REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 18-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09060
Områdesnamn: BANDLUNDVIKEN-RONEAMN
Kommun: Gotlands
Kartblad: 5I NO, 5J NV, Mittpunkt: 5J 8c 34
Areal: 1 318 ha, varav 123 ha vatten och 1 195 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m. Terrängformer: Blockhav, isskjutna block,
klapperstensvall, strandvall, strandsporre.
Riksvärde
våtmarkskomplex
odlingslandskap

fuktäng

flora

naturbetesmark

fauna

Värdeomdöme: Kustområde med stora arealer sammanhängande naturbetesmarker. Området hyser
hela 645 hektar naturlig betesmark, vilket utgör 54 % av områdets totala landareal. Kustlinjen är flikig
och i området finns även ett flertal öar. Öarna hyser en värdefull häckfågelfauna liksom många av
områdets välbetade strandängar. Markerna utgör betydelsefulla rast och ruggningsplatser för gäss.
Intressant utbildad flackkust med utpräglade isoleringsmiljöer, mycket påtaglig landhöjning och laguner
under avsnörning från havet.
Huvudkriterier:
A. Flackkust med utpräglade isoleringsmiljöer och mycket påtaglig landhöjning.
D. Strandängar och öar med häckfåglar av riksintresse.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, helhet, representativitet, kontinuitet.
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt traditionell beteshävd av naturbetesmarkerna. Området
påverkas negativt av störningar under fåglarnas häckningstid. Täktverksamhet och bebyggelse påverkar
området negativt.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
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Berört kustavsnitt och öarna omfattas av strandskydd 100 m. Hummelbosholm är fågelskyddsområde.
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr I 4 Gotlandskusten
Hummelbosholm är av regeringen föreslaget Natura2000-område.
Områdets huvuddrag:
Bandlundviken
Strandmarkerna vid Bandlundviken i Burs ligger på berggrund av märgelskiffer som överlagras av
moränmärgel. Området har under lång tid hävdats som betesmark och stora delar är fortfarande i
mycket god hävd. Detta gäller framför allt inre delen av Bandlundviken. I den södra delen av den
ohävdade stranden är marken betydligt svagare och vegetationen utgörs av lågvuxna krypvenängar som
betas av gäss under vår- och höstflyttning. I Bandlundviken växer krypven, rödsvingel, salttåg,
gulkämpar, trift och strandmalört. Strandzonen är relativt smal och i hela viken finns ett mycket stort
antal moränblock utspridda. Från åkermarkerna i Burs rinner en liten bäck ner mot viken som utbildat
ett litet sumpkärr. Här växer revsmörblomma, bäckmärke, kärrbräsma, sumpförgätmigej, bäckveronika,
vattenmynta, krusskräppa, älgört samt spjutmossa. Bandlundviken är mycket grund och utgör en god
rastplats för änder under flyttningen. I viken häckar skärfläcka, snatterand och grågås.
Hummelbosholm
Hummelbosholm är en trädlös halvö överlagrad av sand och grus. De centrala delarna har tidigare varit
uppodlade men är sedan länge hävdade genom bete. Små grunda diken visar de tidiga åkertegarnas
utbredning. Delar av området har tidigare även varit äng. Området betas numera av nötkreatur och
hävden är mycket god. De högre belägna delarna av udden utgörs av torrängar. Den norra stranden av
Hummelbosholm är flack och här finns mycket väl utvecklad strandängsvegetation. Hela södra
stranden kantas av en vall där märgelsten går i dagen vilket förhindrat utbildandet av
strandängsvegetation. Några få låga enbuskar växer i de centrala delarna men stränderna är helt öppna.
På strandängen växer rödsvingel, salttåg, saltgräs, strandmalört, saltnarv, gulkämpar och glasört.
Hummelbosholm hyser ett synnerligen rikt fågelliv. Området utgör ett viktigt födosöksområde för
vitkindad gås under vår- och höstflyttning. Till häckfågelfaunan hör tofsvipa, roskarl, större
strandpipare, strandskata, rödbena, storspov, skärfläcka, sydlig kärrsnäppa, småtärna, silvertärna,
fiskmås och grågås. Under tiden 15 mars-15 juli får allmänheten ej beträda Hummelbosholm p g a det
störningskänsliga fågellivet.
Hummelbosholm-Hus fiskeläge
Synnerligen flack och kraftigt blockbeströdd kuststräcka med vidsträcka gräsytor. Vid Tomtbods
sjömärke ligger en klapperstensvall som löper ut mot havet. Söder om denna vall saknas strandvallar,
men kusten är sträckvis flikig och små laguner är under avsnörning från havet p g a den pågående
landhöjningen. Innanför Flusen är stranden mycket flikig och laguner håller på att avsnöras från havet.
Detta underlättas genom att det finns kustparallella ryggar som i ytan hyser strandgrus, men som
mycket väl kan vara betingade av små upphöjningar i moränytan. Först en bit in från kusten uppträder
mer påtagliga strandvallar.
Anmärkningar: VMI-ID: 5J8C05
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