REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (22-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09096
Områdesnamn: NISSEVIKEN
Kommun: Gotlands
Kartblad: 5I NO, Mittpunkt: 5I 7j 20
Area: 106 ha, varav 48 ha vatten och 58 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: Vidsträckta naturbetesmarker med havsstrandängar och buskrika utmarker. Värdefull
flora och fauna.
Huvudkriterier:
A. Marin strandäng på mäktiga finjordsavlagringar.
C. Häckningar av rödlistade fågelarter, bl a småtärna och skärfläcka.
D. Rik flora. Rik häckfågelfauna.
Stödkriterier: Mångformighet, kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna 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: Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet (objekt nummer 39) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt
nummer 83-16).
Områdets huvuddrag:
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Nisseviken är en grund havsvik med rikliga avlagringar av sand och grus. Zonen med våtmark är relativt
smal utom längst in i viken där ett brett parti är blött och påverkat av vattenståndsfluktuationer. I blöta
partier växer havssäv, blåsäv, ag och vass medan fuktängarna domineras av älväxing, blåtåtel, darrgräs,
hirsstarr, knägräs och krissla. Området betas av nötkreatur och på en del håll finns även lågvuxen
välhävdad strandängsvegetation. Här växer salttåg, krypven, rödsvingel och gulkämpar. Nisseviken är
en viktig fågellokal för rastande vadare, gäss och änder. Till områdets häckfåglar hör gravand,
snatterand, skedand, årta, skärfläcka, rödbena, strandskata, tofsvipa och större strandpipare.
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