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drömmen om en sTorhAmn
På 1850-talet tog Otto Wilhelm 
Beijer hovstallmästare på Ottenby 
kungsgård initiativ till en storhamn 
som skulle kunna konkurrera ut Fär-
jestaden. En två kilometer lång pir 
med en hamn längst ut byggdes vid 
platsen vi idag kallar Beijershamn. På 
grund av ett konstruktionsfel började 
hamnområdet grundas upp så att det 
till slut blev omöjligt för större fartyg 
att anlöpa hamnen och verksamheten 
avvecklades. 

Beijershamn är, vid sidan av Ottenby, en av Ölands bästa fågel-
lokaler och en av de mest välkända. Ett misslyckat hamnpro-

jekt på 1850-talet ledde till att området grundades upp och vassar 
och strandängar till gagn för fågellivet började utvecklas.

VÄrdefullA fågelmArKer 
Kanske skulle Otto Wilhelm Beijer 
trots allt ha glatt sig om han ve-
tat hur fortsättningen blev. På den 
uppslammade sanden började säv och 
bladvass etablera sig. Så småningom 
utvecklades området till en mosaik 
av strandängar, vassar och öppna 
ytor vilket uppskattas av vadarfåglar, 
änder, gäss och rovfåglar. 
Tack vare kreatursbete, röjning och 
vasslåtter på senare år är Beijershamn 
idag en av Ölands förnämsta fågel-

21 beijershamn
– hamnbygget som blev ett fågelparadis

Bilder uppe t v: fågelskådning vid Beijershamn. T h : skärfläcka.
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fAKTA
storlek: 655 ha (Natura 2000området)
beslutsår: 2000
syfte: Skydda och bibehålla markernas 
öppna och betespräglade karaktär samt 
att vårda den unika vattenmiljön, så att 
alla de växtoch djursamhällen som är 
karaktäristiska för dessa livsmiljöer kan 
fortleva i livskraftiga bestånd. Området 
ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyd
dade områden, Natura 2000.

hiTTA hiT:
Området ligger cirka 7 km söder om 
Färjestaden. Här finns parkeringsplats, 
informationstavlor, fågeltorn, fågelplatt
form, gömslen, leder för funktionshin
drade mm. 

fjÄrilAr och flAddermöss
Beijershamn är en av Ölands fi naste 
fj ärilslokaler. På en smal remsa med 
torra och öppna gräsmarker mel-
lan strandängarna och skogen har 
lavdagssvärmaren sin enda förekomst 
i Norden. Totalt har mer än 650 av 
Sveriges 950 fj ärils-
arter återfunnits här. 
Tack vare den goda 
insektstillgången är 
Beijershamn också 
ett fl addermössens 
eldorado. Tolv av Sverige arton arter 
har påträff ats i området. Av sällsynta 
fl addermöss förekommer bl.a. mus-
taschfl addermus och trollfl addermus.
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lokaler. Totalt har 250 fågelarter 
observerats här. Främst är området 
en viktig rast-och häckningslokal 
för vadare men här häckar också 
änder, tärnor och måsfåglar.
Exempel på ovanliga arter som 
besöker Beijershamn är myr-
spov, årta, skräntärna, och 
pilgrimsfalk.
Området har mycket att 
erbjuda den naturintres-
serade besökaren. Här 
fi nns fågeltorn, fågel-
plattformar, gömslen, 
informationstavlor,  
vandringsleder och 
en uppskattad led 
för funktionshin-
drade.


