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Inventering av häckande fåglar på 
strandängar längs sträckan  
Näset i Gammelgarn –  
Sandviken i Norrlanda år 2022 

Magnus Martinsson 

Inledning 
Inventeringen omfattar en kuststräcka på omkring 15 kilometer längs Gotlands östra kust. Området 

har delats in i följande delområden: Näset, Histillesviken, Djupvik, Hammarudden, Skarnvik, 

Koggrunn, Grunnsudden, Notvarp-Krasrivet, Baju, Bendesriv och Sandviken- Sandpallen. Arbetet 

utfördes genom revirkartering av förekommande häckande fåglar. Fältinventeringen utfördes under 

följande datum: 1 maj 2022, 29 maj 2022 och 10 juni 2022.  

Inventeringen visade på följande numerärer vad avser häckande par av fåglar i det inventerade 

strandområdet: kanadagås (5 per), vitkindad gås (15) par, grågås (106 par), knölsvan 40 par, gravand 

(143 par), skedand (19 par), snatterand (30 par), bläsand (7 par), gräsand (123 par), kricka (57 par), 

svärta (1 par), trana (5 par), skäggdopping (33 par), strandskata (46 par), skärfläcka (74 par), tofsvipa 

(43 par), st. strandpipare (17 par), roskarl (1 par), enkelbeckasin (6 par), drillsnäppa (5 par), 

skogssnäppa (2 par), rödbena (55 par), skrattmås (107 par), dvärgmås (2 par), fiskmås (73 par), 

havstrut (4 par), gråtrut (20 par), silltrut (4 par), småtärna (2 par), skräntärna (1 par), kentsk tärna (2 

par), silvertärna (119) och gulärla (1 par). 
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Karta visande det strandområde som inventerats längs sträckan Näset i Gammelgarn – Sandviken i 

Norrlanda.  

Inventerat område 
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Näset 
Näset utgörs av en flikig strandsträcka på finkorniga jordar. I viken finns de båda öarna Stajnskär och 

Grönskär. Hällträskbäcken mynnar på strandängen i viken. Stenblock ligger på grunt vatten ute i 

viken.  

Hitillesviken 
Histillesviken är en ganska Djupvik som erbjuder ett vågskyddat läge. Viken är grund och har 

sandbankar ute i viken som blottas vid lågvatten. Dessa bankar nyttjas av rastande och häckande 

vadare och änder. Längst in i viken mynnar Histillesån och här finns leriga och näringsrika 

förhållanden. Innanför stranden finns en grund lagunbildning. Det finns en del block i området.  

Djupvik 
Djupvik utgörs av en måttligt exponerad vik på näringsrika finjordar omgärdad av grusiga stränder. 

Djupvik är mottagare av stora mängder släke (ilandfluten tång) vintertid.  

Hammarudden 
Hammarudden ligger i ett exponerat läge, men på grund av grunda förhållanden utanför udden så är 

förhållandena inte påtagligt utsatta. I östra delen av Hammarudden finns en skyddad lagunbildning 

på näringsrik finjord och talrika block. Hammarudden består till största delen av svallat grus.  

Skarnvik 
Skarnvik är en djupt inskuren vik vars inre delar ligger på grunt vatten. Här finns finkorniga jordar 

med sand och lera. Skarnviksån mynnar i vikens innersta del. Viken upptas av låglänta gräsmarker, 

vassar samt sand- och lerbankar.  

Koggrunn 
Koggrunn är en 1,8 hektar stor ö belägen i Skarnvik. Ön ligger på grus och sten och har en högsta 

höjd av drygt 1,5 meter över havet. Ön har täta kolonier av fåglar och täcks av högrest vegetation. 

Grunnsudden 
Grunnsudden utgörs av en exponerad udde uppbyggd av sten och grus. Innanför buskmarker på 

uddens yttre del finns öppna gräsmarker.  

Notvarp-Krasrivet 
Notvarp är en liten insjö belägen ett drygt hundratal meter från strandlinjen. På stranden finns 

grunda flacka stränder med grus och finjord.  

Baju 
Baju är ett strandområde som ligger i ett mera oskyddat läge, men där grunt vatten gör att 

vågpåverkan ändå är måttlig. Strandområdet upptas av sandbankar, grusstränder och näringsrik 

finjord på låglänta gräsmarker. Baju är mottagare av stora mängder släke (ilandfluten tång) 

vintertid. 

Bendesriv 
Bendesriv är en flack grusrevel belägen knappt hundra meter från stranden. Reveln är drygt 0,5 

hektar stor och har ett rikt häckfågelliv.  

Sandviken - Sandpallen 
Sandviken – Sandpallen är ett strandområde beläget i ett område som är relativt skyddat och 

erbjuder flacka sandbankar och öppna leriga näringsrika strandområden. Strandområdet upptas av 

öppna betade låglänta gräsmarker och vassar.  
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Långgrunda strandmarker vid Näset i Gammelgarn. Bilden är tagen mot nordväst. Bild från 1 maj 

2022. 

Lagunbildning i västra delen av Histillesviken i Kräklingbo. Bilden är tagen mot norr. Bild från 1 maj 

2022. 
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Finkorniga jordar täcker strandområdet vid Djupvik i Kräklingbo. Bilden är tagen mot norr. Bild från 1 

maj 2022. 

Leriga flacka bankar som blottas vid lågvatten i inre delen av Skarnvik i Kräklingbo. Bilden är tagen 

mot väster. Bild från 1 maj 2022. 
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Sandiga bankar i västra delen av Skarnvik. I bakgrunden ses Hammarudden. Bilden är tagen mot 

öster. Bild från 1 maj 2022. 

Flacka grusiga stränder i norra delen av Skarnvik. Bilden är tagen mot nordost. Bild från 1 maj 2022. 
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Flacka stränder med grus och lera vid Krasrivet i Anga. Innanför stranden ligger den lilla sjön Notvarp. 

Bilden är tagen mot nordväst. Bild från 1 maj 2022. 

Finkorniga jordar vid Sandviken i Norrlanda. I bakgrunden ses Sandpallen. Bilden är tagen mot öster. 

Bild från 1 maj 2022. 
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Leriga näringsrika jordar längst in i Histillesviken. Bilden är tagen mot nordost. Bild från 10 juni 2022. 

Hitillesåns mynning i Histillesviken. Bilden är tagen mot nordost. Bild från 29 maj 2022. 
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Öppna gräsmarker på finkorniga jordar vid Grunnsudden i Anga. Bilden är tagen mot nordost. Bild 

från 10 juni 2022. 

Karta visande delområdena Näset och Histilleviken. 

Histillesviken 

Näset 
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Karta visande delområdena Djupvik och Hammarudden. 

Karta visande delområdena Skarnvik och Koggrunn. 

Djupvik 

Hammarudden 

Skarnvik 

Koggrunn 
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Grunns- 

udden 

Notvarp-Krasrivet 

Karta visande delområdena Grunnsudden och Notvarp - Krasrivet. 

Baju 

Bendesriv 

Karta visande delområdena Baju och Bendesriv. 
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Karta visande delområdet Sandviken-Sandpallen.

Den övervägande delen av de häckande fåglarna i det inventerade området häckar på öar utanför 
kusten eller i strandnära delar av området. Tärnor, måsar, trutar, knölsvan, större strandpipare och 
skärfläcka häckar uteslutande mycket nära strandlinjen eller på öar utanför kusten. Arter som 
gravand, simänder, grågås och kanadagås häckar inom vissa delar av området på ett större avstånd 
från stranden. De låglänta områdena i de olika delområdena utgör mycket viktiga födosöksområden 
för häckande och även för rastande fåglar. 
 

Sandviken-Sandpallen 

Resultat 
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 S:a  

Kanadagås 2 2 1 5 

Vitkindad gås 15 15 

Grågås 8 5 1 8 40 12 20 12 106 

Knölsvan 5 1 4 25 5 40 

Gravand 10 20 12 8 20 10 4 10 9 40 143 

Skedand 6 6 3 3 1 19 

Snatterand 1 5 1 5 4 4 6 2 2 30 

Bläsand 4 3 7 

Gräsand 4 16 1 7 19 40 12 5 4 15 123 

Kricka 2 18 1 9 3 4 13 2 5 57 

Svärta 1 1 

Trana 1 2 1 1 5 

Skäggdopping 18 5 10 33 

Strandskata 3 4 3 3 6 6 3 8 2 3 5 46 

Skärfläcka 5 5 3 6 18 5 7 17 8 74 

Tofsvipa 4 6 1 5 8 2 2 6 4 5 43 

St. strandpipare 2 3 1 2 3 2 2 2 17 

Roskarl 1 1 

Enkelbeckasin 1 3 1 1 6 

Drillsnäppa 1 1 1 2 5 

Skogssnäppa 1 1 2 

Rödbena 5 8 5 9 11 3 6 2 6 55 

Skrattmås 2 3 3 2 70 5 22 107 

Dvärgmås 2 2 

Fiskmås 1 4 1 40 2 5 20 73 

Havstrut 1 2 1 4 

Gråtrut 10 10 20 

Silltrut 4 4 

Småtärna 1 1 2 

Skräntärna 1 1 

Kentsk tärna 1 1 2 

Silvertärna 5 2 1 5 10 44 7 5 25 15 119 

Gulärla 1 1 

Summa 56 122 30 81 95 361 72 96 43 87 115 

Tabell visande antalet häckande par av fåglar inom respektive delområde. 




