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%ZWR}VHLEZWZMO
Gärdefjärden har bildats genom att landhöjningen
snört av den ursprungliga havsviken. Vattenytan
ligger nu fyra meter över havet. Mångbyån är det
^QS\QOI[\M\QTTÆLM\\QTTNRqZLMV=\ÆLM\[SMZ^QIMV
grävd kanal som binder ihop Gärdefjärden och
Avafjärden. Fjärden har troligen sänkts två gånger,
någon gång på 1850-talet och 1931.

Storspov Numenius arquata

*oKIPJNmVHIRZMH
0}ZoRKIV

)RWZEZIPSWERHILMWXSVME
Utan näringstillförseln från jordbruket skulle Gärdefjärden ha varit en näringsfattig sjö. Det beror på
att jordarna i omgivningen är rika på svavelhaltiga
sediment. Sjöns pH-värde är följaktligen lågt. Under
torråret 1914 var vattenståndet så lågt att stora bottenområden låg torra. Det svavelhaltiga sedimentet
oxiderades till lättlösliga salter, som var giftiga. När
vattnet på nytt rann till i sjön 1915 löstes de giftiga
salterna i vattnet. Mört, abborre, braxen och andra
Å[SIZÆaLLM]\QVqZTQOOIVLMPI^[^QSIZ,M\\WONMU
år innan de började återvända.
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*oKPEVM+mVHIJNmVHIR
I dag är Gärdefjärden en viktig rastplats för fåglar
]VLMZ^sZWKPP[\Æa\\VQVOMV8s^sZMV[MZUIV
ofta stora mängder betande gäss och tranor på
åkrarna kring sjön. Ljungpipare, brushane och
storspov kan ses i reservatet men också ovanligare
arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla.
*Z]VSqZZPSWKPÅ[SOR][MRIOIZZMOMTJ]VLM\^MZ
fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar
i Gärdefjärden. Sällsyntheter som brunand och
mindre hackspett ses då och då.

Kreatursbetet och åkerbruket är en förutsättning
för att markerna hålls öppna och att reservatets
naturvärden därmed bevaras. Ute i fjärden ska kor
få beta under sommaren.

*EOXESQ+mVHIJNmVHIR
Gärdefjärden är 370 hektar stort. I reservatet
½RRW ¾IVE YXWMOXWTPEXWIV )R PIH J}V V}VIPWIhindrade går ut till en plattform med utsikt
över sjön. Under 2014 och 2015 tas en ny plan
för skötseln i Gärdefjärden fram. Markerna
restaureras och tillgängligheten ökar.

,MXXE Naturreservatet ligger i anslutning
till Lövångers by något öster om väg E4.
Utsiktsplatser och rampen för rörelsehindrade
nås från Lövångers kyrkby i södra delen av
reservatet.
Knipa Bucephala clangula
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