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BESLUT
1994-10-13
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Box 246
30104 HALMSTAD

Fastställelse av skötselplan för Hagöns naturreservat, Halmstads kommun
Hagöns naturreservat avsattes genom Länsstyrelsens beslut den
27 februari 1973.
Skötselplanen har upprättats av Länsstyrelsen. Markägaren, Halmstads
kommun, Statens naturvårdsverk och Skogsvårdsstyrelsen har yttrat sig i
ärendet.

.I.

Länsstyrelsen fastställer härmed jämlikt bestämmelserna i 9 §
naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) bifogad skötselplan för Hagöns
naturreservat. Fastställelsen omfattar inte den ekonomiska utredningen .

.I.

Besvärshänvisning, miljödepartementet, enligt bilaga.
I handläggningen av detta ärende har deltagit länsassessor Per Widell,
beslutande, naturvårdsintendent Björn Ströberg, föredragande och
/<:<r'""ådirektör Per Magnus Åhren.
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FÖRORD
Detta förslag till skötselplan har upprättats aV Per Magnus Åhren,
Länsstyrelsen i Hallands län, i samråd med Halmstads kommun.

Skötselplanen består av två delar:
l.

ALLMÄN BESKRIVNING av naturreservatet

Il.

PLAN DEL, som delas in i följande avsnitt

1. Disposition och skötsel av mark och vatten
2. Anordningar för rekreation och friluftsliv
3. Tillsyn
4. Dokumentation
5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen

Skötselplanen är av detaljerad typ.
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I

ALLMÄN BESKRIVNING

1.

ADMINISTRATIVA DATA

Skyddsform

Natuneservat

Objcktnummer

13 02 040

Beslutsdatum

1973-02-27

Kom mun

Halmstad

Registerområde

Halmstad
NatulTcscrvatet ligger i norra delen av
Laholmsbuktens kustområde, ca 5 km
SSO Halmstad.
Topografiska kartbladet
0423 (4CNV)
Ekonom iska kartbladet
04264 (4C 6e)
Natuneservatet redovisas på karta, som
biläggs (bilaga 1, 2, 3)
78,5 ha

därav landarca

76 ha

Fastighet

Del av Halmstad'4:1, 4, :6 samt
Halmstad 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 4:7

Markägare

Halmstads kommun

Naturvårdsförvalt are

Halmstads kommun

2.

GRUND FÖR BESLUT SAMT
FÖRESKRIFTER

""

Området är avsatt som natuneservatet genom Länsstyrelsens beslut
1973- 02-27 med de föreskrifter som redovisas under punkterna

A-C.
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Grunden för beslutet
Området utgörs av ljung- och gräsbevuxen hedmark, som i väster
begränsas av sanddyner och i öster delvis aven skyddsplantering
med bergtall. I söder och sydost begränsas området av Fylleån, som
här vid sitt utlopp har sanka, vassbevuxna stränder. Fågellivet är
rikt och området har stor betydelse både som häcknings- och
rastplats.
Området har naturvetenskapliga och sociala värden, samt betydelse
som exkursionsområde för kommunens skolor.
Ändamålet med reservatet är att området bör särskilt skyddas och
vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur,
för landskapsbilden och för allmänhetens friluftsliv.

A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen angående
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet, samt föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen
angående markägares och arUlan sakägares skyldighet att tåla visst
intrång
Det är förbjudet att
1. spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva täkt i
någon form. Jordbruk må dock idkas på den åkermark som på
bifogad karta markerats med blå linje. Åkemlarken bör brukas
så, att den ekologiska balansen icke rubba's"inom övrig mark
2. anordna upplag med undantag av tillfälliga upplag för jordoch skogsbrukets behov
3. anbringa tavla - erforderliga fridlysningstavlor undantagna plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
4. framdraga luftledning
5. uppföra byggnad med undantag för de byggnader, som eventuellt erfordras för friluftslivet
6. utföra annan anläggning än som erfordras för reservatets nyttjande samt jordbrukets utövande
7. i kommersiellt hänseende utnyttja marken på väsentligen annat
sätt än vad som var rådande vid reservatets bildande
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8. utföra avverkning eller röjning som ej är hänförlig till reservatets skötsel samt
-

--

~

9. plantera eller så skog.

B. Föresktifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad
allmänheten har att iakttaga inom reservatet
Det är förbjudet att

l. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbi ldning
2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande
anordning
3. skada vegetationen t ex genom uppgrävning av växter
4. vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbon
5. släppa hund lös inom området
6. tälta eller uppställa husvagn
7. uppgöra eld
8. framföra motordrivet fordon annat än på 3Q.visad väg och parkeringsplats, dock att förbudet ej skall utgöni'hinder för transport som behövs för vetenskaplig forsktling "
9. parkera aJlJlat än på därför iordningsställda parkeringsplatser
10. cykla almat än på därför avsedda vägar och stigar
11. rida samt
12. göra skada på hägnader eller andra anordningar.
C. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande
naturvårdsförval tningen

1. Skötselplan. Skötseln skall ske enligt en skötselplan, vilken
upprättas av förvaltaren i samråd med länets skötselråd och
därefter godkännes av länsstyrelsen och statens naturvårdsverk.
Vården av naturreservatet skall syfta till att bevara det
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nuvarande strand heds landskapet i huvudsak i dess nuvarande
skick. Områdets stora värde för fågellivet skall beaktas. De
gyrUlsamma betingelserna för såväl rastande som häckande
fågel skall i miijligaste mån bibehållas.
2. Jordbruk. På åkernlarken får även i fortsättningen rationellt
jordbruk bedrivas. Dock skall kemiska bekämpningsmedel
användas med försiktighet och endast i de fall, då det bedöms
nödvändigt för den odlade grödan.
3. Fritidsstugor. Förvaltaren bör tillse, att fritidsstugorna söder om
och intill gården Hagön blir flyttade från reservatsområdet
efterhand som kontraktstiderna löper ut.
4. Jakt. När nyttjanderätten avseende jakt på stadsägan 1905
upphör 6.12.1983, bör förvaltaren undersöka behovet av förbud
mot jakt inom reservatet.
5. Naturvårdsförvaltare. Naturreservatet skall förvaltas av Halmstads kommun, varvid beträffande förvaltningen av stadsägorna
1821 och 1822 samråd skall ske med markägaren. 1973-06-06
övergick stadsägorna 1821 och 1822 i Halmstads kommuns
ägo .

3.

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNlNG AV
BEFlNTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

Naturförhållandeii

""

3.1.1
Fast berggrund går inte i dagen någonstans inom reservatet. De lösa
avlagringarna domineras av sand, som i västra delen av reservatet
mot Laholmsbukten bildar 5 - 10 m höga sanddyner. Antydan till
torv finns i fuktigare partier och sannolikt förekommer kalkrikt
skalgrus på några ställen. Längs Fylleån i öster finns finare
fraktioner av mo, mjäla och lera.
3.1.2

VegelaliQn

Området domineras av ljunghed som f n långsamt växer igen med
f a tall, björk och asp. Enstaka dungar av tall har etablerats. På
gränsen mellan ljungheden och åkermarken finns fläckvis
smådungar med äldre björk. På ljungheden finns svackor med
fukthedsvegetation, där bl a klockljung och pors är karaktärsarter.

6(15)

Längst i norr finns en mindre skog som domineras av tall och björk
samt i dess västra del av bergtall.
l väster mot havet finns en bred sandstrand, som inåt land övergår i
ett dynområde·llleC! sanddynsvegetation.
Områdets sydöstra del utgörs av tuviga fuktängar och ett
bladvassområde. Genom igenväxning har ett stort antal buskage
med f a al och viden etablerats.
Längs Fylleåli i öster domineras vegetationen av al, viden och
bladvass.
Områdets nordöstra del utgörs av åkennark, där några diken
dränerar till Fylleån.
Se vegetationskarta (bilaga 4).
3.1.3

Qjyrliy

Räv, fälthare, kanin, ekorre och flera smågnagararter förekommer
regelbundet i området. Älg och vildmink har tillfälligt observerats.
Bland fåglarna är fältpiplärka, ängspiplärka och sånglärka
karaktärsarter i sanddyns- och ljunghedsområdet. I det fuktiga
området i sydost är bl a rörsångare, sävsångare och sävsparv
vanliga. Regelbundet förekommer oekså kärrsångare,
gräshoppsångare och näktergal. Genom upphitrd betesdrift är
förutsättningarna för vadarfåglar dålig. Storspov;tofsvipa och
strandskata häckar dock årligen med et! eller två par respektive.
Under tiden juli - augusti rastar årligen upp till ca 50 ex av
storspov på ljungheden.
3.1.4
Området får i sin helhet anses ha mycket stort
landskapsbildsmässigt värde.
3.2

Kulturhistoriska förhållanden

Området har sarmolikt haft en öppen karaktär under m ycket lång
tid . Det öppna landskapet upprätthölls genom betesdrift. Hagön är
namnet på den 1983 nerbrända gårdsbebyggelsen strax söder om
campingplatsen. Gården uppfördes någon gång under slutet av
1800-talet eller början av 1900- talet. Tidigare var området utmark
till det numera försvunna hemmanet Strandgården i Snöstorps by
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under Sperlingsholms säteri. Enligt lagaskifteskartan (1845-1851)
var Strandgården, som låg strax norr om det nuvarande reservatet
en typisk halländsk kringbygd gård. Strand, dyn- och delar av
ljunghedsområdet var allmänning och samfälld tångtäkt till
Snöstorps by fl. '

m

Ännu vid mitten av 1800-talet var Eriksö och Gåsön verkliga öar
kringflutna av Fylleån, men vattenområdet mot fastlandet har
senare grundats upp. Eriksö utnyttjades som betesmark t o m 1970.
Betesdrift återupptogs under 1989. Den tidigare betesmarken strax
söder om gården omfördes till åker under slutet av 1800-talet eller
böljan av 1900-talet. Området betas fr o m 1993. Campingplatsen
utanför reservatet utgjorde tidigare Strandgårdens inägomark med
åkerbruk. Plantering av skyddskog med tall och bergtall utfördes
vid mitten och slutet av 1800-talet.
3.3

Markanvändning

Västra delen av området utnyttjas intensivt av det rörliga
friluftslivet. Sommartid är särskilt nordvästra delen mycket
utnyttjat av badbesökare. Södra delen av strandområdet blev 1982
officiellt naturistbad.
Viss båttrafik förekommer iFylleån.
Från Fylleåns mynning och 500 m norrut råder fiskeförbud. En
skylt, som markerar fiskeförbudsområde, finns uppställd 500 m N
Fylleåns mynning av dåvarande Lantbruksnä~den efter beslut om
tillstånd av Länsstyrelsen 1977-05-09. Fiskel i Pylleån regleras ej
av reservatsföreskrifterna.
•
3.4

Tillgänglighet

Reservatet nås lätt med privata eller kollektiva transportmedel. En
ändhållplats för lokaltrafikens bussar ligger vid reservatets norra
del.

3.5

Slitagekänslighet

Norra delen av sanddynsområdet är mycket välfrekventerat och
påtagliga skador har uppkommit.
3.6

Hundförbud

Under tiden 1/6 t o m 31/8 råder hundförbud inom området enligt
lokal ordningsstadga.
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3.7

Hastighetsbegränsning för båttrafik

I Fylleån råder hastighetsbegränsning för båtar. Högsta tillåtna
hastighet är 5 knop.
3.8

Anordningar för friluftslivet

En stor parkeringsplats finns i reservatets norra del.
Sopkärl i tillräckligt antal finns vid parkeringsplatsen och
badstranden. De uppsätts och underhålls genom kommunens
försorg årligen under sommaren. Toaletter finns i anslutning till
campingplatsen. Gungor och livbojar finns sommartid vid
badstranden.
3.9

Närbelägna naturvårdsobjekt

Förordnande till skydd för landskapsbilden söder om reservatet
råder för kuststräckan mellan Påarp och Fylleån enligt 19 §
naturvårdslagen. I anslutning till detta område råder förordnande
enligt 14 § naturvårdslagen för fågelskyddsområdet Skäret. Öster
om Fylleån råder förordnande enligt 14 § naturvårdslagen för
fågelskyddsområdet Trönninge ängar.
3.10

Inventeringar

Området har inventerats. En inventeringsrappQ[l är under
utarbetande.
'.
3.11

Infom1ation

Infom1ationstavlor finns uppsatta vid parkeringsplatsen i norra
delen av naturreselvatet.
3.12

Markvårdsarbeten

Under 1990 stängslades södra delen av reservatet, skötselområde 3,
4:1,4:2,4:3 och södra delen av 6:2, se bilaga 5 och 6. Området har
sedan dess betats med nötkreatur och får. Brälming har genomförts
inom området våren 1990 och våren 1993. Under 1993 stängslades
skötselområde 5:1, 5:2 och norra delen av 6:1 och betesdjur (får)
släpptes på. Kraftiga röjningar av träd och buskar har utförts under
1990 - 1993.
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II

PLANDEL

1

DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V
MARK OCH VATTEN

1.1

Övergripande mål

Målet för områdets skötsel skall vara att uppnå och upprätthålla
ändamålet med reservatet, se avsnitt 2 "Grund för beslutet" på sidan
2. Sedan beslutet om naturreservatet tagits har en fortlöpande
igenväxning skett. Den hotar att äventyra ändamålet med
reservatet. Ett förtydligande av skötselns inriktning för att uppnå
och upprätthålla det naturvetenskapliga och landskapsbildsmässiga
värdet görs enligt följande . Den öppna heden och de tidigare
fågelrika fuktängarna måste hävdas genom återkommande
röjningar och/eller betesdrift. På fuktängarna är betesdrift en
förutsättning för det rika fågelliv som anges i beslutet. I beslutet
avses f a and- och vadarfåglar.
1.2

Generella riktlinjer och åtgärder

1.2.1
Mål: Att genom lämplig hävd återskapa och bevara ett öppet
hedlandskap och fågelrika fuktängar.
Riktlinjer och åtgärder: Återställning av mark.;,ma kräver insatser
med röjning och bränning innan betesdrift kan ordnas. Den f d
åkermarken har omförts till betesmark. Med en sfttlan åtgärd skapas
en sammanhängande större betesmark.
Betesavtal skall upprättas mellan naturvårdsförvaltaren och
djurhållaren avseende avtal och typ av betesdjur samt tidsperiod för
bete. Antalet betesdjur och dänned betesintensiteten skall vara av
den omfattningen att områdets naturvärden upprätthålls.
Betesperioden bör omfatta tiden från ca 1/5 - 15/10.
Ev kraftfoder för betesdjur bör placeras diskret.
1.2.2
När nyttjanderätten avseende jakt på stadsägan 1905 upphörde
1983-12- 06 infördes jaktförbud inom reservatet med undantag av
skyddsjakt på kanin samt sjukt eller skadat djur.
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1.2.3
Fritidsstugoma är bOlttagna.

1.3

Behandling av skötselområden

Hela naturvårdsobjektet är indelat i skötselområden, som redovisats
och numreras i denna beskrivning och på skötselplanek31ta (bilaga
5).

1.3.1
Skötsel område l (3 ha)
Bc§kriyning: Blandskog med tall och björk. Tall dominerar i södra
delen. I väster stort inslag av bergtall. Skogen är medelåldrig.
Mål: Blandskog av hög ålder.

Ungerhflllsfltgärd: Stigama hålls öppna genom återkommande
röjningar vid behov. Gradvis avverkning av bergtall. Gallring vid
behov.
Skötsel område 2 (0,1 ha)
.!2elikDyning: Lövskog med al och viden.
Mål: Orörd lövskog.

Ungerhflllsfltgärd: Skötselområde 3 (1,5 ha)
Be§kriyning: Lövskog med al och viden.
Mål: Lövskog.

Ungerhl!llsfltgärd: Ev vissa gallringar för att bibehålla
videbuskagen.

JJ(lS)

1.3.2
Skötsel område 4 (15 ha)
.'

Be~kriyning: 4:1 utgörs av betade torr-fuktängar. 4:2 utgörs av ett
bladvassomräde med fuktängspartier och små holmar. Inslag av al
och viden är ställvis stort. 4:3 utgörs av f d åkermark.

Mål: Öppen betesmark med inslag av enstaka träd och buskar.
ISlå!ld§ä!t!li~å!giirg:

Kompletterande bränning tidigt på våren
före 15/4 i område 4: 1 och 4:2. Fårstängsel samt grind och
stängselgenomgångar har satts upp enligt karta (bilaga 6).
Ungerh.ålls.åtgärd: Ärligt bete. Ärligt underhåll av stängsel. Röjning
av träd och buskar vid behov. Nödvändig vattenförsörjning till
djuren skall ordnas på lämpligaste sätt, t ex grävning av vattenhål.
Vid behov slåtter av veketåg inom 4:3.
Skötselområde 5 (11,5 ha)
Il.e§kriyning: 5:1 utgörs av f d åkermark. 5:2 utgörs av ett
bladvassområde. 5:3 utgörs aven f d gårdsbebyggelse med
intilliggande lövdunge och äng.
Mål: Öppen betesmark, med bevarande av lö~ungen i nordväst.
"

,

ISlå!ld§ä!t!li~å!giirg:

Stängsel har uppsatts enligf bilaga 6.
Resterna av den nerbrända gårdsbebyggelsen med grunder och
övrigt skall snarast tas bort.

UngerMlls.åtgärd: Området bör årligen betas och stängsel årligen
underhållas. Nödvändig vattenförsöIjning till djuren skall ordnas på
lämpligaste sätt. Vid behov slåtter av veketåg inom 5:1.
1.3.3
Skötselområde 6 (27 ha)
Be~kriyninge!l: Öppen ljunghed med enstaka träd och buskar av

framför allt tall samt lövsly. På vissa håll har en snabb igenväxning
pågått de senaste 10 - 15 åren.
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Mål: Öppen ljunghed. I öster mot vägen och parkeringsplatsen
trädridå med björk och tall.
Islåndl!ältningliå!gi1rg: Röjning av träd och buskar. Utmärkning och
preparering av stigar. Reparation av urblåsningshål.
Skyddstäckning och - plantering. Åtgärderna utförs snarast.
Skötselområde 6:2 betas. Stängsel har uppsatts runt skötselområde
6:2 enligt bilaga 6.
UngcrMJlsffiJgärd: Röjning av buskar vid behov. Årlig städning.
Årlig betesdrift och årligt underhåll av stängsel inom område 6:2.
1.3.4

Skötselområde 7 (17,5 ha)
He!ik!iyning: En lång sandstrand, som fortsätter norrut utanför
reservatet, utgör områdets avgränsning i väster. Innanför stranden
ligger ett dynområde med dyner på 5 - 10 m höjd. I norra delen är
dynerna hårt slitna.
Mål: Öppet sandstrands- och dynområde. Från åmynningen och ca
300 m norrut tillåts spontan tångvallsvegetation.
Is1ånd~ältningl!å!giirg:

Skyddstäckning och -plantering.
Bortröjning av vresros. Trätrallor utläggs i dyngenomgångar. F Ö
konventionella åtgärder för dynernas skydd. Se"DynlTIorfologiska
underSÖkningar i södra Halland", SNV PM 5G'fr. Åtgärderna utförs
snarast.

UngerhI!UsI!tgärd: Årlig strandstädning och borttagning av tång.
Uppföljning av dynvårdande åtgärder årligen. Inom ett område från
Fylleåns mynning och ca 300 m norrut bör tången kvarlämnas för
att ge utrymme åt intressant tångvallsvegetation.
1.4

Anläggande av våtmark

Markägaren utreder i samråd med Länsstyrelsen möjligheterna att
anlägga en våtmark inom skötselområde 5:1. Våtmarken utforn13S
så att den får ett maximalt djup av 50 cm. I våtmarken bör också
någon eller några låga öar anläggas. Öarnas höjd bör ligga i nivå
med vattenytans maximum.
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2

ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFfSLlV

2.1

Övergripande mål

Hagöns naturreservat är genom närheten till tätorten och en
välfrekventerad campingplats mycket intensivt utnyttjat. Detta
gäller särskilt sandstranden och irUlanför liggande område i
reservatets norra del. För att bibehålla områdets vetenskapliga och
kulturhistoriska värden skall planeringen fÖr friluftslivet inriktas på
att kanalisera och informera besökaren. Behandlade anordningar
har angetts i bilaga 6.
2.2

Riktlinjer och åtgärder

2.2.1
lngen ändring av nuvarande förhållanden .
2.2.2

fiilgflsgnQrgningaI

Beskrivning: I anslutning till reservatets norra del ligger Hagöns
campingplats. Där finns bl a kiosk och grillkök.

".'-'
Beskrivning: I norra delen av reservatet finns parkeringsplats för ett
stort antal bilar.
Åtgärd: Avgränsning av parkeringsutrymmen bör förbättras.
Åtgärden utförs snarast.

Beskrivning: Ett stort antal stigar finns.
Åtgärd: Begränsning av antalet stigar enligt bilaga 6 bör göras.
Utmärkning av framtida stigar utförs i norra delen med skyltar.
Stigarna i norra delen förbättras genom preparering. Genomgångar
i stängsel i reservatets södra del har markerats i nämnda bilaga.
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Beskrivning: Toaletter finns på den intilliggande campingplatsen.
Sop kärl uppsåits varje sommar genom kommunens försorg vid
parkeringsplatsen och längs badstranden.

Beskrivning: Ett antal gungställningar finns längs badstranden.

Beskrivning: Ett antallivräddningsbojar fin ns längs badstranden.
2.2.3
!nforml!tioll.s~k)'.llar

skall firUls på angivna platser enligt bilaga 6.
En stor informationstavla bör utarbetas, där även de angränsande
naturvårdsobjekten Trönninge ängar och Skäret behandlas. Tavlan
skall placeras väl synlig vid parkeringsplatsen.
HUll.dförb!!d~skyltf!r som upplyser om hundförbud under tiden
1/6 - 31/8 enligt den lokala ordningsstadgan skall finnas vid
parkeringsplatsen. Under huvudtavlan skall finnas tilläggstavlor
S0111 anger kopplingstvång under resten av året.

foldrar 0 111 de halländska dynema bör finnas \iJ.lgängliga på
.. '
.
campingplatsen.
Sk)'.llningell. utförs enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och enligt
naturvårdsverkets anvisningar.
2.2.4

Utmärkning..ay ll.alurrs:ss:ryalels
gri:in~

Utmärkn ingen skall utföras enligt svensk standard (SIS 03 1522).

3

TILLSYN

Naturvårdsförvaltaren utser tillsynsman. För tillsynsman skall
upprättas av tal och instruktioner. Under tiden 1/4 - 31/8 bör minst
ett besök per vecka göras.
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4

DOKUMENTA TION

Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda åtgärder, kostnader för
och finansiering aV naturvårdsfölvaltningcn.
"REDOVISNING AV NATURVÅRDSÅTGÄRDER". Bilagda
blankett (bilaga 7) skall användas för denna dokumentation.
Länsstyrelsen ansvarar för fotografisk dokumentation i svartvitt av
utförda åtgärder och vegetationsanalyser under en inledande
tioårsperiod i tre prov ytor.

5

FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNlNGEN

5.1

Ekonomisk utredning

Naturvårdsförvaltaren har gjort en ekonomisk utredning, daterad

1992-01-22, avseende kostnader och intäkter för
naturvårdsfölvaltningen, bilaga 8.

5.2

Finansiering av naturvårdsförvaltningen

1leko,s.tils_ay ,s.tilt.\<n: Vårdåtgärder av investerings- (och ev viss
underhålls-) karaktär, dock ej materialkostnader, genom AMS
(AMS-anslag). Bidrag kan utgå till materialk'ostnader
(Vårdsanslaget).
•
1leko,s.tils_ay Halm,s.tild,s. kommgn: Övriga kostnader för
naturvårdsförvaltningen, bl a betesdrift, tillsyn, renhållning,
informationsskylt, gränsmarkering samt skötsel av tillfartsvägen,
parkeringsplatsen och badstranden. Materialkostnader.
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