REGISTERBLAD
Namn: Magnus Martinsson 22-2-1999
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09090
Områdesnamn: KÄLDÄNGET
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6J SV, Mittpunkt: 6J 1d 23
Area: 6 ha land
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 struktur och biologiska innehåll ger en god bild av
traditionell ängshävd. Rik flora.
Huvudkriterier:
C. Träd- och buskbärande äng med rika vegetationstyper.
D. Rik flora.
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Att änget hävdas. Området påverkas negativt av all form av
exploatering.
Säkerställande: Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet (objekt nummer ) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt
nummer 65-7).
Käldänge är av regeringen föreslaget Natura2000-område.
Områdets huvuddrag:
Ett mycket fint, särpräglat änge. Änget är till största delen fuktigt till blött. Skarp kontrast finns mellan
nyligen kraftigt gallrad, men ännu sluten lövskog och helt öppna områden. I skogen finns dels
svinrotdominerad frisk till fuktig mark. Dels finns lövkärr, tidvis med klarvattenyta och med ek och ask
på höga socklar, som i ett alkärr! I svinrotängarna är lundstarr riklig. De öppna, fuktiga till våta ängarna
är särpräglade och mycket värdefulla. Vegetationen är delvis mycket artrik och starkt slåtterpräglad. Det
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finns två huvudtyper, vilka båda är mycket särpräglade. Gräs-/lågstarrängarna är våtängar, delvis på
torv, det vill säga slåtterkärr. De domineras av ängsstarr och/eller hartmanstarr. Stark ställning har
också klubbstarr, hirsstarr, blodtopp, åkermynta och ältranunkel. I kanterna växer rikligt med fårsvingel
och loppstarr. Högörtängarna är mycket artrika. Fläckvis dominerar älgört eller smörblomma, men i
stor utsträckning saknas dominerande arter. Bland annat finns i denna miljö rikligt med korskovall.
Kamäxing och luddtåtel är också vanliga och kan tyda på insådd av vallfrö. I änget finns en hel del
fornlämningar som 3 husgrunder från tidig järnålder, en skärvstenshög, en lång stensträng samt ett kort
stycke med två parallella stensträngar.
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