Strandskötsel 2021

Bilaga 2

Generellt angående tång- och alghantering
• Rensning och uppsamling av tång sker endast på land, normalt sett endast den halvan av stranden närmast vattnet.
• Högst prioriterade sträckor är vid huvudentréerna Birger Pers väg, Kolonivägen och Stora Strandvägen
• Grundrensning inför sommarsäsong innebär att hela stranden ses över och rensas vid behov
• I naturreservat rensas stranden inte från tång, dvs. från nakenbadet och norrut samt från Fiskaregatan och söderut
• Om det är väldigt mycket tång kommer gångar att ”skottas” fram. Då betraktas tången som ohanterlig och samlas inte upp.
• Tången placeras i högar på stranden. Hellre fler mindre högar än få och större. Tången får ej läggas i dynområdet eller i fördynerna,
dvs ej ovanför den linje där växtlighet förekommer. 5- 10 meter utanför växtligheten ska tånghögarna ligga, även soptunnor
placeras här. Fordon får ej köras ovanför soptunnornas placering
• Tången ska köras tillbaka till havet succesivt efter säsong, dvs oktober till december. Dynområdet, eller fördynerna får ej ta
skada vid borttransport och lastning. Ej köra överhuvudtaget med maskiner i område med växtlighet, eller skada detsamma vid
lastning. Lastning sker antingen norr eller söder ifrån.
• Tånghantering sker med målsättning att vara klar innan veckoslutet. Tånghantering sker endast på vardagar.
• Renhållning och skräphantering, tillsammans med toalettstädning prioriteras före tånghantering.

Månad
maj

Vad
Toaletterna öppnas (v.16, i april)
och får tillsyn/städning
Utplacering av soptunnor

Sträcka

Frekvens
1 gg/v

juni

Upptag av tång och försök till att
hantera alger som ligger på
stranden
Krattning
Städning av toaletter

Prio 1
• Birger Pers väg 200 m norrut och 250 m söderut från entré
• Kolonivägen, 250 m norrut och 150 m söderut från entré
• Stora Strandvägen, 200 m norrut och 500 m söderut från entré

1 gång i veckan vid behov.

Vid behov, rensning av tång/alger
och krattning där det går

Prio 1
• Birger Pers väg 200 m norrut och 250 m söderut från entré
• Kolonivägen, 250 m norrut och 150 m söderut från entré
• Stora Strandvägen, 200 m norrut och 500 m söderut från entré
Prio 2
• Brosts stig 100 m söderut
• Mellbyvägen 200 m N&S
• Ejdervägen 200 m N&S
• Vallbergavägen 150 m N och ner till Kattvägen (hundbadet)

juli-augusti

3 ggr/v första halvan av juni,
6 ggr/v andra halvan av juni
1 gång i veckan vid behov

• Södra Skummeslöv, från prio 1 slut till reservatsgräns
Prio 3
• Från Marias camping 300 m söderut
• Cervins väg 100 m N&S
• 200 m extra norrut från Vallbergavägens skötselområde
• Vindvägen 100 m norrut
• Berndtssons väg 100 m N&S
• Dynvägen 100 m norrut

