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2022-09-28, Odensberg 

 

Onsdagsgruppen rör sig på jungfrulig mark denna gång, i varje fall alla utom Birgitta 

och Sten, som denna onsdag bjudit in till en vandring i omgivningarna runt deras 

”torp”, som möjligen kan heta Valaberg 2,  (åtminstone enligt kartan), och som är 

beläget en bit öster om järnvägen och Odensberg.     

Vädret bjöd på uppehåll men inte 

mycket mer, och vinden tog i 

ganska bra i öppen terräng, vilket 

antagligen bidrog till att det var 

ovanligt lite rörelse vad gäller fågel 

denna dag…  i varje fall till en 

början. Det blev förvisso lite bättre 

sedan…   17 deltagare i alla fall… 

 

 

 

Var och vad att se.. 

Promenaden startade söderut i 

öppet åkerlandskap, tangerade i 

söder lite sankare områden 

(gamla torvmossar), vände sedan 

norrut och förbi torpet, vidare 

genom välbetade beteshagar med 

inslag av lövträd, enbuskar, 

mindre skogspartier och så 

småningom tillbaka till 

utgångspunkten igen… varierande 

biotoper således och ur 

skådarperspektiv säkert lockande 

att besöka till våren…. 

Berättaren… 

Sten, ska sägas, är en berättare av rang – kan mycket om flora, fåglar, och fauna i 

allmänhet, men också sådant som rör den bygd som vi rör oss i just nu… 
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… som t ex rörande området i söder, mot Sörbygränsen, där de flesta av gårdarna i 

omgivningen har smala skiften, idag mest ogenomtränglig skog/sly, förr torvtäkt för 

resp gård…..  en del av skiftena kanske bara 6-7 m breda…  

… eller som hände sig på trettio-talet när en 

man som var sysselsatt med torvtagning 

plötsligt kom på en vattenåder i torvgraven, 

vilken blev till en källa som fortfarande idag ger 

flera kbm/tim ….  

---här kontrollerar hela onsdagsgruppen 

sanningshalten i Stens utsaga…  

… och den ser ut att hålla… 

 

 

 

 

 

 

Inte så långt från den här platsen finns punkten 

som Sten benämner som ”treriksröset”, där 

Odensberg, Sörby och Göteve socknar möts… 

 

Området norr om torpet, med betade kohagar är 

fantastiskt vackert, med inslag av lövträd och 

enbuskar… här frodas bl. a. både kattfot och slåttergubbar i en för övrigt riklig flora…  

…och här har häckat göktyta, sparvhök och en massa andra arter… 
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”Expriment-Sten” 

Detta är inte vilken fikaplats som helst, 

den är jättefin för just det… men det … är 

också Stens egen faunadepå där 

mångfalden gynnas…  

….en till synes vanlig sandhög lite längre 

bort är tänkt som hemvist för bl. a. 

marklevande bin…. Och det funkar… 

… enbuskskogen är ett annat projekt som 

Sten och Birgitta med förenade 

ansträngningar ägnat sig åt för många år 

sedan… och nog är den säregen… 

 

 

… som alla säkert förstår … en ”kanondag” i Odensberg 

//Evert 

 

 

 

 


