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SAMMANFATTNING 
Sommaren 2009 genomfördes en totalinventering av växten martorn på Gotland. Arten 
omfattas av ett åtgärdsprogram och inventeringen var ett led i faktainsamlingen om arten. 
Åtgärdsprogrammet är initierat av Naturvårdsverket och gäller under åren 2008-2012.  
 
Inventeringsmetoden följde i stort manualen för undersökningar av arten i Sverige 
(Bengtsson & Finsberg 2009). Häri ingick, förutom räkning av antalet exemplar, även 
rutanalyser av följearter, inventering längs transekter för att utröna växtlighetens 
täckningsgrad kontra fri sand m.m. (kornstorleksanalys), analys av förbuskning 
(buskskiktets täckningsgrad),  bedömning av växtmiljön (efter förutbestämda habitattyper), 
lokalens exponeringsgrad mot vattnet, bad och friluftsliv, störning, beteshävd m.m. 
 
Antalet martornsindivider på ön visade sig överträffa tidigare uppgifter. På enstaka lokaler 
kunde den dock inte återfinnas. Sammanlagt inräknades 11 574 exemplar varav 8135 var 
fertila (med blommor eller frukter). Martorn hittades på 17 lokaler (>500 m inbördes 
avstånd) enligt ArtDatabankens definitioner. Av dessa fanns sju på Gotska Sandön. Nya 
lokaler hittades på Stora Karlsö, Eksta, samt med tre lokaler på Gotska Sandön. På sex 
besökta lokaler kunde inga exemplar av martorn återfinnas.  
 
Den största lokalen med knappt 9000 exemplar fanns på en sträcka av ca 5 km i ett mer 
eller mindre sammanhängande bestånd från Vinbukten förbi Nyhamn och Tärnudden, 
genom Franska bukten och runt Kyrkudden (Gotska Sandön). Enligt föreliggande 
åtgärdsprogram (Bengtsson, Appelqvist & Lindholm 2009) var detta den enda lokalen i 
Sverige med mer än tusen individer.  
 
Martornsplantor förekommer på olika typer av stränder med sand, grus eller sten (kalk). I 
inventeringen framkom att de vindetablerade vita dynerna med mycket bar sand är viktiga 
för arten. Detta gäller troligen särskilt då nya plantor skall etablera sig från frö 
 
Förbuskning kan vara ett hot mot arten och de mest expansiva och i längden mer hotande 
arterna är tall och vresros (Rosa rugosa). Överraskande många martornsplantor hittades 
dock i nyetablerad och rätt tät tallskog, i bevuxna grå dyner och i bestånd av vresros. 
Martorn behöver inte ha etablerats i denna täta växtlighet utan kan ha kommit till 
växtplatsen innan buskar och träd fått fäste. För att få klarhet i artens förmåga att etablera 
sig i denna miljö måste enskilda små plantor märkas ut och följas under flera säsonger.  
 
 
 
 

 4



INLEDNING 
Martorn är föremål för ett under åren 2008-12 gällande åtgärdsprogram, vilket initierats av 
Naturvårdsverket (Bengtsson, Appelqvist & Lindholm 2009). Som ett led i 
faktainsamlingen runt växten genomförde undertecknad, på uppdrag av länsstyrelsen i 
Gotlands län, en totalinventering på Gotland av artens under senare tid kända växtplatser. 
Numerären av växtens bestånd visade sig överträffa tidigare uppgifter. På enstaka lokaler 
kunde den dock inte återfinnas. Sammanlagt inräknades 11 574 exemplar varav 8135 var 
fertila (med blommor eller frukter).  
 
I den följande texten anges arternas latinska namn (kursiverat) endast första gången respektive 
art nämns. Sockennamn är kursiverade. Belägg i herbarier betecknas som följer: Lund (LD), 
Riksmuseets herbarium i Stockholm (S), Uppsala fytoteket (UPS), Visby (VI). Uppgifter 
hämtade från databasen för Projekt Gotlands Flora anges med PGF. 

Historik för martorn på Gotland 
Från Gotland uppgavs martorn först av J. P. Rosén (i övers.): "vid Irevik i Elinghems 
socken, sparsamt" (Rosén & Wahlenberg 1821). Fyndet bör Rosén ha gjort på någon av 
sina botaniska resor till Gotland åren 1816-18. På ursprungslokalen vid Irevik, numera 
inom Hangvar socken, fanns den kvar med få, hotade exemplar någon gång under åren 
1928-36 (Englund 1942), där den sedan försvann omkring 1950 (Pettersson 1958). Ett stort 
exemplar noterades norr om sjömärket vid åmynningen år 1950 (B. Pettersson 
anteckningsbok, UME). En andra växtplats fanns under 1800-talet nedom 
Lummelundsbruk i Lummelunda, där martorn först sågs 1857 (Eisen & Stuxberg 1869; 
Hellbom enl. Johansson 1897), där den var kvar år 1891 (T. Vestergren, LD) men senare 
försvann (Johansson 1897).  
 
År 1907 upptäcktes martorn vid Gnisvärds fiskeläge i Tofta (Th. Lange UPS; Johansson 
1910), men växtplatsen förstördes vid hamnens utbyggnad runt 1930 (Englund 1942, 
Pettersson 1958). Vid den senare tidpunkten hade arten redan hittats med två växtplatser på 
östra Gotland. Dels sågs flera hundra exemplar år 1928 (Englund 1942) och senare (Fries 
1942) på en sträcka av 2-3 km mellan Sysneudd och Natviksudden i Östergarn (Englunds 
karta antyder även Gammelgarn), dels med ett exemplar på en sandstrand sydväst om 
Folhammar i Ardre år 1929 (Fröman 1930). Fröman nämner även ett osäkert fynd 
(meddelat till E. Th. Fries av en turist) från Sandviken i Östergarn. Vid Sandviken har 
växten såvitt vi vet inte setts, men på de andra lokalerna i Östergarn och Ardre finns ännu 
rika bestånd. Under 1930-talet tillkommer sparsamma fynd från Skalasand på Fårö och 
innanför Heligholmen i Vamlingbo, båda 1935 (Pettersson 1958) samt från 
Sjaustrehammarn i Gammelgarn år 1939 (Fries 1942). På angiven växtplats i Vamlingbo 
sågs martorn åtminstone runt 1990 (B. Larsson PGF), på de andra två är den fortfarande 
kvar. Det första exemplaret på Gotska Sandön, Fårö, sågs i Franska bukten år 1945 
(Noréhn 1947). Här finns numera det rikaste beståndet i Sverige. År 1948 är växten 
antecknad från stranden väster om Sjaustru i Gammelgarn (B. Pettersson anteckningsbok, 
UME). Ett exemplar var kvar i samma område, men i Ardre socken år 1981 (Jacobsson 
1981).  
 
I april 1952 hittas ett exemplar norr om Langriv (Sandskallen) i Silte (B. Pettersson 
anteckningsbok, UME, Pettersson 1971). Eftersom det vid detta datum på året rimligen rör 
sig om ett fjolårsexemplar, fanns martorn på platsen redan 1951. Nämnda person noterar 
även ett exemplar år 1954 på detta ställe. Detta senare år hittas ett tiotal exemplar vid 
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Kronvalds fiskeläge i Eksta (B. Pettersson anteckningsbok, UME, Pettersson 1958). De 
växte då ”ovanför den t. nyl. uppkastade högsta stormvallen”. Från omkring 1970 är något 
exemplar känt från stranden sydost om Rembs i Vamlingbo (H. Palmer muntl.). Sydväst 
om Norebod i samma socken beskrivs mötet med vår växt sommaren 1982 (Vos 1982). 
Förutom på den senare växtplatsen fanns växten kvar på de övriga 2009. Omkring år 1975 
hittades martorn söder om Glasskär på Närsholmen i När, där det som mest fanns tre 
exemplar och den senast sågs med ett exemplar ca 1998 (S. Häglund muntl.). Omkring 
1980 sågs arten i de centrala delarna av Sudersandsviken (G. Fåhraeus PGF). Åren 1975-
85 fanns ett exemplar på västra delen av Sudersand, Fårö, men återfanns inte senare 
(Landin 1982, G. Fåhraeus PGF). Ett exemplar är dock funnet på en dynkam i västligaste 
delen av Sudersandsviken år 1986 (A. M. Hellström PGF). Inga plantor sågs här 2009. På 
Fårö är martorn även funnen i den sydöstra delen av Norsta Auren år 1985 (Karin Jonsson, 
Fåhraeus 1985). Av tidsbrist kontrollerades inte denna uppgift vid inventeringarna år 2009. 
Bestånden nordost Flata hällar (sydväst Fårö fyr), sågs första gången 1995 (R. Staav i mail) 
och exemplaret på Flata hällar meddelades till undertecknad sommaren 2009 (T. Lindell 
muntl.). 
 
På Gotska Sandön ökar bestånden i Franska bukten med exempelvis 800 exemplar från 
Ryska kanonerna till Kyrkudden år 1967 (Lindgren 1977) och minst 4300 exemplar i hela 
bukten år 1988 (Ingmansson 1988, Ingmansson & Petersson 1989). Nya växtplatser 
tillkommer vid Bredsand (Pettersson 1959), Vinbukten och Varvsbukten (norr Gamla 
Gården), båda år 1967 (Lindgren 1977). Möjligen avser växtplatsen vid Bredsand den 
nuvarande öster om Stenrevet, där den noterades år 1988 (Ingmansson & Petersson 1989). 
År 1996 ses två exemplar nära Lilla Beckrevet och år 2004 sex exemplar vid Sankt Annae 
udde (Ingmansson & Petersson 2006). Spridningen har fortsatt med nya växtplatser funna 
under år 2009.  
 
Sammanfattningsvis har martorn under någon tidsperiod blivit funnen från minst 25 lokaler 
(500 m lucka) på Gotland före årets inventeringar. Om lokalen på Bredsand inte 
överensstämmer med lokalen ost Stenrevet är antalet 26. På sex av dessa återfanns inte 
växten. Sex andra växtplatser, där den sedan länge varit utgången eller lokalangivelsen 
varit för inexakt, besöktes inte under 2009. Under årets inventering hittades tre nya lokaler 
på Gotska Sandön. Dessutom meddelades en ny lokal på Stora Karlsö, Eksta (C.-C. 
Coulianos muntl.). Martorn noterades därför på 17 lokaler under inventeringen år 2009. 
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Martornets biologi och ekologi 

 
Bild 1. Blommor av martorn med tistelfjäril. Franska bukten, Gotska Sandön. 
 
Martorn tillhör familjen flockblommiga, Apiaceae. Typiskt för denna växt är den ljust 
blågrå färgen på grenarna och de extremt uddtaggiga bladen. De blå blommorna bildar 
rundade samlingar i topparna. Blommorna är en bra nektarkälla för bl.a. dagfjärilar. Den är 
till växtsättet något busklik, men blir sällan mer än 50 cm hög. I sidled breder martorn ofta 
ut sig till meterstora ruggar, där det är svårt att avgränsa om ett eller flera exemplar är 
inblandade. Den kan nämligen sprida sig i sidled med rotskott, vilket gör att en planta efter 
långspridning med frö kan ge upphov till ett bestånd med dålig genetisk spridning i 
arvsanlagen. På längre sträckor sprids den alltså med frön (tål uppenbarligen saltvatten). I 
vissa fall verkar intorkade fruktställningar brytas av från den ytligt sett hårda men sköra 
plantan och transporteras med vinden till nya växtplatser. Detta noterades särskilt på 
Gotska Sandön.  
 
Martorn hittas alltid strandnära främst i sanddyner, där bar sand i de s.k. vita dynerna är 
viktigt vid fröetableringen (Bengtsson, Appelqvist & Lindholm 2009). Efter etableringen 
utbildas långa, kraftiga rötter på djupet i sanden. Dessutom finns alltså vågräta rotskott. På 
Gotland finns många exemplar på de vita dynerna (eller på sandblottor på andra dyner), 
men till stor del även längre från stranden på de av växtlighet mer bundna grå dynerna 
samt i inre dyner med etablerad tallskog (Franska bukten, Gotska Sandön). Plantor växer 
även i mer stenbunden strandmiljö. I vissa fall måste växtmiljön betecknas som sandhed 
eller torräng innanför stränder eller dyner.  
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MATERIAL OCH METOD 

Inventeringens metodik år 2009 
Inventeringen följde en manual för undersökningar av arten i Sverige (Bengtsson & 
Finsberg 2009). Häri ingick, förutom räkning av antalet exemplar, även rutanalyser av 
följearter, inventering längs transekter för att utröna växtlighetens täckningsgrad kontra fri 
sand m.m. (kornstorleksanalys), analys av förbuskning (buskskiktets täckningsgrad),  
bedömning av växtmiljön (efter förutbestämda habitattyper), lokalens exponeringsgrad mot 
vattnet, bad och friluftsliv, störning, beteshävd m.m.. Dessa omfattande undersökningar 
kunde endast delvis genomföras p.g.a. tidsbrist. Inventeringarna på Gotska Sandön 
genomfördes 26 till 31 juli och på övriga Gotland mellan 2 och 30 augusti 2009.  
 

Antalsräkning 
Denna uppgift prioriterades vid årets inventeringar. Syftet var självklart att få en 
helhetsbild av utvecklingen på de olika växtplatserna för martorn på Gotland. Enligt 
manualen (se ovan) skulle stjälkar, som kom upp ur sanden med ett inbördes avstånd på 
mer än 10 cm, räknas som enskilda exemplar. Enligt samma manual skulle exemplaren 
sedan indelas i fertila (med blommor eller frukter), större, sterila (utan blommor eller 
frukter) samt små plantor, vilka noterades var för sig. Personligen hade jag svårt att 
avgränsa de båda senare grupperna från varandra. Jag har möjligen överskattat småplantor 
i förhållande till större, sterila exemplar. Antalet plantor på och längden av växtplatserna 
(inbördes avstånd >100 m) skulle sedan ligga till grund för vilka plantor som därefter 
utsågs för rutanalyser respektive var i bestånden transekter skulle läggas (se dock nedan).  
 

Rutanalyser av följeväxter 
För att utröna vilka växter, som var vanliga i martornets närhet, genomfördes 
undersökningar närmaste kvadratmetern runt enskilda plantor. Enligt manualen skulle en 
slumptalstabell användas för att utse vilka 25 plantor, som skulle bli föremål för 
undersökning på varje växtplats/lokal. Detta innebar att man först skulle räkna exemplaren 
på växtplatsen och välja en särskild tabell beroende av antalet plantor som inräknats. Sedan 
skulle inventeraren gå tillbaka till utgångspunkten och söka upp de i tabellen utvalda 
plantorna för undersökning. Denna metod genomfördes inte förutom på någon enstaka 
lokal (Sjaustrehammarn samt en del individfattiga lokaler). Framförallt på Gotska Sandön 
(ibland flera kilometer att gå tillbaka) medgav avsatt tid inte att denna mycket tidskrävande 
metod användes. Antalet plantor som blev föremål för undersökning minskades och 
utvaldes efter förutbestämda tal t.ex. var 30:e, 100:e, 500:e planta eller liknande. Vid 
inventeringarna år 2009 genomfördes 98 rutanalyser varav 23 på Gotska Sandön. Med 
utgångspunkt från manualens intentioner borde minst 333 plantor ha undersökts på 
Gotland. 
 
Parallellt med stranden utlades en fast träram (hopfällbar, centimetergraderad), i vars 
centrum den utvalda plantan av martorn fanns. Nio smårutor skapades genom att fyra 
träpinnar lades i rutmönster inuti kvadraten. Varje småruta bestod därför av 33,3 x 33,3 
cm. Sedan bestämdes arterna och förekomsten i antalet smårutor noterades. Även den 
centrala martornsplantan har medtagits i protokollen. Svårbestämda mossor och lavar 
insamlades. Oftast fotograferades även miljön runt plantan. 
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Transekter för undersökning av bar sand mm 
Enligt ovan nämnda manual skulle 20 transekter jämnt fördelade över varje lokal 
undersökas. Detta genomfördes endast vid Sjaustrehammarn. I övrigt lades transekter ut 
genom bestånden vid en del av de plantor, som blev föremål för rutanalyser.  
Undersökning längs transekterna gjordes (upp till 30 m måttband) vinkelrätt mot stranden 
och började någon meter bakom beståndets innersta plantor (längst bort från stranden) och 
slutade någon meter närmare strandlinjen än de nederst belägna plantorna (de närmast 
stranden). För vissa avgränsade bestånd i sanddyntallskog på Gotska Sandön låg hela 
transekten inom denna miljö. För varje dm längs transekten noterades förekomsten av olika 
materialtyper (eller heltäckande växtlighet) i markytan enligt följande: 
 
Materialtyp Kornstorlek Beteckning 
Helt exponerad sand 0,2-2 mm 1 
Delvis exponerad sand 0,2-2 mm 2 
Exponerat finsediment >0,2 mm 3 
Exponerat grus 2-20 mm 4 
Exponerad sten 20-200 mm 5 
Exponerade block >200 mm 6 
Exponerat osorterat material  7 
   
Vid inventeringarna år 2009 genomfördes 65 undersökningar av markens materialtyp längs 
transekter varav 13 på Gotska Sandön. Med utgångspunkt från manualens intentioner 
borde minst 259 transekter ha undersökts på Gotland. Materialtyperna finsediment och 
block förekom inte längs transekterna på Gotland. 
 

Förbuskning 
De undersökningar vilka förespråkas i manualen genomfördes inte p.g.a. tidsbrist. Vad 
gäller bestånden i Franska bukten på Gotska Sandön torde denna uppgift bli ogörlig, då en 
stor del av martornsplantorna växer i gles skogsmiljö (jfr bild 3). Noteringar gjordes dock 
översiktligt om buskar och trädvegetation på lokalerna. 
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Bild 2. Martorn i dyntallskog, Franska bukten, Gotska Sandön.  
 
 

RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

Lokaler för martorn 
Martorn hittades på 17 lokaler (>500 m inbördes avstånd) enligt ArtDatabankens 
definitioner. Av dessa fanns sju på Gotska Sandön. Nya lokaler hittades nordost 
Rönnudden på Stora Karlsö, Eksta, samt med tre lokaler på Gotska Sandön nämligen 900 
m nordväst Kyrkuddens fyr, 1,6 km sydsydost Vassesten i Varvsbuktens centrum samt vid 
Las Palmas. Om manualens definitioner (>100 m inbördes avstånd) används blir antalet 
delområden 29. Ett enda egentligt delområde (centrala och nordöstra delen av Franska 
bukten samt Kyrkudden) med m.el.m. kontinuerliga förekomster har ändå indelats i två 
delområden för att bättre kunna jämföra med äldre uppgifter. Därmed används här 30 
delområden varav hälften på Gotska Sandön.  
 
På sex besökta lokaler kunde inga exemplar av martorn återfinnas. Det var sydväst 
Norebodar samt norr om Heligholmen i Vamlingbo, Glasskär i När, sydväst Grynge i 
Gammelgarn, västra delen av Sudersandsviken på Fårö samt vid Lilla Beckrevet på 
Gotska Sandön.  
 

Antalet exemplar av martorn 
Sammanlagt inräknades 11 574 exemplar av martorn, fördelade på 8 135 fertila, 97 större 
sterila och 3 342 små plantor. Av dessa fanns inte mindre än 9 355 eller 80,83 % på Gotska 
Sandön. Den största lokalen med 8 952 exemplar fanns på en sträcka av ca 5 km i ett mer 
eller mindre sammanhängande bestånd från Vinbukten förbi Nyhamn och Tärnudden, 
genom Franska bukten och runt Kyrkudden. Lokalen håller 77,3 % av det gotländska 
beståndet av martorn. Säkerligen utgör denna förekomst även en stor del av hela den 
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svenska populationen av denna växt. Enligt föreliggande åtgärdsprogram (Bengtsson, 
Appelqvist & Lindholm 2009) var detta den enda lokalen i Sverige med mer än tusen 
individer.  
 
En andra lokal med ett bestånd över tusen plantor fanns längs 1,9 km strand från Skälvik i 
Gammelgarn över Rodarve till Natviksudden i Östergarn, där 1 345 exemplar kunde 
inräknas. Möjligen är detta den näst individrikaste lokalen i Sverige. Tre andra lokaler har 
populationer med mer än hundra exemplar nämligen Folhammars naturreservat i Ardre 
med 511, Sjaustrehammarn i Gammelgarn med 313 och norra delen av Varvsbukten på 
Gotska Sandön med 381 plantor. På de övriga lokalerna hittades 1 till 18 exemplar. 
 
Tabell 1. Resultat av martornsinventering för olika lokaler (>500 m lucka) på Gotland år 2009. (GS 
= Gotska Sandön). 
Socken Lokal Lokal ID Delomr 

ID 
Fertila St 

sterila 
Små 
ex 

Summa % 

Vamlingbo Rembs 530 m SO Gotlandskusten reg dos 2000462 M2 3 0 0 3 0 

Silte Langriv/Sandskallen N Gotlandskusten reg dos 2000462 M4 4 0 0 4 0 

Eksta Kronvald Ekstakusten 2000129 M1 5 0 2 7 0,1 

Eksta Stora Karlsö SE 0340023 M1 1 0 0 1 0 

Ardre Folhammars NR  Folhammar 2000120 M1 299 5 207 511 4,4 

Gammelgarn Sjaustrehammarn Gotlandskusten reg dos 2000462 M6 242 0 71 313 2,7 

Gammelgarn Sysneudd SO-del Gotlandskusten reg dos 2000462 M8 15 0 3 18 0,2 

G-garn-Ö-garn Skälvik-Natviksudden Gotlandskusten reg dos 2000462 M9-13 1005 5 335 1345 11,6 

Fårö Skalasand Gotlandskusten reg dos 2000462 M19 2 2 0 4 0 

Fårö Flata hällar Gotlandskusten reg dos 2000462 M20-21 9 0 4 13 0,1 

V-bo - Fårö Gotland huvudö + Fårö   1585 12 622 2219 19,2 

Fårö GS, S:t Annae Udd SE 0340097 M1 13 0 0 13 0,1 

Fårö GS, Vinbukten-Kyrkudden SE 0340097 M2-6 6331 80 2541 8952 77,3 

Fårö GS, Kyrkudden 900 m NV SE 0340097 M7 1 0 0 1 0 

Fårö GS, Varvsbukten centrum SE 0340097 M8 1 0 0 1 0 

Fårö GS, Varvsbukten N-del SE 0340097 M9-12 201 4 176 381 3,3 

Fårö GS, Las Palmas SE 0340097 M13-14 1 1 0 2 0 

Fårö GS, Stenrevet O SE 0340097 M16 2 0 3 5 0 

Fårö Gotska Sandön SE 0340097  6550 85 2720 9355 80,8 

Gotland totalt    8135 97 3342 11574 100 

 

Växtmiljöer för martorn på Gotland 
Drygt 100 noteringar har gjorts avseende den miljö (biotop), där exemplaren av martorn 
förekommer (tabell 2). Det måste dock sägas att noteringarna inte är kopplade till mängden 
av martorn på lokalerna. En lokal med mycket martorn har alltså bara fått en notering. På 
samma sätt har ett enda isolerat exemplar fått en notering.  
 
Tabell 2. Noterade biotoper för martornslokaler på Gotland 2009. 
Biotoper 
martorn 

Antal 
noteringar 

% 

sandstrand 5 4,8 
grusstrand 4 3,8 
stenstrand 7 6,7 
strandvall 9 8,7 
fördyn 1 1 
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vit dyn 32 30,8 
grå dyn 15 14,4 
sandhed/torräng 21 20,2 
dyntallskog 10 9,6 

 
Det framgår dock av noteringarna att de vindetablerade vita dynerna med mycket bar sand 
är viktiga för arten (Kyrkudden, Franska bukten, Tärnudden, Nyhamn, Varvsbukten, Las 
Palmas). Detta gäller troligen särskilt då nya plantor skall etablera sig från frö. Små 
nyetablerade individer finns ofta i det strandhak, som utbildas på dynens utsida vid stormar 
(Nyhamn, Varvsbukten). Endast enstaka exemplar har dock setts i den utanför liggande 
fördynen (Varvsbukten). Många exemplar finns även etablerade i svackan mellan den vita 
och grå dynen (Franska bukten).  
 
Som ses i tabellen finns överraskande många noteringar även på de av växtlighet bundna 
grå dynerna respektive i den tallskog (Pinus sylvestris) som efter hand etablerar sig på de 
inre dynerna. Dessa miljötyper är särskilt framträdande i Franska bukten på Gotska Sandön 
och är i denna sammanställning med all säkerhet underskattade i jämförelse med det stora 
bestånd av martorn, som här har inräknats under inventeringen. Huruvida plantor av 
martorn verkligen har förmåga att etablera sig i denna miljö eller om de har överlevt från 
ett tidigare stadium med bar sand har inte undersökts. I Franska bukten fanns dock ett 
förhållandevis stort antal små exemplar av martorn i rätt tät ungtallskog i svackan mellan 
den grå dynen och sandtallskogen där innanför. För att få klarhet i artens förmåga att 
etablera sig i denna miljö måste enskilda små plantor märkas ut och följas under flera 
säsonger. I övrigt förekommer martornsplantor på olika typer av stränder med sand, grus 
eller sten (kalk). Ofta är dessa stränder påverkade av vågrörelser med utbildade 
strandhak/sluttningar. Är dessa sandiga ser man ofta små plantor som etablerat sig 
(Folhammar). Enstaka individer står högre upp på stranden i ren kalkklapper ovanför det 
strandhak eller den sluttning som avgränsar den vågpåverkade delen (Flata hällar, sydväst 
Natviksudden). Martorn finns också på de av vågor tidigare utbildade strandvallarna 
(Kronvald, Sysneudd, Rodarve). Underlaget består då av en blandning av sand, grus och 
sten.   
 
Förvånansvärt ofta växer exemplar av martorn även innanför strandzonen på mer bunden 
sandhed eller ibland närmast på torrängar (Langriv N, Skälvik, Rodarve, Natviksudden, 
Las Palmas). I dessa miljöer finns även blottor med bar sand, där plantorna möjligen har 
etablerat sig i ett första stadium.  
 

Följearter till martorn på Gotland 
Materialet till denna del är främst hämtat från den systematiska undersökningen av 
provytor runt exemplar av martorn (se tabell 3). Eftersom 98 kvadratmeterstora rutor 
undersöktes, vilka hade indelats i nio smårutor, är det totala antalet smårutor 9 x 98 = 882 
st. Även mer ovetenskapliga noteringar av växter längs transekter och vid andra exemplar 
av martorn har använts.  
 
Mossor och lavar insamlades i vissa rutor, i andra rutor antecknades att aktuell mossa 
liknade någon av de tidigare sedda. Då en expert (Thomas Hallingbäck) granskade 
insamlat mossmaterial visade det sig att det jag kallat ”bredbladig med röd mittnerv, 
skruvad i torka” fördelade sig på fyra arter: sandskruvmossa, Syntrichia ruraliformis, (en 
kollekt), fjällskruvmossa, S. norvegica, (två kollekter), takmossa S. ruralis, (tre kollekter) 
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och brännmossa, Ceratodon purpureus, (sju kollekter). Likaså blev det jag kallat ”ljusgrön 
mossa med udd” fördelat på två arter: cypressfläta, Hypnum cupressiforme, (två kollekter) 
och blek gräsmossa, Brachythecium albicans, (fem kollekter). Därmed råder det 
vetenskaplig osäkerhet runt mossorna i flera provrutor, där mossorna inte insamlats. Därför 
redovisas mossorna som grupper i sammanställningarna. När det gäller lavarna, vilka 
bestämts av Lars-Åke Pettersson, är läget klarare och de redovisas oftast på artnivå. 
 
Många av arterna med hög frekvens i smårutorna är karakteristiska för vita dyner och bar 
sand nämligen martorn, strandkvickrot (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica), sandsallat 
(Mulgedium tataricum), sandrör (Ammophila arenaria), strandråg (Leymus arenarius) och 
sandstarr (Carex arenaria). Alla dessa arter förekommer ibland även på sandstränder samt 
sandsallat, strandråg och sandrör även på strandvallar. Typiska arter i grå dyner är 
företrädda av gulmåra (Galium verum), rödsvingel (Festuca rubra), borsttåtel 
(Corynephorus canescens), flockfibbla (Hieracium umbellatum) och sandsvingel (Festuca 
polesica). Strandvial (Lathyrus japonicus ssp. maritimus) förekommer både i vita och grå 
dyner. Slutligen finns en tredje grupp, vilken mest växer på sandhed/torräng. Hit kan vi 
föra gulmåra, rödsvingel, backtimjan (Thymus serpyllum ssp. serpyllum), fältsippa 
(Pulsatilla pratensis), svartkämpar (Plantago lanceolata), sandsvingel, mossor och lavar. 
Saltarv (Honckenya peploides ssp. peploides) finns mest på sandstränder. 
 
Tabell 3. Växter noterade (i över 5 % av de 882 undersökta smårutorna) i provytor med martorn. 
GS = Gotska Sandön. 
Art Delrutor 

Gtl 
utom 
GS 

Delrutor 
GS 

Gtl 
totalt 

% 

martorn 308 56 364 41 
strandkvickrot 233 65 298 34 
sandsallat 290  290 38 
gulmåra 159 11 170 33 
sandrör 40 98 138 16 
rödsvingel 116  116 13 
sandstarr 55 60 115 13 
backtimjan 91 23 114 13 
saltarv 102 4 106 12 
strandråg 66 27 93 11 
strandvial 13 75 88 10 
borsttåtel 26 52 78 9 
fältsippa 64 10 74 8 
svartkämpar 59  59 7 
ogräsmaskrosor 55 3 58 7 
flockfibbla 52 1 53 6 
falsk renlav 52  52 6 
sandskruv-/fjällskruv-/tak-/brännmossa 49  49 6 
sandsvingel 43 4 47 5 
revfingerört 47  47 5 
brännmossa 10 36 46 5 

 
Sandsallat är ännu inte funnen på Gotska Sandön och har därför bara noteringar från 
huvudön på Gotland. Dessutom är denna undersökning snedvriden i förhållande till var de 
flesta exemplaren av martorn finns. Som tidigare redovisats gjordes 98 rutanalyser, varav 
endast 23 (207 smårutor) på det för martornet individrika Gotska Sandön.  
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Bild 3. Sandsallat vid martorn. Folhammar naturreservat, Ardre. 
 
I ett försök att få en mer rättvisande bild för hela Gotland har en viktad tabell tagits fram i 
förhållande till inräknade exemplar För varje delområde enligt tabellen togs antalet 
noterade smårutor för arten och dividerades med antalet undersökta smårutor (i 
delområdet), vilket sedan multiplicerades med antalet inräknade exemplar på Gotska 
Sandön respektive övriga Gotland (tabell 4).  
 
Tabell 4. Rutanalys omräknad i förhållande till antalet inräknade ex av martorn (arter med andel 
>5%). GS = Gotska Sandön. 

Art 
Viktat Gtl 
utom GS Viktat GS Viktat Gtl Viktat % 

martorn 1012 2531 3543 31 
sandrör 131 4429 4560 39 
strandkvickrot 766 2938 3704 32 
strandvial 43 3389 3432 30 
sandstarr 181 2712 2893 25 
borsttåtel 85 2350 2435 21 
brännmossa 33 1627 1660 14 
strandråg 217 1220 1437 12 
backtimjan 299 1039 1338 12 
mjölke  1311 1311 11 
gulmåra 522 497 1019 9 
sandsallat 953  953 8 
kvastmossa 10 813 823 7 
fjällskruvmossa   813 813 7 
blåslav 20 678 698 6 
naggbägarlav 20 678 698 6 
fältsippa 210 452 662 6 

 
Skillnaden blir kanske inte så stor men sandrör och strandvial, vanliga i Gotska Sandöns 
dyner, får en mer framträdande roll i växtligheten vid plantor av martornen. Samtidigt blir 
sandsallatens roll betydligt blygsammare, då den saknas på Sandön. Mjölke (Epilobium 
angustifolium), kvastmossa (Dicranum scoparium), fjällskruvmossa och naggbägarlav 
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(Cladonia fimbriatum) tillkommer. De har förekomster runt exemplaren av martorn i 
sanddyntallskogen och på de grå dynerna. Blåslaven (Hypogymnia physodes) finns mest i 
de grå dynerna. 
 
En sammanställning av övriga anteckningar om arter i martornsmiljö har gjorts i tabell 5. 
Både mossor och backtimjan är vanligt förekommande längs transekter, främst på den 
gotländska huvudön. I övrigt stämmer dessa mer ovetenskapliga noteringar rätt väl överens 
med rutanalyserna enligt ovan. 
 
Tabell 5. Noteringar om arter längs transekter och i miljöer vid martorn (ej rutanalyser). 
Art Antal 

noteringar 
Art Antal 

noteringar 
mossa sp. 125 gulmåra 18 
backtimjan 67 saltarv 14 
martorn 67 lav sp. 12 
sandrör 63 sandstarr 12 
strandkvickrot 42 väddklint 11 
strandråg 23 fältsippa 7 
sandsallat 22 sandsvingel 7 
borsttåtel 21 strandkål 5 
strandvial 19   

 
 

Förbuskning vid martorn på Gotland 
Som tidigare redovisats har inte detta undersökts enligt gällande manual. De mest 
expansiva och i längden mer hotande arterna är tall och vresros (Rosa rugosa). Tall är 
mycket framträdande främst runt bestånden i Franska bukten på Gotska Sandön. Här växer 
en stor del av plantorna i gles tallskog på äldre dyner. När och hur de etablerades i denna 
miljö är inte undersökt. Däremot har små nyligen etablerade exemplar noterats i området 
under 2009. Dessa fanns även i rätt tät ungtallskog. Martornsplantor i dyntallskog växer 
även vid Rodarve i Östergarn. På den senare lokalen finns även mer omfattande ruggar 
med vresros på strandvallarna och på sandheden innanför. Martorn växer även i bestånden 
av vresros, men kan ha kommit till växtplatsen innan vresrosen. I nedanstående 
sammanställning (tabell 6) har mer ovetenskapligt antecknade buskar och träd på 
växtplatserna och längs transekterna förts in i ”antal noteringar”. Funna träd och buskar vid 
rutanalyserna visas som ”antal smårutor”.   
 
Tabell 6. Buskar och träd nära martorn på Gotland. 
Buske/träd vid 
martorn 

Antal 
noteringar 

Antal 
smårutor 

tall 27 21 
vresros 7 15 
en 1 6 
ros (canina/dumalis) 1  
berberis  1 
slån 1  
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Undersökning av bar sand m.m. längs transekter på Gotland 
Metodbeskrivningen för denna undersökning finns i tidigare textdelar. Av tabell 7 framgår 
att det är en klar skillnad mellan förhållandena på Gotska Sandön och övriga Gotland. På 
Gotska Sandön är ca 65 % av transekternas längd bevuxna och saknar bar sand eller delvis 
bar sand, vilket framhävs som en förutsättning för etablering av martornets plantor. På 
övriga Gotland är förhållandet det omvända med ca 70 % bara eller delvis bara markytor 
av sand, sten m.m. De förutsättningar som gäller på Sandön borde få ännu mer genomslag i 
den totala bilden än vad som visas i denna tabell. Av 65 genomförda transekter gjordes 
bara 13 på Sandön. Om flera undersökningar hade hunnits med på Sandön skulle 
säkerligen siffermaterialet närma sig de som finns för detta område.  
 
Tabell 7. Antal dm av olika materialtyper längs transekter på Gotland. 
materialtyp Gtl utom 

Sandön 
% Sandön % Gtl 

totalt 
% 

Helt exp. sand 1902 42,3 355 22,1 2299,3 37 
Delvis exp. sand 603 13,4 199 12,4 815,4 13,1 
Exp. finsediment       
Exp. grus 66 1,5   67,5 1,1 

Exp. sten 305 6,8   311,8 5 

Exp. block       
Exp. osorterat 265 5,9 4 0,2 274,9 4,4 
Summa   69,9  34,7  60,6 

Med sluten växtlighet  30,1  65,3  39,4 

Transekter dm totalt 4498  1607  6105  

 
Bristen på bar sand i Franska bukten på Gotska Sandön jämfört med det stora 
individantalet i samma område är motstridiga fakta. Enligt gängse normer borde den 
ökning som setts här inte kunna förekomma. Från ett första exemplar 1945, sågs ett "större 
bestånd" i Franska Bukten år 1957 (Pettersson 1958), ca 4300 exemplar från Tärnudden 
över Franska bukten till Kyrkudden år 1988 (Ingmansson & Petersson 1989) till årets över 
8 000 plantor längs samma strand. Även om vi vid inventeringen 1988 räknade rätt 
översiktligt och antog att varje rugge var ett exemplar måste en ytterligare ökning ha skett 
från 1988 till beståndet år 2009.  
 
Frågan är nu om martorn har förmåga att etablera plantor även i sluten växtlighet. För att ta 
reda på detta krävs mer undersökningar på plantnivå. Undertecknad har dock märkt en klar 
och mycket drastisk ökning under de senaste 30 åren av tall på dyner och områden 
innanför dynerna runt om på Sandön. Detta visar även äldre bildmaterial från Gotska 
Sandön, där stranddynerna är helt fria från buskar och träd. En fortsatt ökning av martorn 
kan hindras om etableringen av tall på Sandöns dyner fortsätter. Undersökningar på 
plantnivå i Franska bukten bör företas för att utröna etableringsförmågan av martorn i olika 
substrat. 
 
 

Gotlands lokaler för martorn 
 
Vamlingbo, sydväst Norebod (Gotlandskusten reg dos 2000461; M1) 
En ungefärlig växtplats på denna strand kan utläsas av texten i en Rindi-artikel (Vos 1982). 
Eftersöktes här utan positivt resultat hösten 2009. 
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Vamlingbo, Rembs 530 m SO (Gotlandskusten reg dos 2000462; M2) 1649723; 6314142 
Enstaka exemplar är kända vid lokalen sedan ca 1970 (Henrietta Palmer muntl.). Det 
föreligger även en uppgift år 1983 men med en något annorlunda koordinat: 1649955; 
6314085 (S. Högström PGF).  
 
År 2009 fanns en rugge med tre fertila exemplar i en svacka på insidan av den vita dynen. 
På växtplatsen (1 m2) fanns gles växtlighet. Rutanalysen (nio smårutor) gav följande 
resultat: martorn 4, sandrör 9, gulmåra 8, saltarv 7, sandstarr 5, sandsvingel 4, sandskruv-
/fjällskruv-/tak-/brännmossa 3, strandkvickrot 3, rödsvingel 1, sandsallat 1, sandtimotej 
(Phleum arenarium) 1, vårarv (Cerastium semidecandrum) 1. Transekt 60 dm: Helt exp. 
sand 16 dm, delvis exp. sand 24 dm. Stranden är helt exponerad mot syd. Bad och 
friluftsliv förekommer i området. En stig för badande går genom dynen ca 5 m väster om 
plantorna. En plastbåt är upplagd vid denna stig. Inga informationsskyltar om martorn 
finns på lokalen.  Växtplatsen verkar trots sitt låga individantal att hålla ställningarna med 
över åren rätt konstanta antal. En informationsskylt bör sättas upp. 
 

 
Bild 4. Rembs, Vamlingbo. 
 
Vamlingbo, Holms fiskeläge ca 500 m VSV (Gotlandskusten reg dos 2000462; M3) 
Växtplatsen ”innanför Heligholm” är känd sedan 1935 (Pettersson 1958). Ett exemplar 
fanns kvar på sandheden innanför stranden ännu 1990 (1650665; 6314155, B. Larsson 
PGF). Trots att bar sand finns vid koordinaten på sandheden sågs inga plantor under 
inventeringen år 2009.  
 
Silte, Langriv/Sandskallen N (Gotlandskusten reg dos 2000462; M4) 1641710; 6343334 
Ett exemplar hittades på lokalen i april 1952 (säkerligen fjolårsex., B. Pettersson 
anteckningsbok, UME, Pettersson 1971), vilket innebär att martorn fanns på platsen redan 
1951. Nämnda person noterar även ett exemplar år 1954. Övriga tidigare noteringar är: 
fåtalig 1983 (M. Svedäng PGF), ett exemplar 1995, två exemplar 2001, en stor planta och 
två små plantor 2002 (samtliga G. Ingmansson PGF).  
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Under inventeringen år 2009 fanns fyra fertila plantor på växtplatsen (8 m2) belägen på 
sandhed/torräng bakom en flack vit dyn. Rutanalysen (nio smårutor) gav följande resultat: 
martorn 2, gulmåra 9, sandstarr 9, backtimjan 8, luddlosta (Bromus hordeaceus ssp. 
hordeaceus) 6, fårsvingel (Festuca ovina) 4, rödsyra (Rumex acetosella ssp. tenuifolius) 2, 
gul fetknopp (Sedum acre) 2, sandtimotej 2, sandsvingel 2, harklöver (Trifolium arvense) 
2, femfingerört (Potentilla argentea) 2, cypressfläta/blek gräsmossa 1, svartkämpar 1, 
småfingerört (Potentilla tabernaemontani) 1, ogräsmaskrosor (Taraxacum sect. Ruderalia) 
1, stängellav (Cladonia gracilis) 1, sandskruvmossa 1. Transekt 50 dm: Helt exp. sand 9 
dm, delvis exp. sand 7 dm. En rosbuske (0,5 m) står nära de inre plantorna. Stranden är helt 
exponerad mot väst. Växtplatsen är påverkad av bad och friluftsliv. Informationsskylt om 
martorn finns uppsatt. Cykel-/gångstigar passerar mellan exemplaren och mellan dessa och 
info-skylt. Exemplaren är inhägnade med stenar. 
 
Antalet individer på växtplatsen verkar alltid ha varit lågt. Möjligen är årets fyra exemplar 
det högsta noterade. Kanske kan ett försök göras att bredda beståndet ned mot stranden 
genom att frilägga sand närmast väster om de nedersta plantorna. Eventuell etablering av 
plantor i den fria zonen med bar sand mellan de inhägnade grupperna försvåras av 
passerande stigar. 
 

 
Bild 5. Langriv/Sandskallen, Silte. 
 
Eksta, Kronvald (Ekstakusten 2000129; M1) 1638301; 6353012 
Växtplatsen är först noterad 1954 med ett tiotal exemplar ”ovanför den t. nyl. uppkastade 
högsta stormvallen” (B. Pettersson anteckningsbok, UME, Pettersson 1958). Övriga 
tidigare antalsuppgifter: Ett trettiotal exemplar 1983 (Ingmansson 1984), ca 35 ex. de flesta 
ganska små 1984, fem ex. varav två mycket små 2002 (båda G. Ingmansson PGF).  
 
Under 2009 fanns fem fertila och två små exemplar på platsen (8 m2) alltså summa sju 
plantor (jfr 2002). De växte på en sandhed/torräng bakom en flack ås med sand/grus/sten. 
Rutanalysen (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 4, gulmåra 9, fårsvingel 9, 
svartkämpar 9, uddögontröst (Euphrasia stricta var. stricta) 8, backtimjan 7, backglim 
(Silene nutans) 6, rölleka (Achillea millefolium) 6, cypressfläta 4, humlelusern (Medicago 

 18



lupulina) 4, småfingerört 3, falsk renlav (Cladonia rangiformis) 3, sandmaskrosor 
(Taraxacum sect. Erythrosperma) 1. Transekt 30 dm: delvis exp. sand 1 dm. Stranden är 
helt exponerad mot västsydväst. Området runt fiskeläget är ett livligt frekventerat turistmål 
(busstopp). Informationsskylt om martorn finns uppsatt. Exemplaren är inhägnade med 
stenar och snören mellan små stolpar.  
 
Bestånden på växtplatsen har minskat sedan mitten av 1980-talet. Transekten visar på 
mycket lite bar sand vid plantorna, där istället en typisk torrängsflora förekommer. Ett 
försök att luckra upp växtligheten bör göras för att se om nya skott kan etableras. Området 
är naturreservat och åtgärderna kräver tillstånd.  
 
Eksta, Stora Karlsö, Rönnudden 175 m NO (SE 0340023; M1) 1630890; 6353890 
Ny lokal år 2009 funnen av Carl-Cedric Coulianos (muntl.). Ett fertilt exemplar (1 m2) 
växte på den första strandvallen med ett underlag av kalkklapper med sand. Exemplaret 
växte nära ett bestånd av krusskräppa (Rumex crispus). Stranden är helt exponerad mot 
nordväst. Området är åtminstone under sensommaren öppet för turister. Informationsskylt 
om martorn saknas. Koordinaten för exemplaret är ungefärlig. 
 
Denna planta är säkerligen nyligen etablerad, då ön varit föremål för intensiv 
florabevakning genom åren. Förhoppningsvis kan den ge upphov till nya skott i området. 
Informationsskylt bör sättas upp.  
 
När, Närsholm, Glasskär (SE0340017; M1) 
Växtplatsen upptäcktes omkring 1975 (alla uppgifter i texten: S. Häglund muntl.) och sågs 
senast runt 1998. Antalet exemplar var som mest tre, men under 1990-talet fanns bara en 
individ.  Plantorna växte sydväst om udden, ca 20 m nordost om skylten för fågelreservatet 
(ca 1674900; 6348850). Miljön var en ganska välgödslad strandvall med krusskräppa mm. 
Lokalen är betad. Inga exemplar hittades vid inventeringen år 2009.  
 
Ardre, Folhammars NR SV-del (Folhammar 2000120; M1) 1676078; 6361452 till 
1676155; 6361528 samt 1676214; 6361568 och 1676227; 6361578 
Växtplatsen är känd sedan 1929 då ett exemplar sågs (Fröman 1930). År 1955 sågs flera 
blommande exemplar (Pettersson 1958). Bengt Pettersson (1971) skriver följande: 
”…växer här ett rikt bestånd av martorn, med säkerhet Gotlands vackraste förekomst…har 
växten under det senaste årtiondet blivit rikligare”. Över 200 individer konstaterades år 
1995 (J. Petersson PGF) och år 2002 inräknades ca 120 blommande plantor plus ett stort 
antal sterila (B. G. Johansson PGF).  
 
Vid inventeringen år 2009 fanns 299 fertila, 5 stora sterila och 207 små exemplar på 
växtplatsen (ca 1400 m2). Sammantaget alltså 511 individer, varav 492 växte m.el.m. 
kontinuerligt mellan de sydvästligaste koordinaterna ovan, 4 respektive 15 exemplar vid de 
andra mer isolerade koordinaterna mot nordost. Miljön vid de flesta plantorna var vit dyn 
(25 %; eg. bar sand i strandhak), sandstrand (20 %), stenstrand (10 %), strand med 
osorterat material (30 %) samt torräng ovanför strandhak (15 %). Martornen växte till stor 
del i den övre delen av stranden. I strandhaket fanns mest små individ. Miljön vid de 
nordligare bestånden var mer stenbunden strand. Rutanalyserna (16 st., 44 smårutor), 
utförda inom det sydvästligaste beståndet, gav följande resultat: martorn 99, sandsallat 
113, revfingerört (Potentilla reptans) 44, gulmåra 24, blåeld (Echium vulgare) 20, kvickrot 
(Elytrigia repens) 14, strandråg 13, väddklint (Centaurea scabiosa) 10, ogräsmaskrosor 7, 
oxtunga (Anchusa officinalis) 6, takmossa 5, fältsippa 4, cypressfläta 3, åkerfräken 
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(Equisetum arvense) 3, krusskräppa 3, fårsvingel 2, backtimjan 2, sandsvingel 2, smalgröe 
(Poa pratensis ssp. angustifolia) 2, svartkämpar 1, Cladonia/Cladina sp. 1, hedlav 
(Cetraria aculeata) 1, kärlväxt sp. (blad) 1, islandslav (Cetraria islandica) 1, hästhov 
(Tussilago farfara) 1. Den höga frekvensen för sandsallat är typisk för området. Även 
några växter som visar på kulturinflytande noterades nämligen blåeld, kvickrot, 
ogräsmaskrosor och i viss mån oxtunga. Några plantor står nära tallar uppe på torrängen.  
 
Tabell 8. Transekter (16 st.) vid Folhammar.  
Folhammar totalt  812 dm 
Typ Längd dm % 
Helt exp. sand 490 60,3 
Delvis exp. sand 86 10,6 
Exp. finsediment  
Exp. grus 1 0,1 
Exp. sten 95 11,7 
Exp. block  
Exp. osorterat 112 13,8 
Summa  96,5 

 
Transekterna (16 st, 812 dm) genomfördes i samma område som rutanalyserna. Märkbar är 
den höga andelen bar sand. Även andelen sten och osorterat material ligger högre än 
genomsnittet. Dessa materialtyper var inte helt fria från växtlighet.  
 
Stranden är helt exponerad mot sydost. Folhammars naturreservat är livligt frekventerat av 
turister. Bad och tramp förekommer i närheten av plantorna. Exemplaren längst i nordost 
är inhägnade med stenar. Informationsskyltar om martorn är uppsatta i sydväst och 
nordost.  
Trots att denna strand är livligt besökt av badgäster och turister har beståndet ökat.  
 
Informationsskyltarna gör uppenbarligen nytta då inga avtrampade grenar eller plantor 
noterades. Andelen bar sand och sten är mycket god och en ytterligare ökning bör 
förväntas. Kanske kan eventuella småplantor av tall ovanför strandhaket tas bort. 
 

 
Bild 6. Folhammar, Ardre. 
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Ardre/Gammelgarn, Sjaustru SV (Gotlandskusten reg dos 2000462; M5) 
Martorn antecknades med flera exemplar från stranden väster om Sjaustru i Gammelgarn 
år 1948 (B. Pettersson anteckningsbok, UME). Den sågs här i ”enstaka ex ” även 1957, då 
en undersökning av följeväxter företogs (Pettersson 1958). Senare anges ”glesa bestånd” 
(Pettersson 1971). Ett exemplar var kvar i samma område, men i Ardre socken år 1981 
(Jacobsson 1981). Inga eftersökningar längs denna långa sandstrand gjordes under årets 
inventering. 
 
Gammelgarn, Sjaustrehammarn (Gotlandskusten reg dos 2000462; M6) 1680707; 
6364636 till 1680776; 6364686 
Lokalen upptäcktes år 1939 (E. Th. Fries S, Fries 1942). År 1956 noterades flera stora 
individer på växtplatsen (Pettersson 1958).  
 
Under inventeringen på lokalen (950 m2) år 2009 inräknades 313 exemplar fördelade på 
242 fertila och 71 små plantor. Miljön på växtplatsen bedömdes som sandstrand (60 %) 
och strand med osorterat material (40 %). Växtligheten är gles. Rutanalyserna (25 st., 225 
smårutor) gav följande resultat: martorn 117, strandkvickrot 216, sandsallat 140, saltarv 
31, strandråg 27, ogräsmaskrosor 24, gulmåra 5, backtimjan 2. Framträdande är 
rikedomen av strandkvickrot och sandsallat. Särskilt strandkvickrot är en bra indikator på 
helt bar sand, en materialtyp som är riklig på platsen enligt genomförda transekter (20 st. 
med total längd av 1729 dm, tabell 9).  
 
 Tabell 9. Transekter (20 st.) vid Sjaustrehammarn. 
Sjaustrehammarn totalt 1729 

dm 
Typ Längd dm % 
Helt exp. sand 1122 65,2 
Delvis exp. sand 220 12,8 
Exp. finsediment  
Exp. grus 19 1,1 
Exp. sten 125 7,3 
Exp. block  
Exp. osorterat 103 6 
Summa  92,4 

 
Stranden är helt exponerad mot sydost. En livligt använd promenadstig mellan fiskeläget i 
Sjaustru och Danbo/Grynge passerar i beståndets övre delar. Här noterades även spår av en 
barnvagn. En informationsskylt om martorn finns i den sydvästra delen.  
 
Trots stigen genom området finns här ett bra bestånd av martorn. Förmodligen har en 
ökning skett även om tidigare antalsuppgifter är få. Mycket öppen sand medger fortsatt 
expansion av plantor. Ytterligare en skylt kan sättas upp vid stigen i beståndets nordöstra 
del. Önskvärt vore att Danbo naturreservat utvidgas söderut och innefattar större delen av 
Sjaustrehammarn. På så sätt skyddas martornets och andra sällsynta arters växtplatser. 
 

 21



 
Bild 7. Sjauster, Gammelgarn. 
 
Gammelgarn, Grynge V (Gotlandskusten reg dos 2000462; M7) 
En uppgift finns i detta område från 1983 (M. Thulin PGF), men är angiven enbart inom en 
km-ruta i det ekonomiska kartbladet (1681; 6365). Rutan innefattar stranden vid Gryngvik 
inklusive stranden inom Danbo naturreservat ned mot Sjaustrehammarn. Inga exemplar 
sågs vid kontroll år 2009. 
 
 
Gammelgarn, Sysneudd SO-del (Gotlandskusten reg dos 2000462; M8) 
En uppgift finns i detta område från 1983 (M. Thulin PGF), men är angiven enbart inom en 
km-ruta i det ekonomiska kartbladet (1685; 6366). Beståndets mer exakta läge är på 
Sysneudds sydöstra del, där det under flera år funnits exemplar (M. Martinsson muntl.). 
  
År 2009 växte 18 exemplar på lokalen (14 m2), varav 15 var fertila och 3 små plantor. 
Miljön bestod av kalkklapper på en stenstrand. Definitionsmässigt kan den kanske hellre 
anses vara en strandvall en bit upp från stranden. Växttäcket var ganska glest. 
Rutanalyserna (3 st., 27 smårutor) gav följande resultat: martorn 7, rödsvingel 23, 
sandsallat 14, knylhavre (Arrhenaterum elatius ssp. elatius) 10, backtimjan 8, grusslok 
(Melica ciliata) 7, strandråg 7, en (Juniperus communis ssp. communis) 4, svartkämpar 2, 
fårsvingel 2, vanlig gråfibbla (Pilosella officinarum ssp. officinarum) 2, svärdslilja (Iris 
pseudacorus) 2, gul fetknopp 1, sandrör 1, saltarv 1. De funna växterna utgör en blandning 
av torrängsarter typiska för strandvallar och strandarter. Till den förra gruppen hör 
rödsvingel, knylhavre, backtimjan, grusslok, en, svartkämpar, fårsvingel, vanlig gråfibbla 
och gul fetknopp, till den senare gruppen förs martornet självt tillsammans med sandsallat, 
strandråg, sandrör och saltarv. Svärdsliljan antyder att det under ytan kan finnas rörligt 
grundvatten, som kommer från de högre belägna strandvallssystemen längre inåt land på 
udden. En liten enbuske noterades vid exemplaren, annars var området fritt från buskar. 
Transekt (30 dm) visade på enbart exponerad (åtminstone till större delen) sten (26 dm, 
86,7 %). 
  
Växtplatsen ingår i en stor fålla med lamm. Inget högre betestryck noterades på den glest 
bevuxna kalkklappern (svag hävd 3). Stranden är helt exponerad mot sydost. En stig går en 
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bit ovanför beståndet, men ingen större påverkan sker troligen på plantorna från 
människor. Ingen informationsskylt finns vid beståndet. 
 
Detta mindre bestånd verkar klara sig väl även om växtmiljön inte är optimal. Möjligen 
kan en informationsskylt sättas upp, men det är inte helt nödvändigt. 
 

 
Bild 8. Sysneudd, Gammelgarn. 
 
 
Gammelgarn, Skälvik, Östergarn, Rodarve och Östergarn, sydväst Natviksudden 
(Gotlandskusten reg dos 2000462; M9-13) 
Bestånden på denna kuststräcka utgör en enda lokal (inbördes avstånd mindre än 500 m) 
enligt ArtDatabankens definitioner. Luckor finns dock och fem delområden har definierats 
(över 100 m lucka enligt manual för martornsinventering).  
 
Lokalen är tidigast noterad med flera hundra exemplar år 1928 (Englund 1942) och senare 
(Fries 1942) på en sträcka av 2-3 km mellan Sysneudd och Natviksudden i Östergarn 
(Englunds karta antyder även Gammelgarn). Martorn finns dock samlat från Östergarn 
redan år 1912 (G. Hasselroth OHN), men uppgift om exakt växtplats saknas. Pettersson 
(1958) beskriver bestånden på följande sätt (efter att ha angett att betet minskat): 
”Förekomsten var rikast på 1930-talet och har under de senaste åren märkbart avtagit, 
möjligen i samband med åter ökad kulturpåverkan i form av tramp etc.” Senare beskrivs 
dock bestånden (Pettersson 1971) enligt följande: ”Martorn har en mycket rik förekomst 
här, den rikaste på ön.”  
 
Under inventeringarna år 2009 inräknades totalt 1345 plantor, varav 1005 fertila, 5 större 
sterila och 335 små exemplar. Lokalens bestånd utgör 11,6 % av förekomsterna på hela 
Gotland. De olika delområdena på lokalen beskrivs i den följande texten. 
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Bild 9. Skälvik söder, Gammelgarn. 
 
Gammelgarn, Skälvik (Gotlandskusten reg dos 2000462; M9-10) 1685607; 6367235 resp. 
1685670; 6367337 
Växtplatserna ingår troligen i de år 1928 (Englund 1942) och senare (Fries 1942) funna 
bestånden mellan Sysne och Natviksudden (se ovan). Englunds karta har en prick även i 
detta område. En uppgift finns även från 1983 (M. Thulin PGF), men är angiven enbart 
inom denna km-ruta i det ekonomiska kartbladet (1685; 6367). 
 
Vid inventeringarna av martorn år 2009 funnen med ett exemplar i två delområden (120 m 
från varandra, se koordinater). Miljöerna vid båda plantorna betecknades som torräng 
innanför strandvallen vid sand/grus/stenstrand. Växtligheten var heltäckande på 
växtplatserna. Rutanalys (vid det södra exemplaret, nio smårutor) gav följande resultat: 
martorn 1, fältsippa 9, gulmåra 8, cypressfläta/blek gräsmossa 8, trattlav (Cladonia 
pyxidata) 6, brännmossa 5, backtimjan 5, islandslav 5, falsk renlav (Cladonia rangiformis) 
5, saltarv 4, svartkämpar 4, mattfibbla (Pilosella officinarum ssp. peleteriana) 4, 
kvastfibbla (Pilosella cymosa ssp. cymosa) 3, backglim 3, sandlök (Allium vineale) 3, 
fårsvingel 3, rödsvingel 2, knylhavre 2, fältmalört (Artemisia campestris) 2, blodvallmo 
(Papaver dubium ssp. lecoqii) 2, sandsvingel 1, flentimotej (Phleum phleoides) 1, 
spikvallmo (Papaver argemone) 1, rölleka 1, kvastmossa 1, gul fetknopp 1, bägarlav 
(Cladonia) sp. 1. Analysen visar på en typisk torrängsflora med vissa inslag av mer 
kulturgynnade växter nämligen knylhavre, blodvallmo och spikvallmo. Enbart saltarv kan 
hänföras till den strandmiljö, som finns på andra sidan strandvallen. Vid det norra 
exemplaret antecknades följande växtlighet: mossor, islandslav, backtimjan, strandråg, 
saltarv, fältsippa, femfingerört, knylhavre, slån (Prunus spinosa) och en. Vid den södra 
plantan fanns en askplanta (Fraxinus excelsior) ca 1 m bort samt en större oxel (Sorbus 
intermedia) och enbuskar ca 10 m bort. Vid den norra plantan växte slån med tre små ex. 
inom 1 m (rikligare i närheten på den igenvuxna strandvallen), enbuskar med ett litet ex 
och ett mellanstort ex. inom 1 m, flera ex. 1-5 m bort.  
 
Stranden är helt exponerad mot ostsydost (södra plantan) respektive sydost (norra plantan). 
Denna strand är delvis igenvuxen på strandvallarna och på stränderna och inte särskilt 
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välbesökt. Det ligger dock en båt nära det södra exemplaret. Inga informationsskyltar finns 
och är knappast heller behövliga.  
 
De två exemplaren är kanske en rest av ett större bestånd under tidigare år (inprickad av 
Englund 1942). Området är under igenväxning både i strandområdet med högvuxna mållor 
mm samt sakta på torrängen med slån, en och enstaka träd. Möjligen skulle ett visst bete 
kunna öppna upp marktäcket och minska igenväxningen. Därmed skulle förutsättningarna 
för spridning av martorn öka. 
 

 
Bild 10. Skälvik norr, Gammelgarn. 
 
 
Östergarn, Rodarve S till O (Gotlandskusten reg dos 2000462; M11) 1686033; 6367513 
till 1686530; 6367882 
För växtplatsens historik se tidigare textavsnitt om hela lokalen. Under årets inventering 
noterades 1227 exemplar inom detta delområde (ca 8000 m2), varav 912 fertila, 5 större 
sterila och 310 små plantor. Dessa växte inom ett ca 50 m brett område från stranden. 
Plantorna stod på strand och strandvall bestående av sten/grus/sand, glesbevuxen 
sandhed/torräng och på kustnära tallklädda sanddyner. I alla dessa miljöer fanns blottor 
med bar sand, vilka enligt manualen därför räknades som vita dyner. Fördelningen blev då 
(svårdefinierade miljötyper!): vit dyn (10 %), grå dyn (30 %), torräng/sandhed (35 %), 
strand med osorterat material (15 %), kustnära trädklädda sanddyner (10 %). Växtligheten 
var heltäckande till gles.  
 
Rutanalyser (13 st., 117 smårutor) gav följande resultat: martorn 42, gulmåra 96, 
backtimjan 57, fältsippa 51, sandskruv-/fjällskruv-/tak-/brännmossa 39, saltarv 36, 
rödsvingel 29, flockfibbla 24, sandrör 24, sandsallat 22, sandstarr 21, falsk renlav 18, 
cypressfläta/blek gräsmossa 14, islandslav 16, borsttåtel 16, vresros 15, knylhavre 15, 
sandtimotej 15, strandkvickrot 14, tall 13, strandråg 13, strandvial 13, ogräsmaskrosor 10, 
vit fetknopp (Sedum album) 8, sandsvingel 8, vanlig gråfibbla 5, Cladonia/Cladina sp. 4, 
blek gräsmossa 3, kvickrot 3, naggbägarlav 3, grusviva (Androsace septentrionalis) 3, 
fårsvingel 3, femfingerört 2, en 2, duvvicker (Vicia hirsuta) 2, luddlosta 1, skogsfibblor 
(Hieracium sect. Hieracium, kratt- ev.) 1, backtrav (Arabidopsis thaliana) 1, 
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sandmaskrosor 1, långhornslav (Cladonia macroceras) 1, stängellav 1, trattlav 1, bägarlav 
sp. 1, hedlav 1. När det gäller tall har även grenar i markytan medräknats. Som synes 
noterades en stor mängd arter, varav flertalet och de mest frekventa är typiska för mer 
bundna miljöer som grå dyner och torräng/sandhed. Mer normalt förekommande växter i 
martornets sandiga miljöer utgörs av saltarv, sandrör, sandsallat, sandstarr, strandkvickrot 
och strandråg. Dessa arter förekom mest i strandvallens närhet. I områdets inre delar finns 
tallskog på äldre dyner. Enstaka spridda tallar och enar växer ute på sandheden och 
strandvallen. På den senare växer flera bestånd av vresros.  
 
Transekterna (10 st., tabell 10) visar på en mindre andel bar sand och över 60 % är har 
tätare växtlighet. Dessutom fanns glesare växtlighet på ytterligare 15 % av marken.  
 
Tabell 10. Transekter (10 st.) vid Rodarve. 
Rodarve totalt 1727 

dm 
Typ Längd dm % 
Helt exp. sand 265 15,3 
Delvis exp. sand 263 15,2 
Exp. finsediment  
Exp. grus 46 2,7 
Exp. sten 59 3,4 
Exp. block  
Exp. osorterat 32 1,9 
Summa  38,5 

 
Stranden är helt exponerad mot sydost till ostsydost. Området utgörs av en livligt 
frekventerad strand med rikliga körspår (husbilar, bilar, mopeder mm), grillplatser och 
trampade stigar. Ingen informationsskylt finns om martorn. 
 
Förutom bestånden vid Franska bukten på Gotska Sandön är dessa de tätaste och rikligaste 
på Gotland. Växtplatsen har under lång tid varit viktig för martorn. Trots att stranden är 
välbesökt under sommaren överlever tydligen plantorna. Endast enstaka avbrutna grenar 
kunde ses. Kanske är det istället så att tramp, körning mm (hemska tanke!) blottlägger bar 
sand i det annars ganska täta växttäcket, där frön från martorn kan gro. Hur som helst bör 
åtminstone möjligheten att från sydväst köra in med husbilar och bilar stoppas genom stora 
stenar el. likn.. Informationsskyltar skall sättas upp både i sydväst och nära bunkern på 
udden i nordost. Inrättande av ett naturreservat kan diskuteras, vilket då helst bör omfatta 
kusten sydost om vägen/körvägen och hela sträckan från Skälviks norra delar upp mot 
Natviksudden. Parkeringsplatser kan då enklare ordnas i anslutning till vägen/körvägen. 
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Bild 11. Rodarve, Östergarn. 
 
Östergarn, Natviksudden 650-520 m SV (Gotlandskusten reg dos 2000462; M12) 
1686588; 6368002 till 1686663; 6368127 
För växtplatsens historik se tidigare textavsnitt om hela lokalen. Under årets inventering 
noterades tre bestånd längs ca 150 m av den steniga och grusiga stranden (750 m2). 40 
plantor inräknades varav 33 fertila och 7 små. Av de inräknade exemplaren fanns 17 ex 
från 1686588; 6368002 till 1686601; 6368020, 10 ex vid 1686637; 6368077 samt 13 ex 
från 1686653; 6368109 till 1686663; 6368127. Inga ytterligare undersökningar gjordes. 
  
Stranden är helt exponerad mot ostsydost. Den utnyttjas delvis för friluftsliv. Inga 
informationsskyltar finns. Angående naturreservat se under Rodarve. 
 
Östergarn, Natviksudden 360-130 m SV (Gotlandskusten reg dos 2000462; M13) 
1686766; 6368254 till 1686960; 6368409 
För växtplatsens historik se tidigare textavsnitt om hela lokalen. Under årets inventering 
noterades fem bestånd längs 250 m strand (ca 1250 m2). 76 exemplar inräknades varav 58 
var fertila och 18 små plantor. Exemplaren fördelade sig enligt följande på växtplatserna: 1 
ex 1686766; 6368254, 32 ex 1686835; 6368322, 2 ex 1686882; 6368363, 2 ex 1686920; 
6368386, 39 ex 1686953; 6368405. Den senare, större växtplatsen ligger på den sydvästra 
delen av Natviksudden. Miljön på växtplatserna består av stenstrand (30 %), strand med 
osorterat material (30 %) och sandhed/torräng, delvis med blottor (40 %). På den nordöstra 
växtplatsen noterades tät växtlighet med knylhavre och sandsallat. Strandtallskog står 2 m 
från exemplaret i söder. I övrigt genomfördes inga undersökningar. 
 
Stranden är helt exponerad mot sydost. Vid den södra större växtplatsen noterades många 
körspår 5 m från plantorna. Vid det större beståndet i nordost fanns en grillplats. Även i 
övrigt sågs spår av friluftsliv. En informationsskylt om martorn finns vid det större 
beståndet i nordost nära Natviksudden. Angående naturreservat se under Rodarve. 
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Tofta, Gnisvärd (Gotlandskusten reg dos 2000462; M14) 
Martorn insamlades på lokalen första gången år 1907 (Th. Lange UPS, Johansson 1910), 
men växtplatsen förstördes vid hamnens utbyggnad runt 1930 (Englund 1942, Pettersson 
1958). Växtplatsen besöktes inte vid inventeringarna år 2009. 
 
Lummelunda, Lummelundsbruk, på stranden (Gotlandskusten  reg dos 2000462; M15) 
Martorn sågs första gången på lokalen år 1857 (Eisen & Stuxberg 1869; Hellbom enl. 
Johansson 1897), där den var kvar år 1891 (T. Vestergren, LD) men senare försvann 
(Johansson 1897). Belägg är även samlat på lokalen år 1865 (R. Bergloo & S. Ljungberg 
LD).  Växtplatsen besöktes inte vid inventeringarna år 2009. 
 
Hangvar, Irevik (Gotlandskusten reg dos 2000462; M16) 
Ursprungslokal för martorn på Gotland. Hittades här under någon av J. P. Roséns resor på 
ön åren 1816-18: "vid Irevik i Elinghems socken, sparsamt" (Rosén & Wahlenberg 1821). 
Belägg i offentliga herbarier finns för perioden 1867-1919 (S, UPS, VI). Martorn fanns 
kvar här med få, hotade exemplar någon gång under åren 1928-36 (Englund 1942). Ett 
stort exemplar noterades norr om sjömärket vid åmynningen år 1950 (B. Pettersson 
anteckningsbok, UME), vilket kan var den sista observationen eftersom Pettersson (1958) 
anger att den försvann omkring 1950. Växtplatsen besöktes inte vid inventeringarna år 
2009. 
 
Fårö, Sudersand V-del (Gotlandskusten reg dos 2000462; M17) 
Under åren 1975-85 fanns ett exemplar på lokalen men återfanns inte senare (Landin 1982, 
G. Fåhraeus PGF). År 1986 noterades dock ett exemplar på en dynkam i området (A. M. 
Hellström PGF). Inga plantor sågs här 2009. 
 
Fårö Sudersand centralt (Gotlandskusten reg dos 2000462; M18) 
Martorn sågs på lokalen omkring 1980, men försvann före 1983 (G. Fåhraeus PGF). 
Växtplatsen besöktes inte vid inventeringarna år 2009. 
 
Fårö, Skalasand (Gotlandskusten reg dos 2000462; M19) 1708670; 6431316 till 1708682; 
6431325 
Lokalen är funnen av ortsbefolkningen år 1935 och har alltid haft ett sparsamt bestånd 
(Pettersson 1958). Pettersson (1971) kommenterar växtplatsen sålunda ”Möjligt är…(att 
martornet)…på stranddynen på östra Skalasand, i det närmaste har utrotats genom tramp 
av besökare.” 
 
Följande noteringar har erhållits från Roland Staav (i mail): 11.8 1980 Ett blommande ex.+ 
ett icke blommande ex. på baksidan av nedersta dynen mot havet. 17.7 1989 Två 
blommande ex. + fjolårsstängel i sanden. 22.7 1991 En ännu ej utslagen martorna. 20.7 
1994 två ex, ett stort och ett litet nära sandflyktsärr i dynen. 
  
Under årets inventering hittades fyra exemplar, varav två fertila och två stora sterila. De 
växte i ett mindre bestånd (15 m2) på den grå dynen (100 %) innanför en dynkam mot en 
större grop i dynområdet. Rutanalyser (3 st., 27 smårutor) gav följande resultat: martorn 3, 
sandsvingel 26, falsk renlav 26, flockfibbla 25, sandstarr 20, borsttåtel 10, gulvit renlav 
(Cladina arbuscula) 8, sandrör 6, blåslav 6, brännmossa 5, naggbägarlav (Cladonia 
fimbriata) 3, kochenillav (Cladonia coccifera) 2, rötbägarlav (Cladonia cariosa) 2, 
kvastmossa 2, backtimjan 2, strandråg 1, hedlav 1. Som framgår av rutanalysen växer 
plantorna i en bunden miljö med gott om lavar och mossor. Fortfarande hittas dock arter, 
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som indikerar en miljö med öppnare sand: sandstarr, sandrör och strandråg. En transekt på 
20 dm i området gav endast 2 dm (10 %) delvis bar sand. I övrigt var växttäcket helt slutet. 
Tallar växte ca 1-2 m från exemplaren. I gropen står sluten dyntallskog. 
 
Stranden är helt exponerad mot sydsydost. De nedre dynerna och stranden är en välbesökt 
badstrand. På dynkammen ca 1,5 - 4 m från plantorna går en promenadstig genom 
området. Ingen informationsskylt om martorn finns uppsatt. Lokalen ligger nära (ca 15 m) 
södra gränsen av Skala hauars naturreservat (även Natura 2000).  
 
Lokalen har hyst martorn under lång tid, men alltid med få exemplar. Bengt Petterssons 
(1971) uppgift om att växten fanns på de östra delarna av Skalasand stämmer inte med 
fyndet år 2009, som är beläget i områdets centrala delar. Där de nuvarande plantorna står 
finns svårigheter med föryngringen p.g.a. brist på öppen sand. Kanske bör försök göras 
med blottläggning av sand i plantornas närhet för att se om antalet individer kan öka. En 
utökning av reservatet mot sydsydost skulle ge förekomsten ett starkare skydd (vilket för 
övrigt Bengt Pettersson föreslog redan 1971). En info-skylt kan uppsättas, men plantorna 
verkar inte påverkas av tramp i dagsläget.  
 

 
Bild 12. Skalasand, Fårö. 
 
Fårö, Flata hällar (Gotlandskusten reg dos 2000462; M20-21) 1709386; 6431268 till 
1709546; 6431352 
En lokal som består av två tydliga delområden med 150 m lucka. Växtplatserna har såvitt 
författaren vet inte tidigare publicerats. Växtplatsen mot nordost är dock känd åtminstone 
sedan år 1995 (Roland Staav i mail). Under inventeringarna år 2009 inräknades 13 plantor 
varav 9 fertila och 4 små. Övrig information finns under respektive delområde i följande 
text. 
 
Fårö, Flata hällar (Gotlandskusten reg dos 2000462; M20) 1709386; 6431268 
Växtplatsen upptäckt och meddelad till undertecknad sommaren 2009 (T. Lindell). Ett stort 
fertilt exemplar står i bar kalkklapper (1 m2) på plan mark ovanför strandsluttningen med 
samma material. Därutanför vidtar plana kalkhällar, vilka troligen är översvämmade 
vintertid. Tallskogsbrynet finns 2 m innanför plantan. Rutanalysen (nio smårutor) gav 
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följande resultat: martorn 1, rödsvingel 1. Analysen visar på bristen av växtlighet i den 
stenbundna markytan.  
 
Stranden utanför kalkhällarna är helt exponerad mot syd. En körväg finns inne i tallskogen 
och en del flanörer passerar längs stranden. Ingen informationsskylt är uppsatt. En märkligt 
steril växtplats för en planta av denna art. Inga åtgärder är behövliga. 
 

 
Bild 13. Flata hällar, Fårö. 
 
Fårö, Flata hällar NO (Gotlandskusten reg dos 2000462; M21) 1709519; 6431335 till 
1709546; 6431352 
Beståndet, som växer 350-385 m sydväst om Fårö fyr, är känt åtminstone sedan 1995. 
Följande tidigare uppgifter har erhållits från Roland Staav (i mail): 23.7 1995 På klapper, 
men på underlag av sand: 3 plantor av martorna i knopp. 1.8 1999 Beståndet uppskattades 
till cirka 10 martornar. 20.7 2001 Två ej blommande martornar. 5.8 2002 Tre martornar. 
25.7 2007 Fem ex. av martorna som just höll på att slå ut. 21.7 2009 Sex ex. av martorna 
på klapperstenfältet.  
 
Under inventeringen år 2009 (11 augusti) inräknades tolv exemplar varav åtta fertila och 
fyra små. Delbestånd: 9 ex 1709529; 6431335, 1 ex 1709521; 6431337, 2 ex 1709546; 
6431352. Växtmiljön på platsen (32 m2) är stenstrand med kalkklapper (100 %). 
Tallskogsbrynet finns ca 10-15 m inåt land. Flera exemplar i söder står på sluttningen ned 
mot en strandäng, som är belägen i en flack svacka mot utanför liggande kalkhällar. Både 
strandängen och hällarna översvämmas troligen under vinterns högvatten. Rutanalyserna 
(10 st., 90 smårutor) gav följande resultat: martorn 28, rödsvingel 60, svartkämpar 42, 
krypven (Agrostis stolonifera) 25, knutnarv (Sagina nodosa) 24, saltarv 23, gulkämpar 
(Plantago maritima) 20, kustarun (Centaurium littorale var. littorale) 16, höstfibbla 
(Leontodon autumnalis) 13, gåsört (Argentina anserina ssp. anserina) 13, ogräsmaskrosor 
13, käringtand (Lotus conrniculatus) 10, rölleka 10, bryum sp. (Bryum sp.) 8, sandskruv-
/fjällskruv-/tak-/brännmossa 7, strandråg 5, kråkvicker (Vicia cracca) 4, revfingerört 3, 
flockfibbla 3, krusskräppa 2, ryltåg (Juncus articulatus var. articulatus) 2, vejde (Isatis 
tinctoria) 2, gul fetknopp 2, tall 1. De två exemplaren längst i norr saknade följeväxter, 
varför alla noterade arter fanns i de åtta andra rutorna. Då sju av rutanalyserna gjordes i det 
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täta beståndet i söder blev där funna växter överrepresenterade och samma exemplar av 
udda arter noterades ett flertal gånger. Särskilt framträdande är därför de strandängsväxter, 
som fanns just nedom plantorna av martorn. Inget exemplar av martorn stod i sig självt ute 
på strandängen, men de undersökta kvadratmeterrutorna gick in i denna miljö. En felaktig 
bild av martornets växtmiljö fås alltså i denna analys. Följande växter borde tas bort från 
resultaten: svartkämpar, krypven, knutnarv, gulkämpar, kustarun, höstfibbla, gåsört, 
käringtand, kråkvicker och ryltåg. Även rödsvingel är tveksam, men denna art fanns även 
längre upp på stranden. En transekt  (40 dm) i det södra beståndet gav 18 dm (45 %) 
exponerat osorterat material (sten med inslag av grus).  
 
Stranden är utanför kalkhällarna helt exponerad mot sydost. Promenadstråk från fyren i 
nordost går just ovanför exemplaren. De norra plantorna är inhägnade med stenar. 
Informationsskylt om martorn saknas.  
 
Detta bestånd bör ha etablerats under början av 1990-talet, eftersom inga tidigare fynd 
finns. Stranden är nämligen rätt ofta besökt av naturmänniskor, vilka då bör ha sett plantor 
i området. Årets notering är den rikaste för växtplatsen, men kan bero på manualens 
definition av separata individ (10 cm lucka). Då området är ett ofta använt friluftsområde 
skall skyltar sättas upp åtminstone vid beståndets norra del, närmast fyren.  
 

 
Bild 14. Flata hällar NO, Fårö. 
 
Fårö, Norsta Auren SO-del (Gotlandskusten reg dos 2000462; M22) 
Funnen år 1985 på en inte närmare preciserad växtplats inom detta område (Karin Jonsson, 
Fåhraeus 1985). Av tidsbrist kontrollerades inte denna uppgift vid inventeringarna år 2009. 
 
Fårö, Gotska Sandön, S:t Annae Udd – Gåsemora kammare (SE 0340097; M1) 
1700680; 6473127 till 1701074; 6473184 
Martorn sågs här första gången år 2004 med sex exemplar (Ingmansson & Petersson 2006). 
Vid inventeringarna år 2009 fanns ett glest bestånd med 13 fertila exemplar spridda från 
Sankt Annae udd över en sträcka på 400 m mot öster genom Gåsemora kammare (ca 2000 
m2). De flesta exemplaren står i Gåsemora kammare på flacka vita dyner (0,5 m). Plantan 
vid Sankt Annae udd längst i väster växer på en låg (0,3 m), smal sandås, bara någon meter 
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utanför ungtallskog och innanför 25 m block/stenstrand. Rutanalysen runt en planta (nio 
smårutor) i Gåsemora kammare gav följande resultat: martorn 1, sandrör 4, sandstarr 4, 
strandkvickrot 4, strandvial 1. Noterade arter är typiska för bar sand i vita dyner. Ingen 
transekt gjordes, men i Gåsemora kammare är växtligheten mycket gles och andelen bar 
sand är därför stor. Även purpurknipprot (Epipactis atrorubens) växte nära några exemplar 
och tall är möjligen ett hot för den västra plantan. 
 
Stranden är helt exponerad mot syd. Området är ofta använt av besökare på ön. I Gåsemora 
kammare kan i vissa väderlägen läktring till båt förekomma, varför en körväg går genom 
den låga dynen ned till stranden. En informationsskylt om martorn är uppsatt nära denna 
körväg.  
 
Martorn kan förväntas öka ytterligare på växtplatsen i Gåsemora kammare, som har bra 
förutsättningar för etablering av småplantor. Ungtallskogen på Sankt Annae udd kan tas 
bort.  
 

 
Bild 15.St. Annae udd, Gåsemora kammare, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Vinbukten-Nyhamn-Tärnudden-Pallas-Franska bukten-
Kyrkudden (SE 0340097; M2-8) 1702825; 6473521 till 1705688; 6476881 
Ett mer eller mindre sammanhängande bestånd av martorn finns på denna ca 5 km långa 
kuststräcka. Endast mindre luckor finns (max 325 m). Det måste därför räknas som en enda 
lokal, enligt ArtDatabankens definitioner av begreppet (>500 m lucka mellan bestånd ger 
olika lokaler). Avståndet mot nordväst till nästa lokal, 900 m nordväst Kyrkuddens fyr, är 
700 m. 
   
Här, i Franska bukten, sågs den första plantan på Gotska Sandön år 1945 (Noréhn 1947). 
Expansionen i området har sedan varit mycket imponerande. Martorn sågs ”i ett större 
bestånd” på samma växtplats år 1957 (Anders Martinsson enl. Pettersson 1958). Lindgren 
(1977) beskriver den fortsatta ökningen med över 200 exemplar i Franska bukten år 1960 
och ca 800 plantor mellan Ryska kanonerna (Franska bukten) och Kyrkudden år 1967. 
Samma år redovisas sju exemplar i Vinbukten av Lindgren. År 1988 inräknades 19 
exemplar nordväst om Kyrkuddens fyr, minst 4 300 exemplar från Kyrkudden till 
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Tärnudden samt väster om Tärnudden (främst i Nyhamn) ytterligare ca 300 individer 
(Ingmansson 1988, Ingmansson & Petersson 1989). På hela kusträckan fanns alltså ca 4 
620 exemplar år 1988.  
   
Enligt resultatet av inventeringarna år 2009 har ökningen fortsatt och hela 8 952 exemplar 
inräknades, varav 6 331 fertila, 80 större sterila och 2 541 små plantor. Lokalen utgör 77,3 
% av Gotlands förekomster av martorn och dessutom en stor del av det svenska beståndet. 
Lokalens olika delområden (enligt manualen för martorn med över 100 m lucka) 
presenteras i följande texter. Trots kontinuerliga bestånd i övergången mellan Franska 
bukten och Kyrkudden har en gräns mellan delområden dragits här vid en körväg genom 
dynerna. Detta p.g.a. äldre uppgifter om bestånden.  
 
Fårö, Gotska Sandön, Vinbukten, Tärnuddens fyr 1030-980m VSV (SE 0340097; M2) 
1702825; 6473521 och 1702879; 6473529 
Sju exemplar av martorn noterades i Vinbukten redan år 1967 (Lindgren 1977). Huruvida 
även området vid Nyhamn inräknades i Lindgrens beteckning ”Vinbukten” är inte känt. 
Vid inventeringen för Projekt Gotlands Flora år 1988 hittades fem plantor i det egentliga 
Vinbukten (PGF). Under årets inventering sågs två fertila exemplar ca 55 m från varandra 
(2m2). De växte i vita dyner ovanför en markerad erosionsbrant. Ingen rutanalys eller 
transekt gjordes, men följande växter noterades i plantornas närhet: sandrör (dominerande), 
sandstarr, sandsvingel, strandkvickrot, purpurknipprot, borsttåtel. Purpurknipprot, 
borsttåtel och sandsvingel (vid ett av exemplaren) indikerar att sanden här är mer bunden, 
vilket är mer typiskt för grå dyner. Vid samma planta stod en tall på några meters avstånd.  
   
Stranden är helt exponerad mot syd till sydsydost. En turiststig från Tärnudden passerar 
genom området mot Höga land. Ingen informationsskylt om martorn finns.  
   
Trots att miljön i Vinbukten uppvisar mycket bar sand har ingen tydlig expansion av arten 
konstaterats i detta område. I dagsläget bör inte någon informationsskylt vara nödvändig. 
 

 
Bild 16. Vinbukten, Gotska Sandön. 
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Fårö, Gotska Sandön, Nyhamn-Tärnudden-Pallas (SE 0340097; M3) 1703200; 
6473580 till 1704348; 6474531 
För delområdets historik se tidigare text om lokalen. Exemplaren i Pallas och delvis vid 
Tärnudden inräknades tidigare bland Franska buktens förekomster. Beståndets utbredning 
är ca 1650 m. Mot västsydväst är det en lucka på 325 m till exemplar i Vinbukten, mot 
nordnordost en lucka på drygt 100 m till bestånden i Franska bukten.  
   
1971 plantor inräknades under inventeringarna år 2009, av dessa var 1 238 fertila, 1 stor 
steril och 732 små. Delområdet (ca 41 200 m2) har i sin tur indelats i delbestånd för 
jämförelser med eventuella kommande räkningar. Nyhamn: 765 ex (265 fertila, 500 
småex) från 1703200; 6473580 till 1703570; 6473669. Tärnudden: 1 143 ex (918 fertila, 
225 småex) från 1703570; 6473669  till 1704210; 6474110. Pallas: 63 ex (55 fertila, 1 stor 
steril, 7 småex) från 1704214; 6474119 till 1704348; 6474531.  
   
Växtmiljöerna i delområdet utgörs av vita dyner (20 %), grå dyner (65 %) och kustnära 
trädklädda sanddyner (15 %). I Nyhamn finns många plantor i bar sand i en erosionsbrant 
mot stranden, här räknad som vit dyn. Dessutom växer plantor på grå dyn. Vid Tärnudden 
står exemplar på vit dyn (mest väst om fyren), grå dyn (dominerande öster om fyren) och i 
sandtallskog på inre dyner (enstaka ex.). Vid Pallas står plantorna glest spridda på främst 
grå dyner, enstaka på vit dyn och i kustnära trädklädd dyn (barrmatta). Rutanalyser (3 st., 
27 smårutor) gav följande resultat: martorn 7, borsttåtel 15, blåslav 14, sandrör 9, 
naggbägarlav 9, brännmossa 9, fjällskruvmossa 9, sandstarr 6. Arterna vittnar om den 
bundna karaktären på dynerna. En av provrutorna gjordes i erosionsbranten i Nyhamn och 
innehöll endast sandrör och sandstarr. Genomförda transekter (3 st.) visar på heltäckande 
växtlighet (64 %) och mindre andel sand med gles växtlighet (16 %) samt bar sand (20 %). 
Den senare materialtypen fanns nästan enbart väster om Tärnudden. 
 
Tabell 11. Transekter (3 st.) i Nyhamn-Tärnudden-Pallas år 2009. 
Nyhamn-Tärnudden-Pallas totalt 859 dm 
Typ Längd dm % 
Helt exp. sand 166 19,6 
Delvis exp. sand 138 16,3 
Exp. finsediment   
Exp. grus   
Exp. sten   
Exp. block   
Exp. osorterat   
Summa  35,9 

 
Vissa exemplar öster om Tärnudden växte i dyntallskog. Väster om Tärnudden och i 
Nyhamn stod en del plantor nära och trängda av isolerade tallar på dynen.  
   
Stranden är helt exponerad mot sydsydost (Nyhamn), sydost (Tärnudden) till ostsydost 
(Pallas). En turiststig väster om Tärnudden går nära martornsplantor just innanför kammen 
på stranddynen. En körväg passerar genom dynen öster om Tärnuddens fyr (någon planta 
av martorn står mitt i vägen). Informationsskylt om martorn är uppsatt vid körvägen.  
   
Detta delområde visar en fortsatt ökning av antalet exemplar av martorn. Förekomsterna är 
dock glesare i delbeståndet Pallas i öster. Här finns också den tätaste markväxtligheten. 
Mängden små plantor var särskilt riklig i Nyhamn i erosionsbranten på utsidan av dynen. 
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Om dessa överlever till fertila plantor kommer ökningen här att fortsätta. Ytterligare en 
informationsskylt kan därför bli nödvändig på dynkammen väster om fyren.  
 

 
Bild 17. Nyhamn, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Franska bukten (SE 0340097; M4) 1704385; 6474620 till 
1705793; 6476570 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen Bestånden börjar ca 450 m 
sydsydväst om Ryska kanonerna och sträcker sig genom Franska bukten mot nordost längs 
ca 2,4 km kust (ca 175 000 m2). Förekomsterna av martorn fortsätter mot sydsydväst med 
en lucka på drygt 100 m (Delområde Nyhamn-Tärnudden-Pallas) och kontinuerligt mot 
ostnordost (delområde Kyrkudden). Gränsen mot detta delområde är vid en körväg genom 
dynerna 140 m sydväst Kyrkuddens fyr. Tidigare historiska uppgifter har gjort att en gräns 
har dragits här, trots att ingen egentlig lucka finns i förekomsten av martorn.  
   
Vid inventeringarna år 2009 inräknades hela 6893 exemplar fördelade på 5021 fertila, 75 
större sterila och 1797 små plantor. Exemplaren växer på vit dyn (enstaka, 20 %), grå dyn 
(40 %) och i sandtallskog på inre dyner (40 %). Flest individer står på insidan av den grå 
dynen, där det också finns vissa blottor av bar sand (inräknat i vita dyner), samt i 
sandtallskog. Bredden på förekomsterna är ibland ca 75 m. Rutanalyser (5 st., 45 smårutor) 
gav följande resultat: martorn 18, strandvial 21, borsttåtel 20, kvastmossa 18, brännmossa 
17, strandkvickrot 10, sandrör 9, blek gräsmossa 9, fjällskruvmossa 9, mjölke 5, maskros 
sp. 3, naggbägarlav 3, kal tallört (Monotropa hypopitys ssp. hypophegea) 2, backtrav 1, tall 
1, flockfibbla 1, Cladonia sp. (non fimbriata) 1. Typiskt för miljön i området är den rika 
förekomsten av mossor och andra arter, som tyder på bunden sandmiljö. Vissa plantor av 
martorn är hårt trängda av tallar. I svackan mellan den grå dynen och dyner med 
sandtallskog ses mest små exemplar bland ungtall. Liknande förhållanden råder under en 
del större tallar längre inåt land. De genomförda undersökningarna längs transekter (5 st., 
434 dm) visar också på den närmast heltäckande växtligheten (över 80 %). En av 
transekterna hade obrutet växttäcke. 
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Tabell 12. Transekter (5 st.) i Franska bukten. 
Franska bukten totalt 434 dm 
Typ Längd dm % 
Helt exp. sand 37 8,5 
Delvis exp. sand 43 9,9 
Exp. finsediment   
Exp. grus   
Exp. sten   
Exp. block   
Exp. osorterat   
Summa  18,4 

 
Stranden är helt exponerad mot ostsydost till sydost. Turisterna går mest längs stranden 
och mer sällan bland dynerna. Ryska kanonerna är ett turistmål med många besökare, som 
tvärar dynen på en stig. Drygt 200 m nordnordost om kanonerna finns en körväg genom 
dynerna. Vid denna körväg och körvägen närmast Kyrkudden samt vid Ryska kanonerna 
finns informationsskyltar uppsatta om martorn.  
   
Trots delområdets slutna karaktär finns här det rikaste beståndet på Gotland. Om plantorna 
har etablerat sig i ett tidigare mer öppet skede eller om martornets frön kan ge nya plantor i 
denna miljö är oklart. Detta bör undersökas genom att följa etableringen av små plantor. 
Ungtallskogen på den grå dynen och i svackan mellan den grå dynen och de innanför 
liggande tallklädda dynerna bör om möjligt röjas bort. På så sätt kan de små individer som 
står här överleva och få bättre tillväxtmöjligheter.  
 

 
Bild 18. Franska bukten,Gotska Sandön.  
 
Fårö, Gotska Sandön, Kyrkudden (SE 0340097; M5) 1705793; 6476570 till 1705826; 
6476800 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. Beståndets utbredning är 300 m 
runt Kyrkuddens fyr (ca 6500 m2). Förekomsterna av martorn fortsätter utan avbrott mot 
sydväst på andra sidan körvägen (delområde Franska bukten). Mot nordväst finns nya 
exemplar på ett avstånd av ca 170 m (delområde Kyrkuddens fyr 240 m NNV).  
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Vid inventeringarna år 2009 sågs 84 exemplar, varav 68 var fertila, 4 större sterila och 12 
små plantor. Växtmiljöerna runt Kyrkudden är vita dyner (60 %), grå dyner (30 %) samt 
kustnära trädklädda sanddyner (10 %). De vita dynerna är ofta starkt övervuxna, men utan 
arter karakteristiska för grå dyner. Delbestånd Kyrkuddens fyr S: 37 ex (31 fertila, 2 större 
sterila, 4 småex) på vit dyn, grå dyn och i avancerande sandtallskog på inre dyner. Vita 
dynerna ofta starkt övervuxna med sandrör, strandvial, strandråg och vresros. Vissa ex 
trängda av tallar. Vissa ex står på en gammal körväg (avskuren av stormen Per). Beståndets 
utsträckning från 1705793; 6476570 till 1705842; 6476577  på båda sidor av den gamla 
körvägen i ett ca 40 m brett bälte från nya körvägen genom dynerna i sydväst. Delbestånd 
Kyrkuddens fyr 70 m O till 120 m NNO: 47 ex (37 fertila, 2 större ej blommande, 8 
småex) på vit dyn, ofta på insida mot grå dyn. Vita dynerna ofta starkt övervuxna med 
sandrör, strandvial och strandråg. Tallridå på tallklädd grå dyn inåt land. Enstaka mindre 
tallar vid ex. Vissa ex trängda av tallar. Rutanalyser (3 st., 27 smårutor) gav följande 
resultat: martorn 3, strandvial 24, sandrör 20, sandstarr 18, strandråg 17, mjölke 14, 
strandkvickrot 6, gulmåra 6, saltarv 4, blek gräsmossa 2, ogräsmaskrosor 1. Analysen visar 
på typiska växter för vita dyner, men i täta bestånd. Förekomsten av mjölke antyder en 
framåtskridande igenväxning på växtplatserna. En transekt (75 dm) utlagd 110 m nordost 
om fyren hade heltäckande växtlighet.  
   
Stranden är helt exponerad mot syd, ost och nordost. Fyren besöks av vandrande turister. 
Informationsskylt står vid körvägen i sydväst, på gränsen till delområde Franska bukten.  
   
Ingen dramatisk ökning i förekomsterna av martorn har skett runt Kyrkuddens fyr. Det 
tidigare m.el.m. öppna området runt fyren har snabbt vuxit igen. Bortröjning av tallar bör 
företas både söder om fyren och mot norr. Samtidigt kan de tidigare mycket rika (t.ex. röd 
skogslilja, Cephalanthera rubra) fuktsvackorna mot nordväst från fyren röjas från tallar. 
Det kan minska den uttorkning och floraförändring som skett i detta område.  
 
 
 

 
Bild 19. Kyrkudden, Gotska Sandön. 
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Fårö; Gotska Sandön, Kyrkuddens fyr 240 m NNV (SE 0340097; M6) 1705689; 
6476878  
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. Mot sydost finns nya exemplar 
på ett avstånd av ca 170 m (delområde Kyrkudden).  
Endast två fertila individer med 5 m lucka sågs i detta område. Plantorna står i sand med 
lite tätare växtlighet. En ridå med tät ungtallskog växer 3-4 m inåt land på trädklädda 
kustnära sanddyner. Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 1, sandstarr 9, 
strandvial 9, strandkvickrot 8, sandrör 4, maskros sp. 3, smultron (Fragaria vesca) 2, 
strandråg 1. Arterna är typiska för vita dyner (förutom smultron och maskros).  
   
Stranden är helt exponerad mot nordost. De flesta vandrare passerar området längs 
stranden. Ingen informationsskylt finns vid plantorna och är inte heller helt nödvändig. 
Röjning av tallar bör företas på växtplatsen samt på innanför liggande dyner och 
dynsänkor. 
 

 
Bild 201. Kyrkuddens fyr, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Kyrkuddens fyr 900 m NV (SE 0340097; M7) 1705104; 6477238 
Lokalen hittades vid inventeringarna år 2009. Avståndet till exemplaren vid Kyrkudden är 
ca 700 m. Ett fertilt exemplar av martorn växte i sand med gles växtlighet på insidan av 
den vita dynen i en svacka mot den grå. Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: 
martorn 1, borsttåtel 9, sandstarr 8, sandrör 7, strandråg 6, backtimjan 5, ogräsmaskrosor 2, 
strandvial 1, hundtunga (Cynoglossum officinale) 1. Många av arterna är typiska för vita 
dyner, men eftersom borsttåtel och backtimjan är så framträdande bör miljön ändå bäst 
betecknas som grå dyn. Enligt Naturvårdsverkets tolkning av EU-habitaten 2120 Vit dyn 
och 2130 grå dyn skall gränsen dras vid förekomsten av just borsttåtel. Små tallar växer 1 
resp. 2 m från plantan av martorn. 
   
Stranden är helt exponerad mot nordost. De flesta vandrare passerar området längs 
stranden. Ingen informationsskylt finns vid plantorna och är inte heller helt nödvändig. 
Röjning av tallar bör företas på växtplatsen samt på innanför liggande dyner. 
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Bild 21. Kyrkuddens fyr, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten centrum (SE 0340097) M8; 1698791; 6475892 
Räknas här som ny lokal funnen under inventeringarna år 2009. Möjligen kan Lindgrens 
(1977) uppgift om exemplar år 1967 norr om Gamla gården avse denna planta, men 
noteringen rör förmodligen de mer omfattande bestånden längre norrut. Avståndet till 
dessa är 630 m. 
   
En enda fertil planta växte i bar sand på den utplanande insidan av den vita dynen ca 10 m 
innanför strandhaket. Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 1, 
strandkvickrot 9, sandrör 1. Strandkvickroten kräver bar sand för att trivas, vilket stämmer 
bra med växtplatsens miljö.  
   
Stranden är helt exponerad mot västsydväst. En stickväg går från vägen innanför 
stranddynen ned mot stranden just norr om växtplatsen. Spåren på körvägen från 
personalens bilar passerar en knapp meter från plantan. Här finns också gott om fotspår 
från turister. Ingen informationsskylt är uppsatt. 
   
En info-skylt kan sättas upp i körvägkanten så att åtminstone bilförare bland personalen är 
uppmärksamma på förekomsten. Martorn har potential att öka mot dynen, då det finns gott 
om bar sand. 
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Bild 22. Varvsbukten centrum, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten N-del (SE 0340097; M9-12) 1698480; 6476439 till 
1697980; 6477484 
Lindgrens (1977) uppgift om martorn norr om Gamla gården rör troligen denna lokal. År 
1988 noterades ca 15 exemplar i Varvsbuktens norra delar (Ingmansson 1988, Ingmansson 
& Petersson 1989). Vid inventeringarna år 2009 inräknades 381 plantor varav 201 fertila, 4 
större sterila och 176 små individer. De utgör 3,3 % av de gotländska förekomsterna av 
martorn. En markant ökning har skett av bestånden de senaste 20 åren. Förutsättningarna 
för en fortsatt ökning är goda med stora ytor bar eller glesbevuxen sand. I lokalen som 
sträcker sig längs 1,8 km stranddyner ingår fyra delområden, vilka beskrivs i den följande 
texten. Avståndet till lokalen i de centrala delarna av Varvsbukten är 630 m. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten, Vassesten 990-890 m SSO (SE 0340097; M9) 
1698480; 6476439 till 1698442; 6476519 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. 65 exemplar sågs år 2009, varav 
36 fertila och 29 små plantor (ca 1000 m2). Martorn växer på en markerad vit dyn samt i 
bar sand på utsidans strandbrink, allt räknat som vita dyner (100 %). Delbestånd enl. 
följande: 1 ex 1698480; 6476439, 64 ex 1698461; 6476485 till 1698442; 6476519. 
Avståndet till plantorna i nästa delområde norrut är 200 m. Rutanalyser (2 st., 18 smårutor) 
gav följande resultat: martorn 9, sandrör 14, strandkvickrot 9, sandstarr 5, strandvial 5, 
baltisk marviol (Cakile maritima ssp. baltica) 4, maskros sp. 4, kvickrot 3, klittviol (Viola 
tricolor ssp. curtisii) 1. Alla växter, utom möjligen maskros och kvickrot, verifierar 
miljötypen som vita dyner. En transekt (115 dm) i delområdet gav 79 dm (68,7 %) bar 
sand, vilket förstärker miljöbilden.   
   
Stranden är helt exponerad mot västsydväst. Turister vandrar mest längs stranden. Ingen 
informationsskylt om martorn finns uppsatt. Inom delområdet finns stor potential för 
fortsatt spridning av martorn. 
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Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten, Vassesten 690-570 m SSO (SE 0340097; M10) 
1698350; 6476696 till 1698290; 6476810 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. 203 exemplar inräknades år 
2009, varav 104 fertila, 4 större sterila och 95 små individer (ca 1200 m2). De växer på 
utsidan av en markerad vit dyn. Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 4, 
sandrör 9, strandkvickrot 8, sandstarr 6, baltisk marviol 1. Rutanalysens arter tillhör de 
typiska för vita dyner. En transekt (53 dm) gav bar sand längs 24 dm (45,3 %) och delvis 
bar sand längs 4 dm (7,5 %). Eftersom nära hälften av marken hade växtlighet, tyder 
förhållandena på en viss igenväxning på dynen. Avståndet till plantorna i delområdet 
söderut är 200 m och till nästa delområde norrut är det 430 m. 
   
Stranden är helt exponerad mot västsydväst. Turister vandrar mest längs stranden. Ingen 
informationsskylt om martorn finns uppsatt. Inom delområdet finns potential för fortsatt 
spridning av martorn.  
 
Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten, Vassesten 140 m SO (SE 0340097; M11) 1698104; 
6477204 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. Fyra små plantor växte på den 
vita dynens utsida mot embryonala dynen (10 m2). Habitaten bedömdes som vita dyner (90 
%) och embryonal fördyn (10 %). Avståndet till plantorna i delområdet söderut är 430 m 
och till nästa delområde norrut är det 240 m. 
     
Stranden är helt exponerad mot västsydväst. Turister vandrar mest längs stranden. Ingen 
informationsskylt om martorn finns uppsatt. Inom den bara sanden i erosionsbranten finns 
potential för fortsatt spridning av martorn.  
 
Fårö, Gotska Sandön, Varvsbukten, Vassesten 120 till 180 m N (SE 0340097; M12) 
1698005; 6477421 till 1697980; 6477484 
För delområdets historik se tidigare text om hela lokalen. 109 exemplar inräknades under 
inventeringarna år 2009, varav 61 var fertila och 48 små plantor (800 m2). Martornen växer 
på en markerad vit dyn (90 %) samt i bar sand på utsidans erosionsbrant (= vit dyn) samt 
några individer på grå dyn (10 %). Delbestånd enl. följande: 2 ex 1698005; 6477421, 105 
ex 1698002; 6477438 till 1697988; 6477454, 2 ex 1697980; 6477484. Avståndet till 
plantorna i delområdet söderut är 240 m.  
   
Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 5, sandrör 8, tall 6, gul fetknopp 6, 
gulmåra 5, strandkvickrot 2, borsttåtel 2, strandråg 2. Arterna visar att provrutan låg vid 
exemplaren på grå dyn även om vissa arter visar på bar sand (strandkvickrot, sandrör, 
strandråg). I övriga delar noterades även strandvial och baltisk marviol. Transekten (60 
dm) visar istället på den stora mängden bar sand (37 dm, 61,7 %) i de vita dynerna. 
Tillkommer gör delvis exponerad sand med gles växtlighet (14 dm, 23,3 %), varför tätare 
växttäcke endast noterades längs 15 % av transekten. Småplantor av tall stod på 
dynkammen.  
       
Stranden är helt exponerad mot västsydväst. Turister vandrar mest längs stranden, men en 
mindre stig följer dynkammen. Vissa plantor var skadade av tramp, någon t.o.m. 
avtrampad. Ingen informationsskylt om martorn finns uppsatt.  
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Inom området finns potential för fortsatt spridning av martorn. Förutsättningarna ökar 
ytterligare om småtallarna på dynkammen tas bort. En informationsskylt sätts upp t.ex. där 
stigen på dynkammen når beståndet söderifrån.  

 
Bild 23. Varvsbukten N-del, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Las Palmas (SE 0340097; M13-14) 1702010; 6478989 till 
1701910; 6479035 
Ny lokal som först hittades av personalen på Gotska Sandön 27 augusti 2009 (Daag 
Pedersén). Lokalen består av två delområden med 110 m lucka. Ett fertilt (i sydost) och ett 
större sterilt exemplar (i nordväst) har noterats. Nära det sterila exemplaret låg ett fertilt 
fjolårsexemplar, varför lokalen även höll plantor år 2008. Beskrivning av delområdenas 
miljöer m.m. finns i följande textavsnitt.  
   
Stranden är helt exponerad mot nordnordost. Passage av turister förekommer i området, 
men sker främst längs stranden och delvis längs den närbelägna körvägen innanför 
stranddynen. 300 m mot västnordväst ligger den oftast använda landningsplatsen för 
ankommande turistbåt till Gotska Sandön. Informationsskylt om martorn saknas i 
dagsläget, men kan eventuellt sättas upp vid körvägen nära det sydöstra exemplaret.  
 
Fårö, Gotska Sandön, Las Palmas SO-ex (SE 0340097; M13) 1702010; 6478989 
Detta fertila exemplar växer nära en körväg och sågs först av personalen på Sandön (Daag 
Pedersén). Växtmiljön är närmast sandhed/torräng på den utplanande insidan av den grå 
dynen (100 %). Tät växtlighet finns runt plantan, främst heltäckande mossa och 
backtimjan. Rutanalys (nio smårutor) gav följande resultat: martorn 1, brännmossa 8, 
backtimjan 9, sandrör 4, sandstarr 4, fältsippa 4, purpurknipprot 3, naggbägarlav 3, 
borsttåtel 2, blåslav 1, sandmaskrosor 1, skruvmossa sp. (Syntrichia sp.) 1. En rad arter 
förekommer som är vanliga på sandhed bakom dyner. Sandrör indikerar en tidigare mer 
öppen miljö. En tallplanta står 1,5 m från exemplaret av martorn. I övrigt se uppgifter för 
hela lokalen i tidigare text. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Las Palmas NV-ex (SE 0340097; M14) 1701910; 6479035 
Delområdets exemplar, en större steril planta, hittades först vid inventeringarna år 2009. 
Platsen var bevuxen med en fertil individ år 2008, eftersom ett torrt fjolårsexemplar sågs 
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vinddrivet något innanför årets planta. Växtmiljön bestod av en lägre liggande inblåsning i 
den vita dynen (100 %) med god andel bar sand. Rutanalys (nio smårutor) gav följande 
resultat: martorn 1, strandkvickrot 9, borsttåtel 2, brännmossa 2, takmossa 2, strandråg 1. 
Dominansen av strandkvickrot visar på den bara sanden, men förekomsterna av mossa (i 
verkligheten endast små ruggar) och borsttåtel är mer typiska för grå dyner. I övrigt se 
uppgifter för hela lokalen i tidigare text. 
 

 
Bild 24. Las Palmas, Gotska Sandön. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Lilla Beckrevet (SE 0340097; M15)  
Martorn sågs med två exemplar på lokalen år 1996 (Ingmansson & Petersson 2006). 
Koordinaten för växtplatsen är ca 1700400; 6479380. Under inventeringarna år 2009 
kunde inga plantor återfinnas. Miljön är fortfarande bra för martorn. 
 
Fårö, Gotska Sandön, Stenrevet O (SE 0340097; M16) 1698039; 6479858 
Möjligen avser uppgiften från Bredsand denna lokal (Pettersson 1959). Den är säkert sedd 
här med tre exemplar år 1988 (Ingmansson & Petersson 1989). År 1991 noterades sex 
plantor och år 2005 fanns fyra individer (Ingmansson & Petersson 2006).  
 
Under inventeringarna år 2009 inräknades fem exemplar, varav två var fertila och tre små 
plantor. Martorn växte i strandbrinken mellan stenstranden och den grå dynens sandhed. I 
den sluttande brinken fanns mycket bar sand med enstaka växter och stenar. Miljöerna på 
lokalen (10 m2) bedömdes som vit dyn eg. strandbrinken (80 %), grå dyn eg. sandheden på 
toppen av brinken (10 %), stenstrand (5 %) och grusstrand (5 %). Rutanalys (två st., 18 
smårutor) gav följande resultat: martorn 4, strandvial 14, sandrör 9, backtimjan 9, fältsippa 
6, sandsvingel 4, borsttåtel 2, skruvbryum (Bryum cf. capillare) 2, berberis (Berberis 
vulgaris) 1, sandmaskrosor 1. Martorn självt, sandrör och delvis strandvial förekommer 
mest i vita dyner, medan övriga växter är mer typiska för grå dyner eller sandhed. Kanske 
bör miljöerna därför vara mer åt det grå hållet. En transekt (21 dm) gav 12 dm (57 %) bar 
sand och 4 dm osorterat material mest sand med sten (19 %). Detta visar på en rätt hög 
andel exponerat material. En buske av berberis noterades vid rutinventeringen, annars stod 
en tallar en bit bort från exemplaren.  
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Stranden är helt exponerad mot nordnordost. En mindre turiststig tvärar nedför 
strandbrinken just vid de västligaste exemplaren. Många turister rör sig i området då detta 
är den från lägerplatsen och Fyrbyn närmaste stranden för besökare på ön. En 
informationsskylt om martorn har enligt uppgift satts upp efter inventeringen i området.  
   
Beståndet på lokalen är individfattigt men verkar stabilt genom åren. Växtplatsen bör följas 
regelbundet, då den så ofta besöks av turister. Möjligen kan någon form av inhägnad bli 
nödvändig om info-skylten inte har avsedd effekt.  
 

 
Bild 25. Stenrevet, Gotska Sandön. 
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