REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (19-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09079
Områdesnamn: KUSE ÄNG
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6I NO, Mittpunkt: 6I 7i 32
Area: 3 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 och biologiska innehåll ger en god bild av
traditionell ängshävd. Vegetationen i området avviker något från den normala för Gotland eftersom
marken ligger på sand, isolerad från kalkstenen. Detta har medfört att basmättnadsgraden är lägre vilket
märkbart påverkat vegetationen. 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:
Områdets huvuddrag:
Ett mycket fint änge omgivet av åkrar. Träd- och buskskiktet är i föredömligt skick med rikligt med
tämligen nyligen klappade askar. Några av dem är klappade vid markytan. Vegetationen domineras av
örtrik friskäng. Denna är inte exceptionellt artrik men mycket typisk, tät, lågvuxen slåttergrässvål där
ingen enskild art dominerar. Svinrot, rödklöver, ängsvädd och höskallra är tillsammans med orkidéer de
vanligaste örterna. Ur floran skall också gökärt nämnas. Den kvävepåverkan som finns är med all
sannolikhet helt orsakad av röjgödsling efter klappning och gallring. Brännfläckarna är några år gamla
och här och var ligger kvistar och annan fag kvar i märkbara mängder. Stängsel för efterbete saknas. I
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objektet finns två stensträngar och en terasskant. Den senare är dock i huvudsak naturlig snarare än
resultatet av odlarmöda.
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