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Inventering av området Berga. 

Det industriområde som finns där idag är omgärdat av åkermarker som brukas. Inga höga biologiska värden kunde 

hittas vid inventeringen, mer än vanlig naturhänsyn för att bevara och eventuellt skapa. 

Själva industriområdet är omgärdat av en busk-och lövträdsridå närmast anläggningen. I högra kanten sipprar det en 

liten bäck i ett dike ner genom området, nummer 1 på flygfotot. 

I övre kanten finns det ett busk-och lövträdsdominerat litet kärr, nummer 2, björk och salixarter. På två ställen finns 

det cementringar, eventuellt brunnar, nummer 3 och 4. 

En liten oplöjd remsa delar åkermarken, beväxt med björk och en, nummer 5. 

I vänstra hörnet finns det en mycket fin backe med björk och ett par tallar, varav en mycket grov. Stenfundament 

längs en kant visar på att något har varit här, kanske eventuellt en väg? Ytterligare en mystisk stenbyggnation liknar 

nedgången till kanske en källare? Trevligt litet område som ska lämnas, eventuellt kanske ett par fågelholkar skulle 

passa här, nummer 6.  

Ytterligare en liten fläck med några träd och stenblock, nummer 7, bör lämnas längs kantzonen för att stärka 

naturvårdande åtgärder. I övre kanten  utanför det planerade området, nummer 8, står en lada inväxt i 

lövvegetation. 

 

Detta område kan bli en liten oas med markägare tillåtelse. Några fågelholkar skulle sitta fint här för att gynna 

häckning av flugsnappare och mesar. 
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Det dike som finns idag med genomrinnande vatten bör flyttas vid utbyggnad till en ny sträckning, markerat med 

grönt på kartan. Samt att man kan anlägga en busk och trädridå längs efter diket för att gynna växt och djurlivet. 

I stora drag så tycker jag att det ser bra ut det som är planerat med de inritade kantzoner som finns inlagda, förutom 

planering på att gräva om diket för vattnets avrinning, vilket också skulle gynna biologisk mångfald. 
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Ladan med lövdominerad ungskog, nr 8 



 
Cementfundament, nr 3 och 4 
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