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Klosteränge, Natura 2000-område SE0340172 

Naturskyddsföreningen Gotland lämnar följande synpunkter på det utsända för-

slaget till bevarandeplan. 

I stora drag tycker vi det är bra att område närmast länsvägen hävdas som änge, 

eftersom besökarna kommer in denna väg, och förväntas finna ett änge. Det är 

också bra att övrig areal betas, för att hålla efter igenväxningsvegetationen. 

När det gäller rödlistade arter i området skulle det behövas inventeringar av andra 

artgrupper än de redovisade. Vi tänker exempelvis på fåglar (halsbandsflugsnap-

pare och mindre hackspett bör exempelvis finnas), däggdjur (ex. fladdermöss) och 

på det lägre djurlivet som insekter, spindlar och mollusker. Även vad gäller lavar 

och svampar borde det finnas mycket mer av intresse i området. Beroende av vad 

som hittas, kan bevarandeåtgärderna behöva ändras. 

Det föreslås i planen att ask ska klappas, särskilt i ängesdelen. Vi avråder från det 

på grund av härjningarna av askskottsjuka. Vi måste vara rädda om den ask som 

finns, och inte i onödan utsätta träden för den påfrestning som klappningen inne-

bär. Risken att berörda träd då dör ökar. Ett orosmoln är också att almsjukan fått 

fäste i området. Det är därför bra att fokusera på den rikliga ekförekomsten och 

gynna den arten, så att på sikt det blir gott om grov och död ekved. 

Vi saknar dock en diskussion och en plan över hur död ved ska hanteras. Ska an-

delen död ved öka genom att döda träd tillåts stå kvar och så småningom bilda lå-

gor, eller ska döda träd tas bort? Ska man kanske till och med lämna kvar en del 

träd som avverkas som lågor? Många arter är beroende av död ved, som numera är 

en bristvara i markerna. Traditionellt ängs- och hagmarksbruk innebär dock att 

död ved tas bort ur markerna. Kanske att änget hålls fritt från död ved, men den i 

betesdelen får ligga kvar. Ett alternativ kan vara att död ved i änget flyttas till 

hagmarken. 

Vi vill särskilt lyfta meningen under Hotbild / Ingrepp och störning: ”Området får 

inte utsättas för någon typ av markskador, såsom exempelvis plöjning, harvning, 

körskador eller schaktning.” Vi vill tydliggöra detta ännu mer genom ett tillägg: 

”Detta utesluter varje form av exploatering inom området som exempelvis vind-

kraft eller oljeborrning.” 
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