REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (19-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09086
Områdesnamn: HAUGSTAJNS ÄNGE
Kommun: Gotlands
Kartblad: 06J SO Mittpunkt: 06J 4g 21
Area: 1,7 ha
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.
Riksvärde
äng

flora

Värdeomdöme: Änge med lång kontinuitet vars karaktär ger en god bild av traditionell ängshävd.
Mycket rik flora.
Huvudkriterier:
C. Träd- och buskbärande äng med rika vegetationstyper.
D. Mycket rik flora.
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Att änget hävdas. Området påverkas negativt av all form av
exploatering.
Säkerställande: Området ingår i Program för beverande av det gotländska odlingslandskapets naturoch kultvärden, Gammelgarn 25.
Områdets huvuddrag: Det strandnära änget, som gränsar till mager tallskog och f d betad strandäng,
är till stor del beskuggat av ett ganska slutet trädskikt. Tall och björk dominerar. De flesta är mycket
gamla och högresta, men även yngre träd har börjat växa upp i änget. Buskskikt saknas nästan helt. I
den östra delen växer ett par vackra pelarformade enar i den öppna delen av änget. I den nordvästra
delen, som domineras av fuktäng, växer rikligt med blåtåtel, loppstarr, hirsstarr, ängsstarr, darrgräs,
högresta kärrtistlar, gräsull, ängsvädd, kärrknipprot och även det lilla spensliga halvgräset hårstarr, som
på Gotland bara växer i ett fåtal ängen. Hårstarr växer inom ett litet område som ännu är ljusöppet och
inte beskuggat av de höga träden. I den östra delen av änget är marken torr till frisk med flera
slåtterberoende arter, t ex gullviva, höskallra och enstaka exemplar av späd ögontröst. Även brudbröd,
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solvända och svartkämpar växer rikligt i den ljusöppna delen, medan blodnäva, ängs- och skogskovall,
ormbär, tvåblad samt lundgröe dominerar i skuggigare partier. Den södra delen är starkt beskuggad
med åtföljande utarmning av floran. Gamla diken finns i den sydöstra delen, vilket tyder på tidigare
uppodling. Änget hävdas numera av hembygdsföreningen.
Anmärkningar:
Referenser:
Martinsson, M., Nordin, M., 1991: Ängs- och hagmarker på Gotland. Del 4, Södra Gotland. –Länsstyrelsen i
Gotlands län.
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