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Agendan för mötet var att på plats göra en bedömning av naturvärden hos två områden (Bruket och 

Fågelsången Östra) som är exploateringshotade inom ramen för detaljplaneprogram Krägga. 

Områdena är belägna 7 á 800 meter söder om Krägga herrgård. 

 

Bruket 

Landskapet söder om Krägga herrgård är ett småkuperat och delvis öppet landskap med stort inslag av 

betesmarker. Vi fick också stifta bekantskap med traktens landskapsvårdare, en flock med långhornade 

s.k. Highland cattles som kom och hälsade på oss när vi stod och betraktade resterna av vad som kan 

ha varit ett torp eller en mindre industrianläggning. 

Namnet Bruket tyder på att man haft någon typ av tillverkning här. Troligen var det fråga om ett 

tegelbruk eftersom vi såg mycket tegelrester i området. På ett ställe såg vi också resterna efter något 

som kan ha varit en mindre dammanläggning. 

När vi närmade oss området med namnet Bruket byttes det öppna landskapet mot ett mera slutet 

landskap dominerat av barrträd (framförallt gran). Åldern på denna skog (som gallrats endast 

försiktigt) var uppskattningsvis omkring 40 år. På några ställen i skogen fanns grova lövträd sparade, 

vilka höll på att skuggas ihjäl av det omgivande granbeståndet. 

Överallt i området såg vi spår efter vildsvinens framfart. 

En mindre, förfallen byggnad fann vi invid stranden. Byggnaden och det omgivande området använde 

tydligen Krägga herrgård (som används som konferensanläggning) för lerduveskytte. 

Ute på en udde intill hittade vi stora mängder med stängsel, vilket tyder på att det här förut funnits en 

minkfarm. Större delen av den tänkta bebyggelsen ligger inom område som omfattas av strandskydd 

(300 meter). 

 

Fågelsången Östra 

Som en kil från gården Fågelsången och ut över åkermarken i östlig riktning löper en skogsklädd 

kulle, uppskattningsvis 300 meter lång och 200 meter bred. Skogen här innehöll både barr och löv, 

men tall och gran dominerade. Längst österut var skogen mer lundartad och här växer bl.a. flera grova 

ekar. Ingrid hittade flera spår av fornlämningar på kullen. Kullen var relativt opåverkad av modernt 

skogsbruk. Området omfattas ej av strandskydd. 

 

Samlad bedömning av områdenas naturvärden 

Vi var alla ense att Fågelsången Östra hade det största naturvärdet av de två kontrollerade områdena 

framförallt med tanke på den biologiska mångfalden samt även förekomsten av fornlämningar. 

Vi bör således lägga ned det krut som behövs för att skydda Östra Fågelsången från exploatering. 

 

Längs vägen (på östra sidan) mellan fastigheten Fågelsången och Krägga herrgård finns på sida 15 i 

Detaljplaneprogrammet inritat 5 st. större hus. Dessa hus bedöms ej påverka den biologiska 

mångfalden negativt så länge dessa inte läggs alltför nära den öst-västliga bäckravinen. 
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