REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 15-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09037
Områdesnamn: KOVIK-VIVESHOLM-VARVSHOLM
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6I SO, Mittpunkt: 6I 3i 12
Areal: 292 ha, varav 62 ha vatten och 230 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.
Riksvärde
recent strandbildning
naturbetesmark

flora

marin strandäng

flora
fauna

Värdeomdöme: Kuststräcka av mycket stort geologiskt vetenskapligt intresse. Lokal för flera sällsynta
växtarter. Området hyser ett koncentrat av viktiga häckfåglar och är en betydande rast- och
övervintringslokal.
I området finns ängs- och hagmarks-objektet Vivesholm som är en mångformig och rik betesmark med
strandmarker. Området har höga ornitologiska och botaniska värden.
Huvudkriterier:
A. Flackt, flikigt och blockbestrött kustparti.
C. Område med rikt fågelliv och värdefull växtlighet.
Stödkriterier: Storlek, kontinuitet, representativitet, raritet.
Förutsättningar för bevarande: Att markerna hålls öppna med hjälp av bl a får- och nötbete. Fortsatt
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
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Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
Berört kustavsnitt omfattas av strandskydd 100 m.
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr I 4 Gotlandskusten.
Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet
(objekt nummer ) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt nummer 57-7).
Områdets huvuddrag: Flackt och blockbestrött kustparti, som geologiskt kännetecknas av ovanligt
utbildade och ständigt föränderliga uddar. Dessa utgörs sannolikt ursprungligen av isälvsbildningar,
som starkt svallats och erhållit ett mycket flikigt utseende med förekomst av strandsporrar.
Floran är intressant. På Vivesholm växer bl a salepsrot, honungsblomster och luddkrissla. På
Varvsholm finns rikligt med bl a vit skogslilja och göknycklar samt landets enda lokal för strandvedel.
Här finns ett koncentrat av viktiga häckfåglar utan motsvarighet på en så liten plats i länet. Här har
häckat eller häckar bl a häger, kentsk tärna, snatterand, skärfläcka, sydlig kärrsnäppa och brushane.
Området utgör också en viktig rastplats för gäss och vadare. Om vintrarna finns bl a storskarv och
skärsnäppa på uddarna och upp till 2000 sjöfåglar i vikarna, vilket innebär att lokalen är den tredje
viktigaste i länet för övervintrande sjöfågel.
Vid Björkhage S Varbos, finns friluftsanläggningar innefattande campingplats, badplats m m. På
Sandbovikens västsida har uppförts ett fågeltorn. Vivesholm består av en betad havsstrandäng. Här
växer stagg, gulkämpar, smultronklöver, majviva, trift, vildlin, sumpgentiana och kustarun. Vanliga
vegetationstyper är torräng av fårsvingeltyp samt övre landstrandvegetation av salttåg/rödsvingel-typ.
Anmärkningar: VMI-ID: 6I3I07
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