REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 9-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09020
Områdesnamn: BOGEVIK
Kommun: Gotlands
Kartblad: 7J SO och NO, 6J NV och NO, Mittpunkt: 7J 0f 02
Areal: 278 ha varav 202 ha vatten och 76 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Naturvetenskaplig kust- och havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag: Avrinningsområde 118, Snoderån
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m. Terrängformer: Moränryggar
Riksvärde
sjö
våtmarkskomplex

fauna
strandäng

Värdeomdöme: Ett betydande reproduktionsställe för ett stort antal sjöfåglar. Gotlands största
skrattmåskoloni. En av de art- och individrikaste insjöarna på Gotland. Moränryggarna är av betydande
vetenskapligt intresse. Bogevik är ett våtmarksområde med värde av våtmarkskomplex och strandäng. I
området finns även topogent kärr och fukthed. Området har en rik fågelfauna.
Huvudkriterier:
A. Artrik kalksjö med väl utvecklad strandängsvegetation.
B. Sjön är till största delen opåverkad av fysiska ingrepp.
C. Limnogena strandängar.
D. Art- och individrik sjö.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Att området närmast sjön ej exploateras. Området påverkas negativt
om inte besökare kanaliseras till lämpliga platser.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i
kantzoner kan skada naturvärdena.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
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Bogevik omfattas av strandskydd 100 m.
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr 4.1 Gotlandskusten.
Områdets huvuddrag: Bogevikens (SMHI S 640061/167845) stränder består av flack moränmark.
Antydan till strandbarrikadbildning förekommer. Långsträckta moränryggar i isrörelseriktningen bildar
uddar i norr och söder samt små öar däremellan. Ryggarnas uppbyggnad är oklar och geologiskt
svårtolkad.
På en rad små holmar i sjöns mitt och i dess landfäste i vassområdet i norr finns en av Gotlands
största skrattmåskolonier med upp till 2 000 häckande par. Sjön har en mycket rik förekomst av
knölsvan. Svanen häckar här i koloni, vilket är ett ovanöligt beteende för knölsvan.
I skrattmåsarnas hägn häckar 30-35 andra arter sjöfåglar, vilket gör Bogevik till en av de art- och
individrikaste insjöarna på Gotland i dag. Bl a finns här knölsvan, grågås, skärfläcka, småtärna, mindre
strandpipare och silvertärna.
Här har också setts rastande kungsfiskare, smådopping, mindre sångsvan m m.
Mellan lotsplatsen och Sjuströmmar finns ett litet strandområde som sommartid är intensivt utnyttjat
för bad, camping och bollspel. Bogevik är ett våtmarksområde med värde av våtmarkskomplex och
strandäng. I området finns även topogent kärr och fukthed. Området har en rik fågelfauna.
Anmärkningar: VMI-ID: 7J0F01
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