REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (19-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09072
Områdesnamn: OTHEM KORSÄNGE
Kommun: Gotlands
Kartblad: 7J SV Mittpunkt: 7J 1e 04
Area: 4 ha
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

Värdeomdöme: Änge med lång kontinuitet vars karaktär ger en god bild av traditionell ängshävd. Stor
areal öppen äng. Mycket rik flora.
Huvudkriterier:
C. Öppen äng med rika vegetationstyper.
D. Mycket rik flora.
Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet.
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och
skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden
kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift skogsplantering på
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt,
luftledningar, vägdragningar.
Säkerställande: Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet (objekt nummer 7) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt
nummer 2-8).
Områdets huvuddrag:
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Korsänget ligger i ett öppet odlingslandskap strax väster om Othems kyrka. Änget är träd- och
buskbärande, men innehåller stora öppna ytor med rik slåtterflora. I de något tätare partierna, framför
allt i sydväst, får floran mer lundprägel. I trädskiktet är tall, björk och ask ungefär lika vanliga, medan
buskskiktet domineras av hassel. Marken är till största delen frisk, men även torra och fuktiga partier
förekommer. Hela området är mycket välhävdat. Terasskanter och en svärdslipningsten finns i objektet.
Ängsfloran är rik och här växer bl a vårbrodd, S:t Pers nycklar, brudsporre, svinrot, slåtterfibbla,
klasefibbla, darrgräs, johannesnycklar, krutbrännare, nattviol, mandelblom, ängsviol, gullviva och
jordtistel. Änget har en mycket rik förekomst av ängsfibbla.
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