REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 17-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09059
Områdesnamn: NÄRSHOLMEN MED ANGRÄNSANDE KUST
Kommun: Gotlands
Kartblad: 5I NO, 5J NV, 6J SV, Mittpunkt: 5J 9e 42
Areal: 1 351 ha, varav 468 ha vatten och 883 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
odlingslandskap

naturbetesmark

flora
fauna

Värdeomdöme: Värdefullt kustområde med småbrutet odlingslandskap och vidsträckta
naturbetesmarker med höga naturvärden. Rik flora och mycket rikt fågelliv. I området häckar ett stort
antal fåglar. Området är dessutom en viktig sträck- och övervintringslokal för fåglar. Till områdets
värden kan också räknas storslagenhet, fint anpassad bebyggelse och differentierad kulturprägel.
Huvudkriterier:
A. Öppet kustlandskap av stor betydelse för strandfågelfaunan.
C. Förekomst av häckande kärrsnäppa, brushane och småtärna.
D. Mycket rik häckfågellokal, viktig rast- och övervintringslokal.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Att beteshävden fortsätter. Området påverkas negativt av ytterligare
täktverksamhet, skarpskjutning under fåglarnas häckningstid och olämpligt lokaliserad bebyggelse.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av:
Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling,
spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
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Området omfattas av strandskydd 200 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 43) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt nummer I8008 71-42).
Närsholmen är av regeringen föreslaget Natura2000-område.
Områdets huvuddrag:
Närsholmen är till största delen täckt av strandgrus ansamlat i markanta vallar. I själva strandkanten går
dock berggrunden i dagen på holmens norra, östra och södra sida.
Närsholmen består av vidsträckta betesmarker, vilka är mycket välhävdade. Här finns en rik lokal för
fältvedel som är artens enda gotländska förekomst.
Austerviken och Närsholmen har stor betydelse för strandfågelfaunan. Här häckar bl a skärfläcka,
brushane och sydlig kärrsnäppa. Lokalen har stort värde för rastande fåglar och under våren betar stora
mängder vitkindade gäss på strandängarna, under sensommaren och hösten rastar stora flockar vadare
på de grunda stränderna och vintertid uppehåller sig stora andflockar inom området.
Väster om Närsholmen är kustlandskapet kargt. Invid själva stranden utbreder sig dock betade
strandängar. Här ligger de båda fiskelägena Närshamn och Kapellet. Vid vägen ligger stora gårdar längs
en åssträckning. Här finns också tre väderkvarnar.
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