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Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 15-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09034
Områdesnamn: ANGA PRÄSTÄNGE
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6J NV, Mittpunkt: 6J 5e 14
Areal: 3 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.
Riksvärde
äng

flora

raritet

Värdeomdöme: Anga prästäng är en av Gotlands i särklass finaste ängar. Marken har hävdats
kontinuerligt i 1 500 år. Änget är mycket välhävdat och vegetationen är mycket tät och artrik. Änget
hyser en av de rikaste förekomsterna av svensk ögontröst, en underart av svensk ögontröst som i
världen endast har gotländska växtplatser.
Änget är en typisk träd- och buskbärande äng med stora öppna slätter. Till den mycket rika floran hör
ymniga förekomster av svinrot, klasefibbla, slåtterfibbla, blodtopp, tidigblommande brudsporre och
tidigblommande höskallra.
Huvudkriterier:
A. Välhävdat änge med lång kontinuitet.
C. Hävdat änge. Lokal för hotad växt.
D. Mycket rik vegetation.
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet, raritet.
Förutsättningar för bevarande: Att änget hävdas med traditionell ängsskötsel. Området påverkas
negativt av all form av exploatering.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet
(objekt nummer 19) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt nummer 45-9).
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Områdets huvuddrag: Litet, topografiskt flackt änge med varierat trädskikt där hamlade askar ingår.
Hassel dominerar i buskskiktet. Änget är känt för sina stora orkiderikedom. Här växer också den
sällsynta blodtoppen och ett stort bestånd av den svenska ögontrösten (Euphrasia stricta subsp. suecica),
en växt som tidigare var allmän och karaktäristisk för de gotländska ängena, men nu endast har några få
förekomster kvar. Växten är inte känd utanför Gotland. Änget hävdas alltjämt. Representativ och
välbevarad slåttermark av typerna öppen fastmarksäng och träd- och buskbärande äng med art- och
individrika växtsamhällen med arter som darrgräs, vårbrodd, knägräs, S:t Pers nycklar, brudsporre och
svinrot. Vanliga vegetationstyper är torräng av örtrik ängshavretyp och svinrotäng.
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