REGISTERBLAD
Namn och datum: H Öhrling (990223)
Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län
Områdesnummer: NRO22059
Områdesnamn: Högänge
Kommun: Sundsvall
Kartblad: 17G SO
Läge: 17G2J 3A0G
Area: ca 3 ha
Naturgeografisk region: 30a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala
skogsområden.
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner: 15
Landskapsformer:
Riksvärde
Äng

Flora

Värdeomdöme:
Högänge är en av länets största och värdefullaste ängsmarker och utgörs av en stenrik
sydvästsluttning. Artrika växtsamhällen med bl a fältgentiana, finnögontröst (rödlistade arter),
låsbräken, sandviol, darrgräs, hårstarr, brudsporre, tvåblad, rosettjungfrulin och vildlin. Även
artrik ängssvampflora med bl a de rödlistade arterna dadelvaxskivling och fager vaxskivling.
Huvudkriterier:
A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av
naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i
olika ekologiska system såväl på land som i vatten
C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter
D. Områden med mycket rik flora/fauna
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, raritet.
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt slåtterhävd av ängsmarken. Förutom av upphörd hävd
kan områdets värden påverkas negativt av t ex bebyggelse eller lednings- och vägdragningar.
Säkerställande: Högänge planeras bli naturreservat under 1999.

Områdets huvuddrag:
Högänge är belägen i en sydvästsluttning på Viggesjöns östra sida nära väg 305, på ca 180 meters
höjd över havet. Bergrunden i området består framför allt av gnejsgranit och jordarten är en
basrik morän vilket ger upphov till en rik flora.
Området utgörs till större delen av en ängsmark med mycket artrik flora. Sluttningen uppvisar en
mosaik av växtsamhällen, från torräng till fuktäng. Ett flertal sällsynta och/eller hotade växtarter
förekommer, t ex fältgentiana, finnögontröst, brudsporre, vildlin och sandviol. Ängssvampfloran
är också rik med bl a de mycket sällsynta arterna fager vaxskivling, dadelvaxskivling och
mjölrödskivling. Inom området finns några små f d åkrar samt en timrad sommarladugård.
Anmärkningar: Ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet (objekt nummer 8118) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
ÄH-id: 81-32.
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