REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (19-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09081
Områdesnamn: ÖVIDE ÄNGAR
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6I NO, Mittpunkt: 6I 5i 12
Area: 4,1 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. 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: Stort änge i ett större lövskogsområde. Änget har stora öppna ytor som slås
med slåtterbalk, medan där emellan liggande träd och buskar har växt igen till täta ridåer. Träd- och
buskskiktet tycks inte skötas på något sätt. Huvuddelen av vegetationen är fin slåtterformad örtrik
friskäng. Det mesta är fuktigare varianter där höskallra, rödklöver och ängsvädd har stark ställning. I
torrare delar finns också rikligt med brudbröd och solvända. Grässvålen är mestadels lågvuxen, utan
tecken på kväverikedom. Små gräs-/lågstarrängar i halvskugga har artrika starrsamhällen med lite
ängsstarr. I öster finns grunda diken som delar in änget i rektanglar, som om dessa varit åker i modern
tid. I floran finns dock inga sådana tecken. Här och var är luddlosta, humlelusern och kamäxing
tämligen vanliga. Det rör sig troligen om spontan invandring. Äldre spår av klappning saknas, men en
ask klappad för några 10-tal år sedan finns. Hasselbuketterna är täta med grova stammar. Ofullständiga
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stängsel för efterbete finns. Brännfläckar efter fagning saknas men fjolårslöv finns inte heller. Däremot
finns en hel del björkkvistar i gräset, men inventeringsårets försommar var blåsig. I objektet finns rester
av förhistorisk bosättning. Det finns två husgrunder från tidig järnålder, fornåkrar med
stensträngsystem och två runda stensättningar.
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