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Sammanfattning
Häckande fåglar på ön Falholmen inventerades på uppdrag av Länsstyrelsen Gotlands
län den 18 maj 2018. Falholmen är en flack ö belägen norr om Ar, nära Bästeträsk, på
norra Gotland.
Fågelfaunan på Falholmen har en liknande artsammansättning som fågelfaunan på
andra flacka öar med låg strandängsvegetation runt Gotlands kust. Den häckande
fågelfaunan på Falholmen bestod vid inventeringstillfället av olika arter andfåglar,
måsfåglar, vadarfåglar, skogsduva och ett mindre antal arter tättingar. Som särskilt
skyddsvärt kan nämnas det stora antalet häckande individer av silvertärna och fiskmås
samt förekomst av häckande ejder.
Den södra spetsen av Falholmen ligger endast mellan 50 och 100 m från stranden.
Avståndet är beroende av aktuellt vattenstånd. Vid inventeringstillfället var det möjligt att
vada ut på ett rev till holmen i knädjupt vatten. Närheten till strand innebär att räv utan
större svårighet har möjlighet att tidvis ta sig ut till holmen, ett förhållande som påverkar
artsammansättningen av häckande fåglar. Vid flera tidigare tillfällen har havsörn setts
uppehålla sig på ön. Vid inventeringstillfället i maj sågs havsörnsfjädrar på ön. Antalet
häckande individer av vissa fågelarter, t.ex. ejder, har säkerligen minskat på Falholmen
under senare år på grund av ökad närvaro av havsörn.
Inventeringen genomfördes genom att undertecknad och en medhjälpare sakta gick runt
ön på ett sådant sätt att hela ön kunde observeras. Syftet med inventeringen var att få en
övergripande bild av häckfågelfaunan. Inventeringen på ön genomfördes under två
timmar.
Vegetationen på ön är låg. Vissa fuktigare partier med något högre gräs- och
kärlväxtvegetation finns på norra delen av ön. På ön finns glesa bestånd av buskar av en
och måbär samt enstaka oxlar (se bilder 1-4). Det råder tillträdesförbud på ön mellan den
15 mars och 15 juli.
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Resultat
1. Andfåglar – svanar, gäss, änder och skrakar
För vissa häckande större arter, t.ex. knölsvan (5 bon) och vitkindad gås (1 bo) där
ruvande fåglar kan identifieras på långt håll kan inventeringsresultatet betraktas som
exakt. Bon av ejder kan dels räknas på avstånd om bon och ruvande honor ligger öppet
dels räknas efter honors uppflog från högre vegetation och buskar. Vid uppflog täcktes
äggen i bona med dun. Det observerade antalet ejderbon (37 bon) torde överensstämma
väl med det verkliga antalet häckningsförsök. Av de 37 observerade ejderbona var dock
åtta bon prederade, sannolikt av havsörn och / eller trutar. Även rester av nyligen dödade
ejderhonor räknades. De tre observerade dödade ejderhonorna bedömdes vara slagna av
havsörn.
På gotländska öar liknande Falholmen kan man förvänta sig ett mindre antal bon av
gräsand, snatterand och skedand. Ruvande honor i något högre vegetation är dock svåra
att upptäcka på avstånd. Vid inventeringen noterades uppflog från bo av en gräsand och
en snatterand. Det är rimligt att anta att något eller några fler bon av gräsand, snatterand
och skedand undgick upptäckt vid inventeringstillfället. En hane av skedand och fyra
gräsänder utan tydlig koppling till bon observerades även på ön.
Vid inventeringstillfället observerades även ett litet antal grågås, gravand och småskrake
samt en grupp storskrake. Om några av dessa individer hade genomfört häckningsförsök
tidigare (t.ex. tidigt häckande grågäss) eller påbörjade häckning senare är osäkert. Inga
ungar av grågås observerades.

2. Måsfåglar – trutar, måsar och tärnor
Ett mindre antal havstrut och gråtrut observerades på ön. Endast ett bo av havstrut
noterades. Det är rimligt att anta att det fanns ytterligare några bon av havstrut och gråtrut
på ön som undgick upptäckt. Det fanns inga större grupperingar eller kolonibildningar av
gråtrut. Inga silltrutar fanns på ön.
Ön hyste däremot flera kolonibildningar av häckande fiskmås (ca 120 individer / ca 60
par) och silvertärna (ca 380 individer / ca 190 par). Något försök att räkna antalet aktiva
bon gjordes inte. Ett mindre antal bon sågs. Det är sannolikt att många av de närvarande
fiskmåsarna och silvertärnorna var i en boetableringsfas vid inventeringstillfället och
ännu inte hade lagt ägg. Om det även fanns ett mindre antal fisktärnor i kolonierna av
silvertärnor kunde inte avgöras. En mindre grupp skrattmåsar (ca 10 individer) och ett bo
av skrattmås sågs. Ett mindre antal småtärna (ca 6 individer) sågs även. Det var omöjligt
att avgöra om dessa småtärnor även häckade på ön. Inga skräntärnor eller kentska tärnor
fanns på ön.
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3. Vadarfåglar
Artsammansättningen av häckande vadare var på det sätt som kan förväntas på en
gotländsk ö med Falholmens strandängslika utseende. Karaktärsarter som rödbena (ca 14
individer), strandskata (ca 20 individer) och större strandpipare (ca 4 individer) häckade
på ön. Något försök att mer i detalj räkna revir eller bon gjordes inte. Dessutom häckade
ett par storspov (1 bo). Även roskarl (ca 14 individer) och en enkelbeckasin noterades.
Tofsvipa sågs ej.

4. Övriga fågelarter
Övriga fågelarter som observerades på ön var skogsduva, sånglärka, ängspiplärka,
gulärla, sädesärla, törnsångare och kråka (1 bo). Det är sannolikt att alla dessa arter
häckade på ön. Något försök att i detalj räkna antalet revir eller häckande individer
gjordes ej.

Avslutande slutsats
Fågelfaunan på Falholmen har en liknande artsammansättning som fågelfaunan på andra
flacka öar med låg strandängsvegetation runt Gotlands kust. Som särskilt skyddsvärt på
Falholmen kan dock nämnas det stora antalet häckande individer av silvertärna och
fiskmås samt förekomst av häckande ejder. Flera häckande kust- och sjöfågelarter, bl.a.
ejder och flera vadararter uppvisar nedåtgående trender i Östersjöregionen inklusive på
Gotland. Att bibehålla och utöka nätverket av skyddade häckningsplatser för fågelarter
som i huvudsak häckar på öar är viktigt för bevarandet av en rik kust- och
sjöfågelfågelfauna.
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Tabell 1. Observationer av fåglar på ön Falholmen den 18 maj 2018. För tolkning av de angivna antalen nedan och
uppskattningar av häckande par se text. För silvertärna, fiskmås och skrattmås representerar inte antalet observerade bon
antalet häckande par eftersom dessa arter befann sig i en tidig boetableringsfas vid inventeringstillfället.

Art

Antal observerade bon

Knölsvan

5 bon

Vitkindad gås

1 bo

Grågås
Ejder

Antal observerade individer

6
37 bon varav 8 prederade

Slagna ejderhonor

3 slagna

Gräsand

1 bo

Snatterand

1 bo

4

Skedand

1 hane

Gravand

2

Storskrake

45

Småskrake

2

Havstrut

1 bo

4

Gråtrut

8

Skrattmås

1 bo

Ca 10

Fiskmås

7 bon

Ca 120

Silvertärna

3 bon

Ca 380

Småtärna
Storspov

6
1 bo

Rödbena

Ca 14

Större strandpipare

Ca 4

Roskarl

14

Enkelbeckasin

1

Strandskata

20

Skogsduva

1

Sånglärka

Flera

Ängspiplärka

Flera

Gulärla

3

Sädesärla

6

Törnsångare

Flera

Kråka

1 bo
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Bild 1. Falholmen, centrala delen.

Bild 2. Falholmen, södra delen med vy mot söder.
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Bild 3. Falholmen, södra delen med typisk buskvegetation.

Bild 4. Falholmen, södra delen.
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Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn
Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet.

Vi arbetar med:
• att ge råd och information
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika
verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kommunala
beslut och sammanställa information
• att samordna länets krafter genom att ta
initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland
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