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     Kosterhavets nationalpark 
             

  

 
 

Minnesanteckningar från möte i skötselrådet på Saltö 25 okto-
ber 2019 
 
Närvarande 
Saltörådet: Anders Framme, Rune Nilsen, Lennart Andersson, Karin Oxenwaldt, 
Bengt Karlsson. Från förvaltningen på Kosterhavets nationalpark: Lisa Karnfält, 
Douwe van der Woude, Per Arne Joelsson 
 
 
Vi samlades på parkeringen vid entrén på Saltö för att titta på åtgärder i fält och 
samtidigt ha tid för övriga frågor som rör naturreservatsskötseln. Punkter inför 
mötet har endast kommit in från Birgitta Ågren per mail (se noteringar under 
punkterna). 
 
Stigmarkering på Saltö: 
Vägvisare och stigmarkeringar har satts upp längs den röda stigen ”Skogsstigen” 
enligt den nya nationalparksidentiteten.  
Närvarande i Saltörådet framför att stigmarkeringar inte behövs. Alla måste kunna 
välja sina stigar fritt! Man är orolig att stigmarkeringar prioriteras framför natur-
vårdsskötsel. Flera uttryckte att man inte vill ha mer markering av stigar, framför-
allt inte på hällarna längs stranden. 
Förvaltningen förklarar att stigmarkeringarna går på budgeten för Kosterhavets 
nationalpark. Skötselmedel för Saltö används till naturvårdsåtgärder. I övrigt hän-
visas till minnesanteckningar och beslut från tidigare skötselråds möten.  
 
Cykling och parkering i naturreservatet: 
Karin framför att det förekommer mycket cykling förbi deras tomt och ofta i hög 
hastighet. De upplever en fara för barn som bor där och även andra vandrare. Hon 
föreslår att man kan sätta upp ett farthinder. Man kan också öppna upp och hän-
visa till stigen som går upp i området lite längre västerut. Detta kunde eventuellt 
minska trycket förbi husen. Det förekommer en hel del parkering längs vägen till 
stigen och framför de boendes infarter. Man parkerar även uppe vid reservats-
skylten i skogen. Hon tror dessutom att detta problem kommer att bli större nu 
när det är vägvisningsskylten satts upp. Andra på mötet lägger till att det här pro-
blemet även fanns innan skyltningen.  
Vissa tycker att det är viktigt att några stigar är tillgängliga för cyklande, medan 
andra föreslår att cykling skulle förbjudas för att förtydliga och förenkla reglerna. 
Önskvärt vore om man kunde ha hastighetsbegränsning för cyklister. 
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Förvaltningen kollar på ett farthinder (som även hindrar parkering vid stigen) och 
den alternativa stigen och återkommer om detta. På vägvisningsskylten kommer 
det förtydligas att det är vandringsstig samt en hänvisning till stora parkeringen. 
De boende vid infarten hänvisas till att själva markera att parkering inte är tillåten, 
på lämpligt sätt.  
 
Ledningsgatan: 
Lennart undrar om förvaltningen är inkopplade i grävningsarbetet för elkabeln på 
Saltö. Förvaltningen har sett dispensansökan från elbolaget till Länsstyrelsen, där 
det var angivet på kartan att man endast skulle gräva längs med vägen. Inga spe-
ciella krav ställdes från Länsstyrelsens sida. 
Saltörådet vill gärna lämna synpunkter på stenarna som nu ligger uppradade, men 
vill gärna behålla diket som är grävt. Det finns mycket massor runt det nya trans-
formatorhuset som måste slätas ut. Märkning på sten ser tråkigt ut.  
Förvaltningen har lämnat synpunkter på grävningen till ärendeenheten på Läns-
styrelsen och framför även synpunkterna från mötet. 
 
Pågående och avslutade åtgärder 2019: 
Förvaltningen berättar om åtgärder som har utförts i år: 

- Område 16: 
Har röjts färdigt och slåtterytan har slagits med häst även i år. Det som 
röjts är sly och vresros. Anders säger att sandstranden växer igen med ett 
starrgräs, vilket även togs upp på mötet 2018. Kan det tas bort på något 
sätt? 
Förvaltningen konstaterade att det är havssäv som är en vanlig art längs 
stränder. Troligen har beståndet etablerat sig och ökat pga mindre stör-
ning från betesdjur eller människor. Förvaltningen kommer inte att priori-
tera att ta bort säven. Om Saltö-borna vill minska ytan med havssäv får 
man själva ombesörja åtgärden.  
 

- Området runt parkering: 
Området är röjt en gång för att få bort den trädgårds-buske 
(häckoxbär/berberis) som växer här. Vi kommer att göra återkommande 
röjningar för att få bukt med denna växt. 
 

- Stigröjningar: 
Arbetet med att röja runt stigar har börjat. Vi kollar på framkomlighet och 
döda träd i första hand. Karin (och Birgitta via mail) framför att det är träd 
som ramlat längs stigen mot Ängklåvebukten och att det finns fler döda 
träd som riskerar att ramla.  
Förvaltningen gör alltid en bedömning vilka träd som riskerar att ramla 
nära stigar.  
 

- Kulturröjning: 
Området runt backstugan är röjt och ska röjas en gång till. Det kommer 
också att röjas vid Henriks-myren och sättas upp en informationsskylt om 
den historiska markanvändningen. 
 

- Område 29: 
Vi tittade specifikt på detta område i fält. Förvaltningen berättade om 
planerad restaurering. Planen är att återställa diket och röja för att skapa 
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en öppen betesmark med en del tall, vildapel, sälg och andra lövträd. För-
valtningen har kontakt med en intresserad djurhållare som har kor. Alla 
markägare kommer att kontaktas angående restaureringsplanerna. 
Lennart undrar om markägaren får arrende.  
Förvaltningen förklarar att ingen ersättning utgår till markägare utöver 
vad som beslutades vid reservatsbildandet. Om det inte utgått intrångser-
sättning för marken tillfaller eventuell vinst vid uttag av virke markägaren.  
 

- Området 21: 
Restaurering är påbörjad för att kunna sköta området med slåtter. Buskar 
har röjts och träd kommer att tas ner för att öppna upp och få in mer ljus 
till marken.  
 

- Betet på västra sidan: 
I planen som presenterades förra mötet hade vi tänkt börja restaurera 
området kring Mattismyren 2019-2020, men vi kommer inte att hinna på-
börja detta. Utifrån tillgången till betesdjur kommer åtgärderna att priori-
teras så snart detta är möjligt. 
 
Saltö-borna uttryckte sig positivt till de områden som öppnats upp och 
skötts. Birgitta kommenterade (per mail) att de flesta åtgärder som gjorts 
inte är där flest människor rör sig.  
Åtgärderna förvaltningen utför syftar dels till att få till en skötsel för att 
bevara naturvärden och dels för att underlätta friluftslivet. I vissa fall 
sammanfaller det, men en del åtgärder kommer inte att vara lika synliga 
för besökare. 
 
 

Bete och tillsynsman: 
Per Arne kommer att sluta som tillsynsman och han kommer inte att fortsätta ha 
sina får på Saltö. 
Till sommaren 2020 är förvaltningens plan att kunna göra avtal med en djurhållare 
att ha kor på Saltö. Kor betar på ett annat sätt och kan, i rätt antal, beta mer ef-
fektivt på åkermarkerna. Allt stängsel kommer att kompletteras med eltråd. I om-
rådet 29 kommer det bara att vara 2 trådigt elstängsel. 
Tills vidare kommer Douwe att ta hand om alla praktiska frågor på Saltö efter Per 
Arne. Per-Arne tackades för sina insatser under många år på Saltö. 
 
Eldning: 
Lennart undrar vilka rutiner förvaltningen har för skötseln av grillplatserna. De ska 
vara säkra och välskötta. Förvaltningen svarar att grillplatserna töms vid behov 
(senast i våras) och skräp tas bort. De ingår i den regelbundna tillsynen. 
 
Ängklåvbukten: 
Skräp samlas in och tas bort inom OSPAR tre gånger per år. Förvaltningen har tagit 
bort vrakved i form av plankor och dyl. Obehandlad ved tas inte om hand.  
Rune tillägger att han upplever att det är mycket mindre skräp i havet när han är 
ute och fiskar och det är väldigt positivt. 
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Saltögården: 
Birgitta framförde via mail att det är mycket störningar från Saltögården samt att 
man inte verkar ha koll på föreskrifterna inom naturreservatet.  
Anders Tysklind tar kontakt med Saltögården för att se om information om natur-
reservatet kan bli tydligare. 
 
Saltörådet: 
Karin Oxenwaldt vill gärna fortsätta att delta på möten. 
 
 
 
Anteckningar: 
Douwe 
 
Kontaktuppgifter: 
Douwe van der Woude tel. 010-224 46 18, mail: 
douwe.van.der.woude@lansstyrelsen.se 
 
Lisa Karnfält tel. 010-224 47 33, mail: lisa.karnfalt@lansstyreslsen.se 
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