REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 9-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09019
Områdesnamn: LAXARE ÄNGE
Kommun: Gotlands
Kartblad: 7J SO och NO, Mittpunkt: 7J 0f 10
Areal: 41 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Naturvetenskaplig kust- och havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.
Riksvärde
äng

flora

kalkbarrskog

flora

Värdeomdöme: Hävdat ek-askänge med markant inslag av björk och hassel. Representativ och
välbevarad träd- och buskbärande äng med arter som brudbröd, svinrot, vårbrodd, S:t Pers nycklar,
rosettjungfrulin och darrgräs. En rik miljö med varierande livsbetingelser.
Norr om Laxareänget ligger ett område med kalkbarrskog med mycket höga naturvärden. Området
hyser en värdefull lav- och svampflora.
Huvudkriterier:
A. Välhävdad träd- och buskbärande äng med lång kontinuitet. Kalkbarrskog med lång trädkontinuitet
och gammalt trädskikt.
C. Hävdat ek- och askdominerat änge med markant inslag av björk och hassel. Kalkbarrskog med
förekomst av flera sällsynta och rödlistade arter, bl a cinnoberfläck liten ädellav
D. Hävdad äng med rik flora. Kalkbarrskog med rik flora.
Stödkriterier: kontinuitet, representativitet, raritet.
Förutsättningar för bevarande: Att änget hävdas. Området påverkas negativt av all form av
exploatering. Att kalkbarrskogen inte avverkas.
Säkerställande: Området är upptaget i kommunens markdispositionsplan (antagen 1976) som
värdefullt friluftsområde.
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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 ) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt nummer 3-1).
Områdets huvuddrag: Hävdat ek-askänge med markant inslag av björk och hassel.
Vegetationsstrukturen är mosaikartad. Här och var förekommer fuktiga partier i form av vätar.
Husgrunder och stenvastar utgör gamla kulturlämningar. I söder och väster omges änget av
igenväxande ängsmarker
Änget utgör ett välbesökt utflyktsmål under vår och försommar.vid Laxarve änge finns en
representativ och välbevarad träd- och buskbärande äng. Vanliga vegetationstyper är friskäng av
skogsnävatyp och svinrotäng.Växtsamhällena är art- och individrika, och bland de hävdgynnade arterna
förekommer brudbröd, svinrot, vårbrodd, S:t Pers nycklar, rosettjungfrulin och darrgräs
Området hyser många intressanta nyckelbioper.
Anmärkningar:
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