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Inventering av området som kallas för Gretes. 

De båda fälten norr och söder om vägen är odlad åkermark. Ett blockigt och buskbeväxt litet område som har röjts 

för något år sedan, är den enda oasen i området. Inga intressanta arter av biologsk mångfald kunde hittas vid 

inventeringstillfället. Markerad med nummer 1. Mitt i det övre högra fältet ligger det en sten och stubbhög, 

markerat med nummer 2. En rad av sälgar gränsar av den vänstra och högra vallen, nummer 3. 

 

Kantzonen till höger på flygfotot är borttagen, men närmast vägen finns fortfarande en rad av björkar. 

På högra sidan av den nedre vallen så är det en rik kantzon av diverse lövträd och buskar, framför allt björk, rönn och 

sälg. Rikligt med lavbeklädnad på både stammar och grenar, men inga sällsynta. Den sträcker sig ned till diket med 

rinnande vatten, nummer 4. 

Vid nummer 5 finns det en lada i sämre skick vid ett odlingsröse, övervuxet med diverse löv. 

Slutligen tycker jag att planen på att anlägga en bevuxen kantzon runt området är det bästa alternativet, med att låta 

ridån längst ned till höger finnas kvar som som en utpost av biologisk mångfald för olika lavar samt fågellivet. 
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Utanför området längst till väst vid nummer 6, är det en större och jättefin dunge som berikar området med att 

kunna vara tillhåll för fågellivet, och att ge skydd åt samtliga småfåglar i området. Dungen är belägen framför allt i en 

svacka där man fläckvis har grävt gropar en gång i tiden, kanske efter torv, eftersom det säkert är en fuktsvacka. 

En önskan är att det skulle i samråd med markägare kunna sättas upp några fågelholkar i dungen. 

 

 
Lövträdsridån längs kanten, nummer 4 på kartan.         Gränsar i hörnet mot ett igenväxande rinnande vattendike. 

 



 
Ladan med odlingsröset, nummer fem. 

 
Dungen utanför området vid nummer sex. 
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