder stöd från följande fonder 
(Leader Gute 2021): 

• Jordbruksfondens landsbygdsprogram 

• Havs- och fiskerifonden 

• Socialfonden 

• Regionalfonden 
 
 De som kan söka stöd från Leader Gute är organi-
sationer, föreningar, företag och myndigheter. En för-
utsättning för att söka projektstöd är att den lokala 
utvecklingsstrategin efterföljs. De övergripande målen 
för strategin är: 1. Hållbart småföretagande, 2. Leva 
och verka på hela ön och 3. Förnyelsebar energiom-
ställning på hela Gotland. Varje beviljat projekt ska 
passa in under ett av de åtta insatsmålen som följer 
respektive övergripande mål (Leader Gute 2021).   
 Ett första steg för att söka stöd från Leader Gute är 
att fylla i föreningens checklista som finns på hemsi-

dan (https://www.leadergute.se/projektstod/
checklista/). Ansökan görs via Jordbruksverkets digi-
tala ansökningssystem. Projekt Geopark Gotland kan 
söka stödbelopp på max 200 000 SEK. Stödet täcker 
upp till 70% stödberättigade utgifter (Jordbruksverket 
2021b). Att beviljas stöd innebär att projektet måste 
använda EU:s logotyp i marknadsföring.  
 
8.4.5 Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(Eruf) 
För budgetperioden 2021–2027 satsade EU 
200,36 miljarder euro i Europeiska regionala utveckl-
ingsfonden (Eruf) (Europaparlamentet 2021). Eruf är 
ett stöd till regioner, landsbygd och städer som syftar 
till att stärka ekonomisk och social sammanhållning 
inom EU. Eruf prioriterar investeringar i följande in-
satsområden: 1. Innovation och forskning, 2. Digital 
agenda, 3. Stöd för små och medelstora företag och 4. 
En ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Eruf riktar sig 
främst till  (Europeiska Kommissionen 2021a). 
 Ansökan om EU-stöd från Eruf görs via Tillväxt-
verkets hemsida. För vision Geopark Gotland kan an-
sökan om Eruf kompletteras med ansökan om medfi-
nansiering från Region Gotland genom statliga 1:1 
medel för regional tillväxt (Region Gotland 2021a). 
 
8.4.6 Interreg Central Baltic programmet 
Interreg Central Baltic stödjer åtgärder som skyddar 
havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar väl-
ståndet  inom Östersjöområdet (eufonder.se 2021). Det 
gränsregionala programmet finansierar projekt i 28 
regioner fördelat på Sverige, Åland, Finland, Estland 
och Lettland. Gotland är en av de svenska regionerna 
som ingår i Sveriges andel (Region Gotland 2021a).  
  
 Interreg Central Baltic fokuserar på fyra insatsom-
råden (eufonder.se 2021): 

 

• Stärkandet av regionens ekonomiska konkur-
renskraft 

• Hållbar användning av våra gemensamma re-
surser 

• Ökad tillgänglighet i regionen 

• Förbättrad kompetens och ökad samhällsge-
menskap 

 
 Programmet finansieras ur den europeiska region-
ala utvecklingsfonden, Eruf. Budgeten för perioden 
2014–2020 låg på ca 115 miljoner euro, varav den 
svenska delen kan finansieras med upp till 75 % av 
medel från programmet (eufonder.se 2021). Såväl of-
fentliga som privata organisationer har möjlighet att 
söka ekonomiskt stöd via Interreg, dock inte enskilda 
eller privatpersoner. Det uppdaterade programmet för 
2021–2027 fastställs i slutet av maj 2021 (Region Got-
land 2021a).  
 Ansökan för stöd görs via Interreg Central Baltics 
webbsida.  
 

8.5 Organisation 
För att utveckla Geopark Gotland krävs en stabil pro-
jektorganisation. Projektet kommer att kräva en rad 
olika kompetenser, men först och främst en projektä-
gare, en styrgrupp, en projektledare, projektmedarbe-
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tare och en referensgrupp (Projektledning 2021). 

1. Projektägare
Geoparken kan tänkas ägas och delvis finansieras av 
Region Gotland som är Gotlands enda kommun. Pro-
jektägaren ansvarar för anställning av projektledare 
och projektmedarbetare, och ser till att rätt förutsätt-
ningar finns att tillgå, t.ex. kontorsplats 
(Projektledning 2021). 

2. Styrgrupp
Styrgruppen har det största ansvaret för projektet och 
fattar beslut om projektplan, delrapporter och budget. 
Tillsammans med projektledaren ansvarar styrgruppen 
för att projektet följer projektplanen och de övergri-
pande målen. Styrgruppen verkar som en positiv am-
bassadör för projektet och ser till att projektmålen är 
väl förankrade. Medlemsparterna i styrgruppen är 
fasta, men individer kan komma att ändras under pro-
jektets gång. Även projektägaren ingår i styrgruppen. 
Det är styrgruppens ansvar att koppla geoparkens ar-
bete till respektive parters strategiska utvecklingsar-
bete. Styrgruppen kan även komma att göra ändringar i 
projektets mål och besluta om projektet skall fortgå 
eller avslutas (Projektledning 2021).  

3. Projektledare
Projektledaren planerar och organiserar projektets ar-
bete och ansvarar tillsammans med styrgruppen för att 
projektet följer projektplanen och de övergripande 
målen. Projektledaren delar ut arbetsuppgifter till pro-
jektmedarbetare och anlitar konsulter vid behov. Pro-
jektledarens roll är att motivera, involvera och kom-
municera med projektmedarbetare och intressenter. 
Projektledaren organiserar arbetet och sammankallar 
möten med styrgrupp och referensgrupp. Det är också 
projektledarens uppgift att hantera eventuella problem 
och konflikter (Projektledning 2021). 

4. Projektmedarbetare
Medarbetarna i projektet ser till att arbetet utförs inom 
utsatt tid och planerar och organiserar egna aktiviteter 
för att nå målen. Projektmedarbetarna deltar i möten 
med styrgrupp och referensgrupp och ansvarar då för 
minnesanteckningar (Projektledning 2021).  

5. Referensgrupp
Referensgruppens viktigaste uppgift är att ge stöd och 
råd för att nå projektets mål. Referensgruppen sätts 
ihop av projektledaren före projektstart för att matcha 
projektets behov. Gruppens sammansättning kan änd-
ras under projektets gång. Referensgruppen bidrar med 
olika slags kompetenser och kunskap, och bidrar med 
nya idéer och förslag till aktiviteter och prioriterings-
områden. Referensgruppen ser även till att verka som 
positiv ambassadör för projektet och förankrar projekt-
målen i organisationen (Projektledning 2021). 

8.6 Tidsplan 
En tidsplan är en viktig del i ett projekts process. Tids-
planen sätter ramen för arbetets gång och syftar till att 
projektet slutförs i tid. Tidsplanen fastställs av styr-
grupp och projektledare, och det är projektledaren som 
delegerar arbetet så att tidsplanen följs (Projektledning 
2021). För projekt Geopark Gotland handlar det först 
och främst om att inleda en förstudie. 

Ett förslag till tidsplan kan se ut enligt följande: 

År 0 Förstudie som visar resultat på säker  
finansiering för minimum 1–3 år, samt 
en strukturerad organisation med an 
ställning av projektledare. 

År 1 Ansökan om status svensk geopark. 

År 2 & 3 Beslut från SGU. Etablering av fun- 
    gerande verksamhet, aktiviteter, infor- 
    mation, leder etc.  

År 4  Ansökan om status Unesco global geo-
    park. Förutsatt erhållen status svensk  

geopark, funktionell geopark i minst ett 
år och  säkrad finansiering för minimum 
4 år framåt.  

8.7 Förstudie 
En förstudie handlar om att ta fram och belysa ett pro-
jekts förutsättningar. För vision Geopark Gotland är 
detta det absolut första steget. Förstudien ger en över-
siktsbild av projektet och används som underlag för att 
söka stöd och finansiering (Projektledning 2021).  

En förstudie innehåller vanligen följande punkter 
(Projektledning 2021): 

• Bakgrund mål och syfte

• Omfattning och avgränsningar

• Nulägesanalys

• Kravspecifikation

• Ekonomisk analys

• Lösningsförslag

• Milstolpar

När förstudien är klar lämnas den för samråds-
granskning. På samrådet medverkar allmänhet, myn-
digheter och andra berörda aktörer.  

9 Diskussion 
En geopark handlar inte enbart om att belysa geologi, 
även om det är en viktig del i konceptet. Att bilda en 
geopark innebär att integrera det geologiska arvet med 
andra värden såsom natur, kultur och traditioner. En 
geopark är ett sätt att arbeta för hållbar utveckling och 
knyta an sambanden mellan människor, natur och geo-
logi.  

Ett verktyg att förmedla kunskap om geo-
logins värde 

Det är framför allt kunskapen om den geologiska 
mångfalden jag vill belysa i detta arbete. Att etablera 
en geopark ger förutsättningar för skydd och förvalt-
ning av såväl biologisk som geologisk mångfald. Jag 
ser vikten av att kommunicera hur geodiversitet skapar 
förutsättningar för fungerande ekosystem och tillgodo-
ser oss människor ekosystemtjänster. Med en växande 
population världen över sätts stor press på naturens 
resurser. Historiskt sett har vi använt oss av sten och 
mineral för att bygga hus, smida vapen, göra smycken, 
dreja tallrikar, blåsa glas eller helt enkelt bara samla 
på. Idag används geologiska material som drivmedel i 
maskiner och fordon, till byggmaterial och teknik. 
Geosystemtjänster tas många gånger för givet, men är 
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en absolut förutsättning för processer såsom vattenre-
ning, havs- och atmosfärcirkulation, jordmånsbildning 
och kolcykeln för att nämna några. Geoparker är ett 
sätt att ge människan insikt i geologins bidrag till det 
vardagliga livet. Precis som vi uppmanas källsortera 
och konsumera mindre, måste vi tänka på, och förstå, 
att geologiska resurser är ändliga. En geopark bidrar 
till förståelse och respekt för geologi, såväl som skydd 
och förvaltning av det geologiska arvet. Genom att 
bilda fler geoparker världen över kan vi bidra till för-
ändring. 

 
Har Gotland vad som krävs för att bilda 

en geopark? 
Gotland är en väl etablerad turistdestination med ett 
generöst kulturarv, unik natur och enastående geologi. 
Att Gotlands geologiska förutsättningar lever upp till 
Unescos förväntningar är tveklöst. Gotland är unikt 
både nationellt och internationellt med en sedimentär 
berggrund bestående av fossila rev från silurperioden. 
Det som utmärker Gotlands geologi är framför allt 
tillgängligheten och symbiosen med växt och djurliv. 
Var man än går blir man påmind om en svunnen tid då 
Gotland var en del av en karbonatplattform i ett tro-
piskt grundhav strax söder om ekvatorn. De gamla 
revstrukturerna är idag hem åt flera endemiska arter 
som anpassat sig till den kalkrika berggrunden. På 
Gotland kan man beskåda nutidens liv i direkt anslut-
ning till livet för mer än 400 miljoner år sedan.  
 Gotland uppvisar en stor variation av olika kalk-
stenstyper. Deras sammansättning och struktur hjälper 
oss att förstå hur det tropiska grundhavet förändrades 
under årmiljoner, hur havsnivån fluktuerade och hur 
livsbetingelser och biologisk mångfald i havet föränd-
rades. Fossila asklager (bentoniter) i lagerföljden har 
hjälpt forskare att förfina den geologiska tidsskalan 
och de fossilrika märgel- och märgelstenslagren har 
bidragit till detaljerade jämförelser mellan den got-
ländska berggrunden och silurisk berggrund globalt. 
Den välbevarade berggrunden har bidragit till en lång 
rad framgångsrika studier och forskningsprojekt om 
jordens evolution och klimatförändringar.  
 Redan under 1700-talet förstod Linné att de ex-
ceptionellt bevarade fossilen stod högt i kurs och att 
Gotland bistår unika förhållanden för biodiversitet. 
Förutom fossil uppvisar Gotland flacka hällmarker, 
karstsystem, raukar, fossila och färska klapperstens-
fält, höga klintar och långa strandstränder. Variationen 
i landskapet gör Gotland till en mycket intressant plats. 
En plats att lära om jordens utveckling och geodiversi-
tet.  
 

Geologiska besöksmål 
Gotlands geologi är väl blottad över hela ön och det är 
oundvikligt att beundra det vackra landskapet. Efter att 
ha spenderat drygt ett år på Gotland har jag besökt 
många av öns naturreservat och fornlämningar. Jag har 
även vandrat Klintkustleden, delar av Östergarnsleden 
och gjort många geologiska utflykter. Mina tidigare 
erfarenheter och observationer har varit till stor hjälp 
för att framställa den omfattande tabell av potentiella 
geologiska besöksmål som presenteras i Bilaga 1. Ta-
bellen listar 122 platser av geologiskt värde på Got-
land. Varje besöksmål har tilldelats ID, koordinater 

och namn, avstånd från Visby (fågelvägen), beskri-
vande nyckelord, skyddsstatus, värde och intresse 
(vetenskap, utbildning, turism), en utvärdering av till-
gänglighet samt närliggande faciliteter. De geologiska 
besöksmålen som listas är av varierande kännedom för 
allmänheten. Vissa av platserna är befintliga besöks-
mål och tillhör något av Gotlands skyddade naturom-
råden. En stor del av de potentiella geologiska besöks-
målen är även av riksintresse för naturvård och fri-
luftsliv enligt miljöbalken (SFS 1998:800, 3§ 6 kap.). 
Att områden som pekats ut som riksintresse ska skyd-
das mot åtgärder som kan skada dess värde är dock 
inget hinder för en framtida geopark.  
 Det kan diskuteras huruvida vissa besöksmål skall 
slås ihop till ett område i stället för att vara enskilda 
punkter. Listan kan dessutom vidare kompletteras med 
respektive plats naturliga och kulturella värden, samt 
rättslig status. Punkterna (de geologiska besöksmålen) 
är fördelade över hela Gotland (Bilaga 2) och avgräns-
ning för geoparken görs efter regionens gränser.  

 

Geoturism 
En geopark förenar Gotlands kulturella, ekologiska 
och geologiska värden genom att erbjuda geoturism. 
Geoturism är inget nytt, men har kanske uppmärksam-
mats mer till följd av de senaste årens ökande naturtur-
ism. Geoturism är en form av naturturism och geologi 
kan vara av primärt eller sekundärt intresse. Att vandra 
eller cykla i naturen är indirekt geoturism, då miljöer-
na bygger på geologiska förutsättningar. Gotland som 
redan är en väl etablerad turistdestination bedöms ha 
mycket goda förutsättningar för att utveckla den pri-
mära geoturismen, som är en del av konceptet med 
Geopark Gotland.  
 Genom att peka ut geologiska besöksmål och er-
bjuda guidade turer och evenemang kring ämnet geo-
logi stärks kunskaperna om jorden i sin helhet. Att se 
och förstå sambanden mellan människor, natur och 
geologi bidrar till ökade kunskaper om jordens resur-
ser och ansvarsfull resurshållning. Jag anser att en geo-
park är ett fördelaktigt sätt att sprida kunskap om geo-
logi, och samtidigt värna om naturens alla byggstenar.  
 En geopark arbetar utifrån de tre hållbarhetsdi-
mensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt värde. 
Genom att bilda Geopark Gotland fördelas besökare 
över hela ön, även till platser som tidigare inte ansetts 
vara kända besöksmål. Geoturism bidrar därmed till 
landsbygdsutveckling och skapar stolthet för lokalbe-
folkningen. Gotlands geologiska arv är väl värt att visa 
för omvärlden. För att leda människor i rätt riktning 
krävs dock ett omfattande arbete med att knyta sam-
man de geologiska besöksmålen och göra dem till-
gängliga för besökare. Tabellen (Bilaga 1) och kartan 
(Bilaga 2) över geologiska besöksmål på Gotland kan 
förhoppningsvis komma att användas som ett underlag 
för att ta fram en geo-app för Gotland. Det finns även 
god potential att komplettera öns befintliga vandrings- 
och cykelleder med information om geologi och dess 
betydelse för samhället.  
 Geoturism på Gotland skapar i viss mån även ar-
betstillfällen i form av guider och personal i ett fram-
tida geocenter. Guidade turer skapar intäkter och kan 
erbjudas som en del av ett äventyr, till exempel cyk-
ling, paddling, vandring eller ridning. Att lära om sam-
spelet mellan djur, växter, geologi och människor ger 
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definitivt ett mervärde till upplevelsen. Även om de 
geologiska besöksmålen i sig är gratis att besöka, sät-
ter geoturism ett värde på lokalt producerade produk-
ter. Närodlade produkter från det geologiska arvet ger 
ett mervärde och genererar mindre intäkter. Det är 
dock viktigt att poängtera att det enligt Unesco är för-
bjudet att sälja geologiska produkter såsom bergarter, 
mineral eller fossil. Geoturism bidrar även till Got-
lands ekonomi i helhet då även geoturister behöver 
mat, boende och transporter under vistelsen på ön. 
Trots att Gotland anses vara en sommardestination, är 
geoturism tillgänglig året runt.   

 

Finansiering och organisation 
I fråga om när en geopark kan vara aktuell för Gotland 
handlar i första hand om finansiering. Ett första steg är 
att söka ekonomiska medel för en förstudie och på så 
sätt offentliggöra tankarna kring projektet. En uppskat-
tad budget för att påbörja en förstudie är ca. 700 000 
kronor, inklusive lön och arbetsgivaravgifter för en 
projektledarroll på 100%. Genom en förstudie får all-
mänhet såväl som politiker och myndigheter en över-
siktsbild av projektet, dess tidsplan och budget. Förstu-
dien leder förhoppningsvis till vidare samarbetspart-
ners och finansiärer.  
 Med avseende på att Gotland är en enda region och 
kommun bedöms Region Gotland vara en lämplig 
ägare av projektet och därmed bistå med viss finansie-
ring. Vidare finansiering av geoparken kan sökas ge-
nom statliga och regionala bidrag, EU-medel, fonder 
och privata investerare till exempel företag inom kalk-
industrin. För att utnämnas till en Unesco global geo-
park krävs stabil finansiering för minst fyra år framåt, 
från och med ansökningstillfället.  
 För vidare arbete krävs en strukturerad organisat-
ion och tydlig projektplan, inklusive budget. Projektet 
kräver kompetenser från olika områden för att binda 
samman det geologiska arvet med övriga värden 
såsom natur, kultur och traditioner. Inom en rimlig 
tidsplan på fyra år från och med projektstart till och 
med ansökan till Unesco krävs en organisation bestå-
ende av projektägare, styrgrupp, projektledare, pro-
jektmedarbetare samt en referensgrupp.  
 Inom den fyraåriga planen från och med att pro-
jektet antagits krävs att Geopark Gotland främst strä-
var mot att uppnå status svensk geopark, en absolut 
förutsättning för att vidare ansöka till Unesco. Mycket 
av arbetet som krävs för att erhålla status svensk geo-
park kan ses som en del av arbetet för att vidare an-
söka om att bli en global geopark. Ansökan om att 
bilda en svensk geopark kräver inte en fungerande 
verksamhet vid ansökningstillfället, vilket innebär att 
den fyraåriga processen kan användas till arbetet mot 
att uppfylla SGUs krav. Arbetet med en svensk geo-
park respektive global geopark kan därmed ses som 
enhetligt och ansökan till Unesco görs år fyra, då be-
slut geoparken väntas vara fullt fungerande och verk-
sam.  

 

10 Slutsatser 
Avslutningsvis vill jag understryka mitt intresse för att 
vidare arbeta med att utveckla Geopark Gotland. Jag 
ser goda förutsättningar för att inom en snar framtid 
påbörja en förstudie och inleda arbetet mot att bilda en 

geopark. 
 

 Jag sammanfattar mina slutsatser kring arbetet i 
följande punkter: 

• Geologi är ett samhällsviktigt ämne som genom 
en geopark kan kommuniceras till människor i 
alla åldrar. En geopark bidrar till hållbar ut-
veckling genom att sprida kunskap om det geo-
logiska arvet och belysa geologins betydelse i 
samhället.  

• En geopark är ett sätt att integrera det geolo-
giska arvet med värden såsom natur-, kultur- 
och traditioner. Genom att utveckla geoturism 
på Gotland skapas ett mervärde åt befintliga 
besöksmål samtidigt som människor lockas till 
nya platser och genererar positiv landsbygdsut-
veckling.  

• Gotland bedöms uppfylla Unescos kriterium 
om ett geologiskt arv av internationellt värde, 
inte minst genom framgångsrik forskning om 
jordens utveckling och klimatförändringar, 
samt unika geologiska förutsättningar för sär-
skilt anpassad biodiversitet.  

• Inom ramen av fem år kan Gotland vara en eta-
blerad svensk geopark och ansöka om Unescos 
kvalitetsstämpel global geopark. År 0 inleds 
förstudie, anställning av projektledare samt 
säkrad finansiering för 1–3 år framåt, år 1 
skickas ansökan om svensk geopark till SGU, 
år 2–3 pågår utveckling av Geopark Gotland 
och år 4 skickas ansökan om global geopark till 
Unesco, förutsatt att geoparken är en funge-
rande geopark sedan ett år tillbaka, erhåller 
status svensk geopark och kan bevisa finansie-
ring för minst fyra år framåt. 

 

11 Tackord 
Först och främst vill jag tacka min handledare Mikael 
Calner för expertis och vägledning genom arbetet. Jag 
uppskattar dina breda kunskaper och brinnande in-
tresse för Gotland, och tackar för allt vetenskapligt 
material du bidragit med. Och stort tack till Andreas 
Nilsson som plötsligt fick rycka in som handledare de 
sista dagarna! Jag vill även utropa ett stort tack till 
Anna Bergengren på Platåbergens geopark för goda 
råd och tips genom hela processen. Du har bidragit 
med underlag, tydliga direktiv, ärlighet och positivitet. 
Du är en stor inspiration för att driva arbetet med Geo-
park Gotland vidare i framtiden. Självklart ett stort 
tack till Britta Smångs på Geobiblioteket som svarat 
på diverse frågor om referenshantering. Jag vill dessu-
tom tacka min sambo och min familj som följt med ut 
på äventyr i ur och skur. Särskilt tack till min sambo 
Alex som stått ut med mina upp och nedgångar genom 
denna isolerade skrivperiod. Du har ställt upp till 
100% och fått mig på gott humör när jag grävt ner mig 
i något som för stunden känts omöjligt. Och sist men 
inte minst, ett hjärtligt tack till min fältkompanjon 
hunden Izak.   
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Bilaga 1: Tabell över geologiska besöksmål på Gotland 

Tabellen är baserad på Länsstyrelsens lista över naturreservat, Sara Eliassons guide till Geoturism på Gotland 
från 2010, tips från Mikael Calner (handledare), min egen online undersökning av intresse för Geopark Gotland 
2021, samt egna erfarenheter och iakttagelser under åren 2020 och 2021. Rubriker är inspirerade av Platåbergens 
geoparks ansökan till Unesco 2019. 

ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

1 
Gotlands museum, 
57°38'22.6"N 18°

0.37 km 
Gotlandium, 
fossil 

Museum 
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, WC 

2 
Östergravar, 57°
38'35.5"N 18°

0.70 km 
Revkalksten, 
lagrad kalksten 

Turism Cykel, till fots 

3 
Strandpromenaden, 
57°38'48.3"N 18°
17'43.3"E 

0.88 km 
Strandvallar, 
klappersten, 
erosion, kust 

Turism Cykel, till fots Grillplatser 

4 

Vattenfallet Palissa-
derna, 57°38'04.7"N 
18°17'02.6"E 

0.91 km 
Vattenfall, 
vattendrag, 
märgel, märgel-

Turism Cykel, till fots 

5 
Galgberget, 57°
39'04.0"N 18°
18'25.1"E 

1.43 km 
Revkalksten, 
hällar, rasbrant, 
vittring, eros-

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, rast-
plats, eldplats, 
WC 

6 
Södra Hällarna 
(hällarna), 57°
37'21.1"N 18°

2.55 km 
Hällar, alvar-
mark, karst-
sprickor, klin-

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Cykel, till fots 
Parkering, rast-
plats, WC, grill-
platser, natursti-

7 
Bergbetingen, 57°
39'46.8"N 18°
19'32.3"E 

3.17 km 
Klint, utsikt, 
rasbrant, klap-
persten, hällar 

Naturreser-
vat, Natura-
2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots Naturstig 

8 

Södra Hällarna 
(klinten), 57°
36'57.9"N 18°
15'23.3"E 

3.52 km 

Kustklint, ras-
brant, fossila 
strandvallar, 
fossil klap-
persten, sluk-
hål, vittring, 
erosion 

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Till fots 
Rastplats, grill-
plats, naturstig, 
trappa 

9 
Snäckrauken, 57°
40'17.4"N 18°

4.14 km 
Rauk, revkalk-
sten 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, rast-
plats, grillplats 

10 

Södra Hällarna 
(stranden), 57°
36'46.8"N 18°
14'50.9"E 

4.15 km 

Kustklint, rev-
kalksten, lagrad 
kalksten mär-
gel, märgelsten, 
fossil, vittring, 
erosion, klap-
persten, strand-
vallar 

Naturreservat 
Forskning, 
utbildning, 
turism 

Till fots 
Grillplats, na-
turstig, trappa 

11 

Snäckberget 
(Korpklint), 57°
40'17.6"N 18°
19'57.2"E 

4.19 km 

Revkalksten, 
märgelsten, 
fossil, kri-
noidékalksten, 
vittring, erosion 

Vetenskap, 
utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

WC, grillplats 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

12 
Ölbäck, 57°
37'11.9"N 18°
22'19.9"E 

4.86 km 
Hällar, alvar-
mark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

13 
Follingo kalkbrott, 
57°36'31.8"N 18°
21'43.3"E 

5.03 km 
Stenbrott, kalk-
sten 

Nedlagt 
stenbrott 

Bil, cykel, 
till fots 

Utbildning, 
turism 

Parkering, 
badplats 

14 

Brucebo och 
Bruceegrottan, 57°
41'05.7"N 18°
20'51.2"E 

5.94 km 
Inlandsklint, 
utsikt, grotta, 
revkalksten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

15 
Brucebo (stranden) 
57°41'20.8"N 18°
20'54.8"E 

6.37 km 

Strand, klapper-
sten, 
strandvallar, 
kust 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

16 
Fridhem (stranden), 
57°36'00.9"N 18°
12'49.9"E 

6.59 km 

Klappersten, 
strandvallar, 
märgel, 
märgelsten, 
fossil 

  Turism Till fots 
Parkering, 
badplats, restau-
rang 

17 
Själsöån, 57°
41'36.5"N 18°
21'18.5"E 

6.99 km 

Vattendrag, 
sand, grus, 
meandrande, 
hydrogeologi 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
boardwalk 

18 
Högklint, 57°
36'00.4"N 18°
12'04.4"E 

7.18 km 
Kustklint, rev-
kalksten, utsik-
tsplats, grottor 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, WC, 
handikap-
panpassning, 
naturstig,  

19 
Rövarliljas håla, 57°
35'38.4"N 18°
11'30.6"E 

8.04 km 
Kustklint, ras, 
klyfta,  

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots Naturstig 

20 

Lummelunda 
(stranden), 57°
44'19.8"N 18°
23'57.4"E 

12.67 km 
Klappersten, 
strandvallar 

Naturreservat Turism Till fots 
Grillplats, na-
turstig 

21 

Lummelunda 
(grottan), 57°
44'20.5"N 18°
24'24.3"E 

12.90 km 

Karstgrotta, 
karstsprickor, 
stalagtiter, stal-
agmiter, 
grundvatten, 
vittring,  

Naturreservat 

Veten-
skapligt, 
utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, WC, 
restaurang, café, 
naturstig 

22 

Tofta Smågårde 
(stranden), 57°
29'22.3"N 18°
07'42.7"E 

19.41 km 
Sandstrand, 
sanddyner, 
flygsand 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 

Parkering, 
rastplats, 
badplats, WC, 
restaurang, café, 
logi  
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

23 

Rönnklint 
(Björkume), 57°
48'14.1"N 18°
26'45.2"E 

20.37 km 

Kustklint, grot-
tor, 
strandvallar, 
sand 

Naturreservat Turism Bil, till fots 
Parkering, 
rastplats 

24 
Kallgatburg, 57°
41'33.5"N 18°
39'13.7"E 

21.99 km 

Hällmark, 
lagrad kalksten, 
märgelsten, 
strandvall, istid, 
grundvatten, 
källkärr, hydro-
geologi 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Till fots 
Vetenskapligt, 
utbildning, 
turism 

Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

25 
Grodvät, 57°
43'30.3"N 18°
38'43.7"E 

22.77 km Vall, istid 
Naturreservat, 
Natura-2000 

Till fots 
Utbildning, 
turism 

Rastplats 

26 
Gräne, 57°47'35.6"N 
18°35'03.9"E 

24.18 km 

Källmyr, 
grundvatten, 
klint, källor, 
hydrogeologi 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots Parkering 

27 
Törvesklint, 57°
49'28.8"N 18°
28'36.0"E 

23.25 km 

Revkalksten, 
lagrad kalksten, 
kustklint, klap-
persten, 
strandvallar 

Naturreservat Turism Till fots 

28 
Bälsalvret, 57°
39'27.6"N 18°
41'26.5"E 

23.45 km 
Grundvatten, 
strandvall, grus, 
Littorinahavet 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Forskning, 
utbildning, 
turism 

Till fots 

29 

Hejnum hällar 
(Filehjadar), 57°
43'43.6"N 18°
40'08.6"E 

24.22 km 
Hällmark, 
högsta punkten, 
alvarmark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Cykel, till 
fots 

Vetenskapligt, 
utbildning, 
turism 

Stigar 
(Parkering Kall-
gatburg) 

30 
Jungfrun, 57°
49'46.7"N 18°
30'17.0"E 

24.53 km 
Rauk, revkalk-
sten, kustklint, 
utsikt, kust 

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Gång 
Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

31 
Kronholmen, 57°
26'21.3"N 18°
07'40.6"E 

24.83 km 
Kust, sand-
strand 

Naturreservat, 
Natura-2000, 
Golfbana 

Turism Till fots Parkering 

32 
Grausne källmyr, 
57°49'38.6"N 18°
31'56.9"E 

25.19 km 
Grundvatten, 
källmyr, hydro-
geologi, klint 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 

33 

Västergarns 
utholme, 57°
26'03.7"N 18°
05'32.4"E 

25.81 km 
Sand, grus, 
strandvallar, 
holme 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Båt 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

34 
File hajdar stenbrott, 
57°20'01.0"N 18°
22'29.7"E 

26.38 km 
Stenbrott, in-
dustri, Cementa 

Naturreservat, 
Natura-2000 

  
Vetenskapligt, 
utbildning 

  

35 
Koviks udde, 57°
24'17.7"N 18°
08'58.8"E 

27.45 km 
Kust, klapper-
sten, 
strandvallar 

  Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

36 
Ireviken (kustklint), 
57°50'32.5"N 18°
34'31.6"E 

28.01 km 

Kustklint, 
utsikt, revkalk-
sten, lagrad 
kalksten, lagrad 
märgel, lagrad 
märgelsten, 
fossil 

  

Veten-
skapligt, 
utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, stig, 
vandrings-led 

37 
Forsviden, 57°
45'57.0"N 18°
42'22.8"E 

28.08 km 
Hällar, alvar-
mark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Cykel, till fots Parkering 

38 
Vivesholm, 57°
23'39.6"N 18°
10'07.2"E 

28.23 km 
Kust, klapper-
sten, 
strandvallar 

Naturreservat   Till fots   

39 
Ireviken (stranden), 
57°50'24.5"N 18°
35'36.1"E 

28.45 km 

Sandstrand, 
sanddyner, 
klappersten, 
strandvallar, 
kust 

  Turism Till fots Parkering 

40 
Klinteklinten, 57°
40'16.4"N 18°
46'24.5"E 

28.51 km  
Inlandsklint, 
raukområde, 
revkalksten 

Naturreservat Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats 

41 
Ireån, 57°50'21.4"N 
18°35'53.7"E 

28.56 km 

Vattendrag, 
hydrogeologi, 
meandrande, 
rasbranter, 
lagerföljd, sand 

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, na-
turstig 

42 
Hajdhagsskogen, 
57°44'49.6"N 18°
44'42.0"E 

29.16 km 
Hällar, alvar-
mark, myrar, 
hydrogeologi 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots Parkering 

43 
Västra Brottet, 57°
42'49.5"N 18°
47'09.4"E 

30.19 km 
Kalkbrott, in-
dustri, Cementa 

Operativt 
stenbrott 

  
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

44 
Bruten, 57°
44'46.7"N 18°
47'30.2"E 

31.68 km 
Revkalksten, 
hällar 

Naturreservat Turism Till fots Parkering 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

45 

Hall-Hangvar 
kuststräcka, 57°
52'04.4"N 18°
37'02.3"E 

31.76 km 

Klintkust, rau-
kar, revkalk-
sten, 
strandvallar, 
klappersten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, över-
nattningsstuga 

46 
Häftingsklint, 57°
53'01.7"N 18°
37'23.9"E 

33.40 km 

Revkalksten, 
lagrad kalksten, 
kustklint, klap-
persten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots Naturstig 

47 
Asunden, 57°
42'18.5"N 18°
51'00.4"E 

33.64 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
klappersten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

48 
Kvie källmyr, 57°
20'01.0"N 18°
22'29.7"E 

34.22 km 

Grundvatten, 
källmyr, hydro-
geologi, 
kalktuff 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Till fots Turism 

49 
Mallgårds haid, 57°
22'41.3"N 18°
37'08.0"E 

34.71 km 
Hällar, alvar-
mark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 

50 
Mallgårds källmyr, 
57°19'26.4"N 18°
17'15.5"E 

34.98 km 

Källmyr, 
grundvatten, 
källor, hydroge-
ologi 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, 
rastplats 

51 
Guffride, 57°
21'54.9"N 18°
36'45.7"E 

35.72 km Hällmark Naturreservat Turism Cykel, till fots Parkering 

52 
Torsburgen, 57°
24'43.0"N 18°
43'34.5"E 

35.88 km 
Inlandsklint, 
grottor 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Till fots Turism 
Parkering, 
rastplats, torr-
dass, naturstig 

53 

Hideviken 
(stranden), 57°
43'56.4"N 18°
53'00.2"E 

36.31 km 

Raukområde, 
klint, rasblock, 
strand, lagrad 
kalksten 

Naturreservat Turism Eldplats 

54 
Hide stenbrott, 57°
43'59.9"N 18°
53'23.8"E 

36.58 km 
Stenbrott, kalk-
sten 

Naturreservat, 
nedlagt 
stenbrott 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

55 
S:t Olofsholm, 57°
42'57.5"N 18°
54'44.0"E 

37.50 km 

Raukar, låg 
klint, klapper-
sten, 
strandvallar, 
utsikt, hällar 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

56 
Storugns, 57°
50'32.6"N 18°
48'11.3"E 

37.57 km 
Kalksten, in-
dustri 

Aktivt kalk-
brott 

Turism Bil, cykel 
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Namn  och koordi-
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Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

57 

Herrgårdsklint 
(Millklint), 57°
23'37.1"N 18°
43'58.8"E 

37.62 km 
Hällmark, 
karstsprickor, 
inlandsklint 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Till fots Turism 
Parkering, 
rastplats 

58 
Djupvik, 57°
18'22.1"N 18°
08'40.2"E 

38.08 km 

Låg kustklint, 
märgel, 
märgelsten, 
fossil, klapper-
sten, 
strandvallar 

  
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, WC, 
restaurang, logi 

59 
Ytterholmen, 57°
42'48.5"N 18°
55'24.5"E 

38.10 km 

Raukområde, 
låga klintar, 
strandvallar, 
klappersten 

Naturreservat Turism Båt   

60 
Russvätar, 57°
23'18.6"N 18°
44'18.6"E 

38.26 km 

Hällmark, 
karstsprickor, 
lagrad kalksten, 
alvarmark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, 
eldplats 

61 
Hide hällmark, 57°
44'22.1"N 18°
55'07.5"E 

38.55 km Hällmark   Turism Till fots   

62 
Träskvidar, 57°
47'04.6"N 18°
53'23.9"E 

38.72 km 
Alvarmark, 
raukar, in-
landsklintar 

Naturreservat Turism Till fots   

63 
Hoburgsmyr, 57°
49'25.7"N 18°
51'12.0"E 

38.86 km Hällar 
Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots   

64 
Lilla Karlsö, 57°
18'42.3"N 18°
04'00.7"E 

38.87 km 

Kalkstensplatå, 
klintkust, 
hällmark, rau-
kar, 
strandvallar, 
klappersten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

  
Båt från 
Klintehamn 

Över-
nattningsstuga 

65 
Östergarnsberget, 
57°25'18.3"N 18°
49'46.4"E 

39.83 km 
Inlandsklintar, 
rasbrant, ero-
sion, hällmark,  

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

66 
Grodde, 57°
52'04.2"N 18°
48'54.5"E 

39.88 km 

Strand, grov-
grus, klapper-
sten, 
strandvallar, 
kust 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

67 
Lindeberget, 57°
16'51.8"N 18°
22'19.6"E 

39.99 km 

Inlandsklint, 
revkalksten, 
utsikt, 
hällmark, alvar-
mark, vittring, 
karstsprickor, 
torrdal, istid, 
strandvallar, 
kalkgrus 

Naturreservat Till fots Turism Rastplats 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

68 
Smöjen, 57°
43'44.4"N 18°
57'10.2"E 

40.19 km 
Stenbrott, in-
dustri, kalksten 

Nedlagt 
stenbrott 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
badplats 

69 
Lörgeudd, 57°
44'20.8"N 18°
57'20.2"E 

40.64 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
klappersten, 
strandvallar, 
kalkugnar 

Naturreservat Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Rastplats 

70 
Malms-Kyllaj, 57°
45'22.6"N 18°
56'48.5"E 

40.70 km 

Raukområde, 
inlandsklint, 
Littorinavall, 
fossil strandvall 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

71 
Mullvalds (Kungens 
sal), 57°22'05.5"N 
18°45'53.6"E 

40.99 km 

Sandstrand, 
sanddyner, 
raukar, revkalk-
sten, grotta 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
eldplats, na-
turstig 

71 
Grogarnsstranden, 
57°26'40.6"N 18°
53'18.7"E 

41.30 km 
Klappersten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, torr-
dass, naturstig 

72 
Hallshuk, 57°
55'18.0"N 18°
45'10.7"E 

41.45 km 

Utsikt, 
klintkust, rev-
kalksten, lagrad 
kalksten 

  Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats 

73 
Ekstakusten, 57°
16'45.6"N 18°
05'47.5"E 

41.72 km 

Stenstrand, 
strandvallar, 
klappersten, 
märgelsten, 
fossil 

Naturreservat Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, torr-
dass 

75 
Grogarnsberget, 57°
26'24.8"N 18°
53'33.2"E 

41.77 km 

Kustklint, rev-
kalksten, utsikt, 
vittring, kalk-
stensblock, 
hällar, alvar-
mark, klapper-
sten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, torr-
dass, naturstig 

76 

Valleviken 
märgelbrott, 57°
47'37.0"N 18°
56'17.9"E 

41.74 km 

Nedlagt 
märgelbrott, 
märgelsten, 
fossil 

  
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Badplats 

77 

Folhammar 
(raukområde), 57°
20'49.3"N 18°
44'18.0"E 

41.74 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
stromato-
poroide-
kalksten, fossil, 
klappersten, 
sandstränder 

Naturreservat     

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, handi-
kapp-anpassning 

78 
Ljugarn (stranden), 
57°19'58.0"N 18°
42'47.1"E 

42.07 km 
Sandstrand, 
sanddyner 

  Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
badplats, WC, 
restaurang, café, 
logi 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

79 
Svajdeån, 57°
19'13.0"N 18°
41'09.5"E 

42.30 km 

Vattendrag, 
erosion, mean-
dring, hydroge-
ologi 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots   

80 
Danbo, 57°
22'37.9"N 18°
48'57.5"E 

42.44 km 

Sanddyner, 
flygsand, häl-
lar, låg 
kustklint 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, rast-/
vindskydd, stig 

81 
Husken, 57°
46'29.7"N 18°
58'43.2"E 

43.17 km 

Låg kustklint, 
erosion, 
vittring, 
märgelsten, 
vittringsjord, 
utsikt 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Cykel, till fots 
Parkering, 
rastplats, 
eldplats 

82 
Hässle backe, 57°
25'11.3"N 18°
54'36.5"E 

43.88 km 
Raukar, 
hällmark, grus, 
sand 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

83 
Stora Karlsö, 57°
17'06.1"N 17°
58'13.9"E 

43.92 km 

Kalkstensplatå, 
klintkust, 
vittingsblock, 
rasbranter, 
hällar, 
karstsprickor, 
grottor, rev-
kalksten, lagrad 
kalksten, klap-
persten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Forskning, 
utbildning, 
turism 

Båt från 
Klintehamn 

Restaurang, 
WC, logi, 
badplats, na-
turstig 

84 
Sandviken, 57°
23'54.7"N 18°
52'16.5"E 

43.39 km 
Sandstrand, 
sanddyner 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
badplats 

85 
Furilden (Spetsen), 
57°44'24.7"N 19°
00'41.6"E 

43.87 km 
Klappersten, 
strandvallar, 
utsikt 

  Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

86 

Lergrav 
(raukområde), 57°
47'39.0"N 18°
59'15.0"E 

44.44 km 
Raukområde, 
revkalksten,  

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, WC, 
restaurang 

87 
Furilden (Fabriken), 
57°45'33.2"N 19°
00'22.3"E 

44.15 km 

Kalksten, in-
dustri, slag-
ghögar, klap-
persten 

Nedlagt 
stenbrott 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, res-
taurang, WC, 
logi 

88 
Sigfride, 57°
49'50.6"N 18°
56'58.3"E 

44.17 km 
Hällar, alvar-
mark 

Naturreservat Turism Till fots Parkering 
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ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

89 

Furilden (Gamla 
kalkbrottet), 57°
46'15.0"N 19°
00'34.6"E 

44.74 km 
Kalksten, 
stenbrott, in-
dustri 

Nedlagt 
stenbrott 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

90 
Bräntings, 57°
50'12.3"N 18°
57'49.8"E 

45.24 km  
Hällar, alvar-
mark, hydrologi 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats 

91 
Hemse fossilmuse-
um, 57°13'52.8"N 
18°23'26.6"E 

45.61 km Fossil Museum 
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, WC 

92 
Furilden (Östervik), 
57°46'31.5"N 19°
01'30.5"E 

45.79 km 

Klappersten, 
strandvallar, 
kustklint, rau-
kar, revkalk-
sten, lagrad 
kalksten, fossil 

  Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, grill-
plats,  

93 
Bräntings haid, 57°
50'54.4"N 18°
57'56.2"E 

45.97 km 

Hällar, alvar-
mark, grusal-
var, 
vittringsgrus 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots Parkering 

94 

Bluttmo-
Glidarshagen, 57°
51'00.6"N 18°
59'39.6"E 

47.54 km 
Källkupoler, 
grundvatten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, 
rastplats 

95 
Stucks Kalkbrott, 
57°52'39.0"N 18°
58'46.1"E 

48.37 km 
Stenbrott, kalk-
sten, industri 

  Turism     

96 
Ar (Blå lagunen), 
57°55'06.2"N 18°
55'24.6"E 

48.40 km 
Kalkbrott, 
kalkindustri 

Naturreservat, 
Natura-2000, 
nedlagt 
stenbrott 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, 
badplats, torr-
dass, kiosk 

97 
Ar (stranden), 57°
55'26.4"N 18°
55'12.1"E 

48.65 km 
Klappersten, 
blockigt grus, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots Parkering 

98 
Falholmen, 57°
55'23.4"N 18°
56'44.1"E 

49.74 km 
Klappersten, 
blockigt grus, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, 
badplats 

99 
Bungenäs, 57°
48'55.5"N 19°
05'24.8"E 

50.97 km 
Strandvallar, 
klappersten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Cykel, till fots 
Parkering, 
rastplats 

100 
Bungenäs kalkbrott, 
57°49'27.1"N 19°
05'09.7"E 

51.12 km 
Kalkbrott, 
stenindustri, 
fossil 

Naturreservat, 
Natura-2000, 
nedlagt kalk-
brott 

Utbildning, 
turism 

Cykel, till fots 
Parkering, WC, 
restaurang, café, 
naturstig 
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Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
57°38'18.5"N 
18°17'53.8"E) 

Nyckelord Skyddsstatus 
Värde och 
intresse 

Tillgänglighet Faciliteter 

101 
Närsholmen, 57°
13'10.5"N 18°
40'58.9"E 

51.97 km 
Halvö, 
strandvallar, 
grus, alvarmark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats 

102 
Ryssnäs, 57°
50'33.2"N 19°
07'29.8"E 

54.06 km 

Hällar, alvar-
mark, klapper-
sten, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats 

103 
Västra märgelgrav-
en, 57°08'45.1"N 
18°19'26.3"E 

54.80 km Lertag, märgel Naturreservat   
Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

104 
Marpes, 57°
55'37.3"N 19°
05'17.8"E 

56.76 km 
Hällar, alvar-
mark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Turism Till fots Parkering 

105 
Gamla Hamn, 57°
56'35.3"N 19°
05'17.4"E 

57.78 km 

Raukar, rev-
kalksten, 
märgelsten, 
fossil, klapper-
sten, 
strandvallar 

Naturreservat Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, torr-
dass 

106 
Grötlingboholme, 
57°07'09.4"N 18°
27'15.5"E 

58.49 km 
Strand, klapper-
sten 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots   

107 
Digerhuvud, 57°
58'55.7"N 19°
06'48.3"E 

61.58 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
klappersten, 
strandvallar 

Naturreservat 
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, 
eldplats, torr-
dass 

108 
Langhammars, 57°
59'52.3"N 19°
10'52.6"E 

65.81 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
märgelsten, 
stenstrand, 
klappersten, 
strandvallar, 
hällmark, alvar-
mark 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Veten-
skapligt, 
utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, torr-
dass 

109 
Sudersand, 57°
57'07.8"N 19°
15'35.8"E 

66.81 km 
Sandstrand, 
sanddyner 

  Turism Till fots 

Parkering, 
rastplats, 
badplats, WC, 
restaurang, café, 
logi 

110 
Ulla hau, 57°
57'35.6"N 19°
15'19.3"E 

67.03 km 
Sanddyner, 
flygsand, para-
beldyn 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots 
Parkering, 
rastplats, na-
turstig 

111 
Ekeviken, 57°
58'22.2"N 19°
14'56.6"E 

67.49 km 
Sandstrand, 
sanddyner 

  Turism Till fots 
Parkering, 
rastplats, grill-
plats, badplats 



 

39 

ID 
Namn  och koordi-
nater 

Avstånd från 
Visby 
(Österport, 
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112 
Norsholmen, 57°
59'47.0"N 19°
14'20.9"E 

68.47 km 
Klappersten, 
strandvallar, 
kust 

Fågelskyddso
mråde 

Turism Till fots   

113 
Skalahauar, 57°
57'32.7"N 19°
19'50.0"E 

70.80 km 
Sanddyner, 
flygsand 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Till fots Parkering 

114 
Norsta aurer, 57°
58'51.6"N 19°
20'15.8"E 

72.40 km 

Sandstrand, 
sanddyner, 
påbygg-
nadsstrand 

  Turism Till fots Badplats 

115 
Hammarshage häl-
lar, 56°56'19.7"N 
18°18'37.2"E 

77.80 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
stromato-
poroide-
kalksten, 
krinoidékalk-
sten, fossil, 
strandvallar, 
klappersten   

  Turism 
Bil, cykel, till 
fots 

  

116 
Kettelviks stenmuse-
um, 56°56'33.7"N 
18°08'59.2"E 

77.88 km 

Sandsten, 
kvarts, 
böljeslags-
märken, 
korsskiktning, 
lagring 

Museum 
Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats, WC 

117 
Husrygg, 56°
56'23.3"N 18°
08'55.9"E 

78.21 km 

Littorinavall, 
fossil 
strandvall, 
sand, sandsten 

Naturreservat 
Forskning, 
utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, 
rastplats 

118 
Vaktbackar, 56°
56'14.9"N 18°
09'42.8"E 

78.38 km 

Hällmark, 
vittringsgrus, 
strandgrus, 
strandvallar,  

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

119 
Vaktbackar grustag, 
56°56'15.8"N 18°
09'23.8"E 

78.39 km 
Grustag, strand-
grus, 
strandvallar 

Naturreservat, 
Natura-2000 

Utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering 

120 
Lundar, 56°
56'01.0"N 18°
16'03.1"E 

78.40 km 
Sanddyner, 
raukområde, 
sandstrand 

Naturreservat Turism Till fots Parkering 

121 

Holmhällar 
(raukområde), 56°
55'47.5"N 18°
17'33.0"E 

78.80 km 

Raukområde, 
revkalksten, 
stromato-
poroide-
kalksten, 
krinoidékalk-
sten, fossil, 
stormavlagrin-
gar, 
strandvallar, 
klappersten   

Naturreservat 

Veten-
skapligt, 
utbildning, 
turism 

Bil, cykel, till 
fots 

Parkering, res-
taurang, logi 
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122 
Hoburgen, 56°
55'20.2"N 18°
07'41.7"E 

80.29 km 

Revkalksten, 
raukar, fossil, 
stormavlagrin-
gar, sandsten, 
oolit, algkalk-
sten, revdetritus 

  
Vetenskap, 
utbildning, 
turism 

Till fots 

Parkering, 
rastplats, WC, 
restaurang, na-
turstig 
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Bilaga 2: Karta över geologiska besöksmål på Gotland  
 
Kartan är baserad på tabellen i Bilaga 1 och visar fördelningen av geologiska besöksmål på Gotland. Framställd i QGIS. Karto-
graf: Martina Östsjö  
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Kartan är baserad på tabellen i Bilaga 1 och visar fördelningen av geologiska besöksmål på Gotland. Framställd i QGIS. Kar-
tograf: Martina Östsjö  
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Bilaga 3: Fotoarkiv över geologiska besöksmål på Gotland 

5. Galgberget. Foto: Martina Östsjö 

2. Östergravar. Foto: Martina Östsjö 

4. Vattenfallet Palissaderna. Foto: Martina Östsjö 
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5. Galgberget. Foto: Martina Östsjö 

8. Södra hälarna (klinten). Fossila strandvallar vilar på klintkanten. Foto: Martina Östsjö 

10. Södra hällarna (stranden). Klappersten, strandvallar, kustklint, märgel, märgelsten, fossil. Foto: Martina Östsjö 
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14. Brucebo och Brucegrottan. Foto: Martina Östsjö 

16. Fridhem (stranden). Foto: Martina Östsjö 

11. Snäckberget (Korpklint). Foto: Martina Östsjö 
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20. Lummelunda (stranden). Foto: Martina Östsjö 

21. Lummelunda (grottan). Naturliga ingången utifrån. Foto: Martina Östsjö 

16. Fridhem (stranden). Foto: Martina Östsjö 
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36. Ireviken (kustklint). Ovanpå klinten. Foto: Martina Östsjö 

36. Ireviken (kustklint). Nedanför klinten. Foto: Martina Östsjö 

21. Lummelunda (grottan). Guidad tur i grottan. Foto: Martina Östsjö 
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39. Ireviken (stranden). Foto: Martina Östsjö 

58. Djupvik. Foto: Martina Östsjö 

58. Djupvik. Foto: Martina Östsjö 
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73. Ekstakusten. Foto: Martina Östsjö 

68. Smöjen. Foto: Martina Östsjö 

75. Grogarnsberget. Foto: Martina Östsjö 
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77. Folhammar raukområde. Foto: Martina Östsjö 

84. Sandviken. Foto: Martina Östsjö 

78. Ljugarn (stranden). Foto: Martina Östsjö 
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92. Furilden (Östervik). Foto: Martina Östsjö 

92. Furilden (Östervik). Foto: Martina Östsjö 

86. Lergrav raukområde. Foto: Martina Östsjö 
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100. Bungenäs kalkbrott. Foto: Martina Östsjö 

100. Bungenäs kalkbrott. Foto: Martina Östsjö 

96. Ar (Blå lagunen). Foto: Martina Östsjö 
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105. Gamla hamn. Foto: Martina Östsjö 

108. Langhammars raukområde. Foto: Martina Östsjö  

108. Langhammars raukområde. Foto: Martina Östsjö 
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121. Holmhällar (raukområde). Foto: Martina Östsjö 

121. Holmhällar (raukområde). Krinoidekalksten. Foto: Martina Östsjö 

110. Ulla hau. Foto: Martina Östsjö 
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121. Holmhällar, raukområde. Foto: Martina Östsjö 

121. Holmhällar (raukområde). Fossila stormavlagringar, krinoidekalksten. Foto: Martina Östsjö 

122. Hoburgen. Foto: Martina Östsjö 
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122. Hoburgen. Foto: Martina Östsjö 
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Bilaga 4: Populärvetenskapliga beskrivningar av geologiska besöks-
mål på Gotland 

Strandpromenaden (ID 3) 
Visbys strandpromenad är populär för såväl turister 
som lokalbefolkning, särskilt i tid för solnedgång. 
Strandpromenaden följer kusten norrut från Kallis mot 
Snäck, förbi Norderstrand och Gustavsvik. Längs 
strandpromenaden finns partier av klappersten och 
många inbjudande sandstränder. 

Klappersten är runda släta stenar som nötts och 
slipats av vågorna. Vågorna har sorterat stenarna i 
storleksordning och kastat upp dem i olika band längs 
stranden. Ofta kan man urskilja ett vågigt mönster på 
stranden, så kallade strandvallar. Strandvallar förän-
dras av vågorna kraft, och syns tydligt efter storm. 
Strandvallar kan även påträffas långt upp i skogen på 
Gotland. Tar man sig från Strandpromenaden till Gus-
tavsvik och vidare österut upp till naturreservatet 
Bergbetingen finns tydliga fossila strandvallar, från 
den tid då stranden nådde ända hit. Till sanningen hör 
att havsnivån inte varit högre, utan att Gotland varit 
nedtryckt av den senaste inlandsisen och sakta rest sig 
över de senaste 10 000 åren.  

Bland de runda stenarna på stränderna längs 
Strandpromenaden finns stenar i alla möjliga färger. 
De som har en gråaktig ton kommer från Gotland, men 
de som är röda, spräckliga eller mörka har trans-
porterats hit av inlandsisen, och kan komma från hela 
Norden. Vågorna har format stenarna runda och platta 
genom att slunga dem upp och ner längs strandkanten. 
Med hjälp av vågornas kraft slipar stenarna varandra. 
Lägg märke till att de flesta stenarna är runda men 
något platta. Det är de här som kallas klappersten.  

Kom ihåg att hela Gotlands kust är skyddad av 
reglerna för naturreservat. Det är alltså inte tillåtet att 
plocka med sig det vackra stenarna hem. 

Snäckberget/Korpklint (ID 11) 
Korplint beskrevs först av Carl von Linné (1707–

1778) på sin upptäcktsresa till Gotland 1741. Linné 
fascinerades särskilt av det mycket fossilrika lagret 
under den 20 m höga klinten. De första fem meterna 
närmst marken tillhör Övre Visbyformationen, ett av 
Gotlands äldsta lager. Det fossilrika lagret är en grå till 
mörkgrå lagrad märgelsten med tjocka linser av bru-
naktig finkristallin kalksten. De vanligast förekom-
mande fossilen är tabulata och rugosa koraller, stroma-
toporoidéer, gastropoder och brachiopoder.  

Ovanpå det Övre Visbylagret vilar den rustika 
Högklintsformationen. Lagren är betydligt grövre och 
utgörs av en gråaktig krinoidékalksten innehållande 
stromatoporoidéer, koraller, bryozoer och brachio-
poder. Större block har rasat från klinten och rullat ner 
till badplatsen.  

En mindre rasbrant finns längs med klinten och 
risken för ras bör tas i beaktning. 

Från toppen av den vertikala klinten ges en vacker 
vy ut över havet och Snäckgårdsbaden. Ovanpå klinten 
kan man urskilja rundade knölar i varierande storlek. 
Knölarna är stromatoporoidéer, ett slags revbyggande 
svampdjur. En betydande del av Gotlands yta består av 
stromatoporoidekalksten och stromatoporoidéerna var 

under silur den i särklass viktigaste revbyggaren. 
Knölarna, eller kattskallarna som de också kallas, är 
laminärt uppbyggda i flera lager. Stromatoporoidéer 
har funnits sedan kambrium (ca 542 miljoner år sedan) 
och existerar än idag.  

Högklint (ID 18) 
Högklint är ett av Gotlands populäraste besöksmål, 
kanske främst för den fantastiska utsikt som erbjuds 
längs den 5 km långa kuststräckan tillbaka mot Visby. 
Högklint, precis som namnet antyder, är en hög klippa 
som reser sig 48 m över havet. På Gotland kallas klip-
por för klintar, och nästan hela västra kuststräckan av 
ön domineras av branta klintar.  

Högklint är i själva verket ett fossil korallrev. För 
omkring 430 miljoner år sedan, under den geologiska 
tidsperioden silur, låg den höga klinten under vatten. 
Klimatet var tropiskt och havet grunt och varmt. 
Revbyggande koraller såsom stromaporoidéer, tubalu-
ta koraller och bryozoer frodades och har gett bergar-
ten namnet revkalksten. Revstrukturerna i Högklintfor-
mationen kan lätt studeras vid ”Getsvältan” strax un-
der klintkanten. Avsatsen nås via en trappa, och på 
vägen ner kan flera urgröpta grottor beskådas. Från 
Getsvältan kan man se hur revkalksten som tillhör 
Högklintsformationen framstår som robusta kaotiska 
strukturer, utan tecken på lagring. Under revkalkstenen 
finns en 25 m tjock sekvens av märgel och märgelsten. 
Dessa tillhör Visbyformationen och är horisontellt 
lagrade. De jämntjocka lagren har bildats i en något 
djupare och lugnare vattenmiljö, vilket vittnar om att 
havsnivån förändrats även under silur. Bergarterna 
som tillhör Visbylagren är mycket fossilrika och består 
av en hög halt lera, vilket har gjort att delar av den 
siluriska marina faunan bevarats exceptionellt. Närmst 
vattnet, under sekvensen av märgel och märgelsten 
ligger ett metertjockt lager av krinoidékalksten. 
Krinoidéer är havslevande sjöliljor, släkt med både 
sjöstjärnan och sjöborren, och existerar än idag i tro-
piska korallrev. Den så kallade liljan ser ut som en 
tulpan och den långa stjälken består av hundratals små 
ringar likt ett halsband. Krinoidékalkstenen är oftast 
något röd i färgen, vilket beror på järnutfällningar. 
Allra längst ner, nära dagens havsnivå, finns en hård 
märgel som löper långt ut i havet, och kan urskiljas 
från toppen av Högklint. Avsatsen ligger bara en meter 
under vattenytan och ger vattnet en turkosblå färg.  

Mycket av det fossila revet har vittrat och eroderad 
till följd av väder, vind och fluktuerande havsnivåer 
under den kvartära tidsperioden. Havet har gröpt ur 
grottsystem och rinnande vatten letat sig ner i djupa 
sprickor och skapat hålrum. Vatten och växter får de 
relativt mjuka bergarterna att vittra sönder både 
mekaniskt och biologiskt. När vatten fryser till is ökar 
volymen och berget påverkas av frostsprängning och 
faller sönder. Växters rötter orsakar biologisk vittring 
till följd av tillväxt. Den mekaniska vittringen verkar 
tillsammans med kemisk vittring av den kalkrika berg-
grunden. Surt, koldioxid anrikat regnvatten gör att den 
kalkrika berggrunden fräter sönder.  

Högklint är ett av Gotlands naturreservat och är 
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även klassat som Natura-2000 område av EU. Naturen 
i området är mycket speciell och många arter har 
anpassat sig särskilt till den kalkrika berggrunden. 
Kom ihåg att det är förbjudet att förstöra eller skada 
djur, växter eller berg inom området. Det är heller inte 
tillåtet att plocka eller ta med sig fossil. Att bevara det 
geologiska arvet är ett gemensamt ansvar. 
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Bilaga 5: Geologiska tidsskalan v 2020/03   

Den senaste geologiska tidsskalan v2020/03 sätter gränserna för tidsperioden silur 443.8 ± 1.5 Ma – 419.2 ± 3.2 Ma (Cohen et 
al. 2020;  Melchin et al. 2020).  
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Bilaga 6: Gotlands stratigrafi 

Den stratigrafiska indelningen av Gotlands bygger på  forskning och korrelation av konodonter respektive graptoliter. Figuren 
förenar Gotlands formationer och organism zoonering med eventsratigrafi baserad på stabila kol- och syreitoper. Figuren är 
adapterad från (Calner et al. 2004), baserad på data från Bickert et al. (1997), Calner (1999),  Calner & Jeppsson (2003), Jepps-
son (1998), Jeppsson& Aldridge (2000), Munnecke et al. (2003) och Samtleben et al. (2000).
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Bilaga 7: Ansökan för Unesco global geopark 

Ansökningsprocessen ser ut enligt följande (UNESCO 2017a): 

1 juli Deadline för intentionsförklaring. Ett intentionsbrev skickas till Unesco i Paris via 
Svenska Unescorådet. 

1 okt - 30 nov Ansökningsperiod 

1 december Kontroll av ansökan och dokument 

Tom. 30 april Kontorsutvärdering 

From. 1 maj Fältutvärdering 

September Rekommendationer från Unesco Global Geoparks Council 

Vår Beslut från Executive Board of Unesco 

Ansökan till Unesco ska vara max 50 A4 sidor och innehålla följande (UNESCO & UNESCO Global Geoparks 
2020a): 

A. Identifiering av området

1) Namn på den sökande geoparken

2) Den sökande geoparkens placering

3) Områdets storlek, fysikaliska egenskaper och kulturgeografisk karaktär

4) Ledning och organisationsstruktur

5) Kontaktperson för sökande geopark

B. Geologiskt arv

1) Allmän geologisk beskrivning

2) Förteckning och beskrivning av geologiska besöksmål

3) Information om de geologiska besöksmålen
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4) Lista och beskrivning av övriga värden

C. Geokonservation

1) Aktuella eller potentiella hot

2) Aktuell status gällande skydd av geologiska områden

3) Uppgifter om förvaltning och underhåll områdets alla värden

D. Områdets ekonomiska verksamhet

1) Ekonomisk verksamhet i den sökande geoparken

2) Befintliga och planerade anläggningar

3) Analys av geoturismpotential

4) Politisk översikt för hållbar utveckling

5) Politik för, och exempel på, samhällsengagemang

6) Politik för, och exempel på, allmänhetens och intressenternas medvetenhet i den föreslagna geoparken

Samt följande bilagor: 

1) Dokument för självutvärdering

2) En separat kopia av avsnitt B "Geologiskt arv", inklusive en sammanfattning på 150 ord

3) Godkännande från lokala myndigheter och brev från den nationella Unescokommissionen

4) En storskalig karta över den föreslagna geoparken

5) 1-sidig geologisk och geografisk sammanfattning
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Bilaga 8: Ansökan för svensk geopark 

Ansökningsprocessen ser ut enligt följande (SGU 2021c): 

År -1 

30 okt. Deadline för avsiktsförklaring. Brev skickas från blivande geopark till SGU. 

År 0 

31 mars Inlämning av ansökan för svensk geopark till SGU. SGU överlämnar ansökan till 
den externa referensgruppen IGGP-kommittén för granskning. Komplettering av 
ansökan kan komma att efterfrågas. Dialog mellan IGGP-kommittén och den an-
sökande geoparken. 

30 sept. IGGP-kommittén skriver en rekommendation om den sökande geoparken uppnår 
kriterierna för status svensk geopark eller inte. Underlag överlämnas till SGU för 
beslut. 

31/12 Beslut fattas av SGU. 

År 1 

15 dec Geoparken skickar en verksamhetsberättelse till SGU. 

År 2 

15 dec Geoparken skickar en verksamhetsberättelse till SGU. 

År 3 

30 mars Geoparken skickar en utvärdering till SGU. SGU lämnar över till den externa ref-
erensgruppen IGGP-kommittén som utvärderar ansökan. Återigen kan komplet-
teringar komma att efterfrågas. 

30 sept. IGGP-kommittén skriver en rekommendation om den sökande geoparken uppnår 
kriterierna för status svensk geopark eller inte. Underlag överlämnas till SGU för 
beslut. 

15 dec. Geoparken skickar en verksamhetsberättelse till SGU. 
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31 dec. Beslut fattas av SGU. 

Ansökan om att bilda en svensk geopark skickas till SGU och får vara max 50 sidor.  Ansökan skall innehålla 
beskrivningar av följande (SGU 2021c): 

• Områdets storlek

• Geologiskt arv

• Organisation, projektledning och finansiering

• Samverkan och lokal förankring

• Geoparkens bidrag till lärande, förmedling och naturvägledning

• Aktivitet- och utvecklingsplan inklusive finansiering

• Förpliktelser och förväntningar
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Tidigare skrifter i serien 

”Examensarbeten i Geologi vid Lunds 

universitet”: 

565. Johansson, Marcus, 2019: Hur öppet var
landskapet i södra Sverige under Atlan-

 tisk tid? (15 hp) 
566. Molin, Emmy, 2019: Litologi, sedimen-
  tologi och kolisotopstratigrafi över krita–

paleogen-gränsintervallet i borrningen 
Limhamn-2018. (15 hp)  

567. Schroeder, Mimmi, 2019: The history of
European hemp cultivation. (15 hp)

568. Damber, Maja, 2019: Granens invandring
i sydvästa Sverige, belyst genom polle-

  nanalys från Skottenesjön. (15 hp) 
569. Lundgren Sassner, Lykke, 2019: Strand-
  morfologi, stranderosion och stranddepo-
  sition, med en fallstudie på Tylösand

sandstrand, Halland. (15 hp) 
570. Greiff, Johannes, 2019: Mesozoiska

konglomerat och Skånes tektoniska ut- 
  veckling. (15 hp) 
571. Persson, Eric, 2019: An Enigmatic

Cerapodian Dentary from the Cretaceous
of southern Sweden. (15 hp)

572. Aldenius, Erik, 2019: Subsurface charac-
  terization of the Lund Sandstone – 3D

model of the sandstone reservoir and 
evaluation of the geoenergy storage po-

  tential, SW Skåne, South Sweden. (45 hp)  
573. Juliusson, Oscar, 2019: Impacts of sub-
  glacial processes on underlying bedrock.

(15 hp) 
574. Sartell, Anna, 2019: Metamorphic para-
  genesis and P-T conditions in garnet am-
  phibolite from the Median Segment of the

Idefjorden Terrane, Lilla Edet. (15 hp) 
575. Végvári, Fanni, 2019: Vulkanisk inverkan

på klimatet och atmorsfärcirkulationen:
En litterarurstudie som jämför vulkanism
på låg respektive hög latitud. (15 hp)

576. Gustafsson, Jon, 2019: Petrology of plati-
  num-group element mineralization in the

Koillismaa intrusion, Finland. (45 hp) 
577. Wahlquist, Per, 2019: Undersökning av

mindre förkastningar för vattenuttag i
sedimentärt berg kring Kingelstad och
Tjutebro. (15 hp)

578. Gaitan Valencia, Camilo Esteban, 2019:
Unravelling the timing and distribution of
Paleoproterozoic dyke swarms in the east-

  ern Kaapvaal Craton, South Africa. (45 
hp) 

579. Eggert, David, 2019: Using Very-Low-
Frequency Electromagnetics (VLF-EM)
for geophysical exploration at the Alber-t
ine Graben, Uganda - A new CAD ap- 

  proach for 3D data blending. (45 hp) 
580. Plan, Anders, 2020: Resolving temporal

links between the Högberget granite and

the Wigström tungsten skarn deposit in  
Bergslagen (Sweden) using trace elements 
and U-Pb LA-ICPMS on complex zircons. 
(45 hp)  

581. Pilser, Hannes, 2020: A geophysical sur- 
  vey in the Chocaya Basin in the central

Valley of Cochabamba, Bolivia, using 
ERT and TEM. (45 hp)  

582. Leopardi, Dino, 2020: Temporal and ge- 
  netical constraints of the Cu-Co Vena-

Dampetorp deposit, Bergslagen, Sweden. 
(45 hp)  

583. Lagerstam Lorien, Clarence, 2020: Neck
mobility versus mode of locomotion – in
what way did neck length affect swim-  

  ming performance among Mesozoic plesi- 
  osaurs (Reptilia, Sauropterygia)? (45 hp)  
584. Davies, James, 2020: Geochronology of

gneisses adjacent to the Mylonite Zone in
southwestern Sweden: evidence of a tec- 

  tonic window? (45 hp) 
585. Foyn, Alex, 2020: Foreland evolution of

Blåisen, Norway, over the course of an
ablation season. (45 hp)

586. van Wees, Roos, 2020: Combining lumi- 
  nescence dating and sedimentary analysis

to derive the landscape dynamics of the  
Velická Valley in the High Tatra Moun-t 
ains, Slovakia. (45 hp)  

587. Rettig, Lukas, 2020: Implications of a
rapidly thinning ice-margin for annual
moraine formation at Gornergletscher,
Switzerland. (45 hp)

588. Bejarano Arias, Ingrid, 2020: Determina-t
ion of depositional environment and lu- 

  minescence dating of Pleistocene deposits 
in the Biely Váh valley, southern foothills 
of the Tatra Mountains, Slovakia. (45 hp)  

589. Olla, Daniel, 2020: Petrografisk
beskrivning av Prekambriska ortognejser i
den undre delen av Särvskollan, mellersta
delen av Skollenheten, Kaledonska oro- 

  genen. (15 hp) 
590. Friberg, Nils, 2020: Är den sydatlantiska

magnetiska anomalin ett återkommande
fenomen? (15 hp)

591. Brakebusch, Linus, 2020: Klimat och
väder i Nordatlanten-regionen under det
senaste årtusendet. (15 hp)

592. Boestam, Max, 2020: Stränder med ero- 
  sion och ackumulation längs kuststräckan

Trelleborg - Abbekås under perioden 
2007-2018. (15 hp)  

593. Agudelo Motta, Laura Catalina, 2020:
Methods for rockfall risk assessment and
estimation of runout zones: A case study
in Gothenburg, SW Sweden. (45 hp)

594. Johansson, Jonna, 2020: Potentiella
nedslagskratrar i Sverige med fokus på
Östersjön och östkusten. (15 hp)

595. Haag, Vendela, 2020: Studying magmatic
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systems through chemical analyses on  
clinopyroxene - a look into the history of 
the Teno ankaramites, Tenerife. (45 hp)  

596. Kryffin, Isidora, 2020: Kan benceller
bevaras över miljontals år? (15 hp)

597. Halvarsson, Ellinor, 2020: Sökande efter
nedslagskratrar i Sverige, med fokus på
avtryck i berggrunden. (15 hp)

598. Jirdén, Elin, 2020: Kustprocesser i Arktis
– ‘med en fallstudie på Prins Karls For-

  land, Svalbard. (15 hp) 
599. Chonewicz, Julia, 2020: The Eemian Bal-
  tic Sea hydrography and paleoenviron- 
  ment based on foraminiferal geochemis-
  try. (45 hp)
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  cene lake-level changes in the Siljan Lake

District – Towards validation of von 
Post’s drainage scenario. (45 hp)  
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low modelling to address hydrogeologi-

  cal response of a contaminated site to 
remediation measures at Hjortsberga, 
southern Sweden. (15 hp)  
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element geochemical analysis of norites
in the Hakefjorden Complex to constrain
magma source and magma plumbing sys-
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  morphic textures in eclogite- to high-  
  pressure granulite-facies marble at All- 
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hp) 
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  giska och hydrogeologiska tolkningar av

SkyTEM-data från Vombsänkan, Sjöbo 
kommun, Skåne. (15 hp)  

611. Hertzman, Hanna, 2021: Odensjön - A
new varved lake sediment record from
southern Sweden. (45 hp)

612. Molin, Emmy, 2021: Rare terrestrial ver- 
  tebrate remains from the Pliensbachian

(Lower Jurassic) Hasle Formation on the 
Island of Bornholm, Denmark. (45 hp)  

613. Höjbert, Karl, 2021: Dendrokronologi -
en nyckelmetod för att förstå klimat- och
miljöförändringar i Jämtland under holo- 

  cen. (15 hp) 
614. Lundgren Sassner, Lykke, 2021: A Meth- 
  od for Evaluating and Mapping Terrestrial

Deposition and Preservation Potential- for 
Palaeostorm Surge Traces. Remote Map- 

  ping of the Coast of Scania, Blekinge and  
Halland, in Southern Sweden, with a Field 
Study at Dalköpinge Ängar, Trelleborg.  
(45 hp)  

615. Granbom, Johanna, 2021: En detaljerad
undersökning av den mellanordoviciska
”furudalkalkstenen” i Dalarna. (15 hp)

616. Greiff, Johannes, 2021: Oolites from the
Arabian platform: Archives for the after- 

  math of the end-Triassic mass extinction. 
(45 hp) 

617. Ekström, Christian, 2021: Rödfärgade
utfällningar i dammanläggningar orsakade
av G. ferruginea och L. ochracea - Prob
lemstatistik och mikrobiella lev-   

  nadsförutsättningar. (15 hp) 
618. Östsjö, Martina, 2021: Geologins

betydelse i samhället och ett första steg
mot en geopark på Gotland. (15 hp)
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