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Minnesanteckning skötselmöte med Saltörådet 2021-10-08 

Plats: Entré Saltö 

Närvarande: Rune Nilsen, Karin Oxenwaldt, Anders Framme, Birgitta Ågren, 
Lennart Andersson, Jessica Wellington Hallström, Anders Tysklind (Lst), Douwe van 
der Woude (Lst), Lisa Karnfält (Lst) 

Senaste mötet var 2019-10-25, därefter uppehåll pga pandemin. 

Säsongen 2021: 

Alla nöjda med korna som betesdjur. Lennart visade artikel ur Strömstads tidning 
från 1963 när den sista kon åkte från Saltö. Korna tillför mycket i upplevelsen av 
kulturlandskapet. Slåttern med häst är uppskattad och ängen har blivit bättre. Röj-
ningen vid Tången har minskat nedskräpning. Fortfarande en hel del problem med 
parkering på vändplanen. Svårt att komma åt problemet fullständigt. Skräp blir lig-
gande länge i Ängklåvebukten. Kan plasten och drivveden städas bort oftare?  

Kommentar Lst: Vi ska ta hand om drivveden. OSPAR-stranden städas två gånger 
per år vilket vi inte kan ändra på. 

Mycket lösa hundar, även på badstränderna när det är mycket folk. Fortfarande 
mycket cyklar som åker även utanför de tillåtna stora stigarna. Grupper åker runt 
Skogsstigen. Önskemål om totalt cyklingsförbud i naturreservatet.  

Kommentar Lst: Vi har inte noterat många cyklister eller lösa hundar vid vår till-
syn. Rapportera gärna till oss när ni observerar något. Vi ska diskutera vidare frå-
gan om totalt förbud på stigarna samt förstärka skyltning om cykling förbjuden. 

Vägvisning och ledmarkering gör att de flesta går ”Skogstigen”. Fler besökare och 
mer påverkan för de boende i Backen. Önskemål om att stigen istället markeras 
från vägen väster om husen. Problemen med bilar har minskat efter skylten sattes 
upp.  

Kommentar Lst: Vi ser på om vi ska komplettera med en vägvisning på västra sti-
gen. 

Ytterligare stigmarkering är onödigt och fult. Besökstrycket kanske ökar ytterli-
gare. Vill inte ha fler leder eller markeringar i naturen. Informationstavlor är trev-
ligt och intressant.  
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Kommentar Lst: Vi har noterat synpunkter för planeringen. Ledmarkeringar kan 
fördela besökare bättre i området. 

Kiosken har fungerat bra och seriöst när Entré Rossö varit ansvariga.  

Under vintern planeras fortsatt röjning i skogen med fokus i områden med äldre 
tall (se tidigare utskickad karta).  

Planering av ytterligare röjning och stängsling för mer bete, i norra delen kring 
Mattismyren, avvaktar tills vi har intresserad djurhållare, i första hand får är lämp-
ligt.  

Saltöskötselrådet tycker att representationen från ön fungerar och att formen är 
bra. 

Förslag till föreskriftsförändringar inom Saltö naturreservat är under bearbetning. 
Vi skickar ut det mer detaljerade beslutet när det finns ett färdigt utkast. Bifogar 
sammanställning av ändringar som ger en bra översikt (även detta är utkast). 

Om ni får frågor om regler och föreskrifter i naturreservatet, hänvisa till oss i för-
valtningen.  

Nästa möte: Mötet anser att det räcker med 1 möte per år, gärna på hösten. Bra 
med den information som går ut via e-post under året från förvaltningen. 

 

Lisa Karnfält 

2021-12-13 


