Naturvårdsenheten/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetsrapport/ information Kosterhavets NP, juni 2014
Här följer en redovisning av genomförda, pågående och planerade aktiviteter i Kosterhavet
som information till Kosterhavsdelegationen. Rapporten innehåller inte allt men troligen de
viktigaste aktiviteterna.

Skötselåtgärder
Strandstädning 2014
Strandstädningen är i full gång och utförs i nationalparken samt inom Kosteröarnas, Nord
Långö och Rossö naturreservat av Kosterstiftelsen AB. På Saltö naturreservat städar
Echometis (ett företag från Tjärnö). Det är mycket mer strandskräp i år jämfört med förra året
då det var mindre mängder än normalt. Strandstädarna har vid två tillfällen hittat
fosforbomber som försvaret har fått oskadliggöra. I mars upptäcktes mystiska gula klumpar i
stora mängder både flytande på vattnet och liggande på stränderna. Det visade sig, efter
provtagning, att det var vegetabilisk olja. Dessa klumpar drabbade även Ytre Hvaler.
Städningen beräknas vara klar till 19 juni.
.
Grace-projektet
Betesdjur är nu ute på Grace-områdena, både får, getter och kor.
En Grace-applikationen tas nu fram i det stora projektet (objekten i Kosterhavet är bara en
del) där man ska bland annat kunna se ”före och efter” – bilder med mera.
Pengar i Grace-projektet finns avsatta för att renovera bryggan på Saltholmen. Underlag för
åtgärden ska nu göras så att en upphandling kan ske av arbetet.
Djurhållare
Försöket med att hyra in 8 kor till Sydkoster föll väl ut 2013 så nu i år har det kommit 16 kor
ut till Sydkoster, dessa kommer att gå i olika områden under sommaren. På Sydkoster står
Sandra Lek och Helena Torgilsman för betesdriften och på Nordkoster är det Pia-Lena
Luttervall-Loo och Lars-Ove Loo.

Djurhållarnas verksamhet finansieras till stor del genom de miljöstöd som Länsstyrelsen söker
för betesmarkerna och slåtterängarna. Till det ska även läggas att Länsstyrelsen har byggt och
bygger stallanläggningar på Syd- och Nordkoster. Nya betesavtal är klara för 2014.
Betesdriften på Saltö och Kockholmen blir som förra året. Djurhållarna Per-Arne Joelsson på
Saltö och Lena Köllerström på Kockholmen.
På Saltö pågår det en utbyggnad av det kommunala VA-nätet vilket påverkar stängslingar och
mark, men allt ska återställas och en dialog förs med Strömstads kommun så skadorna
minimeras. I övrigt är det av godo att dåliga enskilda avlopp saneras vilket minskar
närsaltspåverkan i skärgården.

Fågelskyddsområden
Naturvårdsverket fick i februari 2013 allt underlag (kartmaterial) till den rättelse i
föreskrifterna angående fågelskyddsområdena som ska göras med anledning av att kartorna är
felritade, rättelse ej ännu genomförd. Eventuellt behövs det en ny remissomgång enligt
senaste besked från Naturvårdsverket för att kunna ändra kartorna och då kommer detta inte
vara klart innan sommaren.

Kosteröarna
Stordiket över Rödslätten och flera anslutningsdiken på Sydkoster är nu rensade. Insatsen har
varit stor samt välbehövlig och åtgärderna har fått ett positivt gensvar från berörda markägare.
Ytterligare dikes- och markjusteringar har gjorts i närheten av nya stallet på Brevik. Här pågår
också stora om- och nystängslingar bland annat för att anpassa hagarna för djurhållningen i
nya stallet.
Norra Dunnaslätten, Nordkoster, är stängslad och betas enligt plan, området hyser en rik
biologisk mångfald.
Stängsling är också utförd vid Kålängen vid Basteviken, Nordkoster.
Årets första röjning av mollor är utförd på Basteviken.

Västra Rossö/Kockholmen
Det nya förslaget om nybildandet av naturreservatet Västra Rossö har gått ut till berörda
markägare en gång till eftersom det vid förra tillfället inte var utrett vilka som var ägare till ett
par samfälligheter. Beslut under 2014.
Det mesta av virket som orsakades av vinterns stormar är utkört men en mindre del återstår.

Uppföljning sker av vresrossaneringen på Västra Rossö. Innebär att uppslag tas bort och det
sker i samband med strandstädningen.

Saltö
Arbetena med att gräva ner nya VA-ledningar i området har kommit en bra bit. Det som är
kvar att göra som berör oss mest är avloppspumpstation som ska anläggas.
Nya reservatsskyltar är kvar att sätta upp och ersätta äldre (inkl. nya skyltställ). Vid
entréplatsen kommer en ny Saltöskylt modell ”Gemensamma identiteten” (glasskylt, samma
modell som entré Rossö).
Ny reservatsfolder är tryckt i både svensk och engelsk version.
Nytt möte i Saltös skötselråd kommer att ske i juli. Mötesanteckningar från Skötselrådet finns
på kosterhavet.se .
Bohuslinden
Skylt och vägvisare är uppsatta.
Trädinventering är upphandlad och beställd. Detta måste göras innan röjningar kan ske runt
trädet.
Nord Långö
Strömstads kommuns Naturvårdslag har gått över stigsystemet md avseende på märkning och
enklare röjningar.
Frågan om Alaska-anläggningens framtid nu när Strömstad kommun lämnat ifrån sig
engagemang är ej slutligt avgjort men beskeden från Naturvårdsverket är att de ej vill ta på sig
ett långsiktigt ansvar. Detta ställningstagande har stöd även av gällande skötselplan. Dock
finns ambitionen att vara positiv att en lösning genomförs som kan ge bra förutsättningar för
Alaskas överlevnad. Ett arrendeavtal bör dock reglera relationen med arrendator tills ett
långsiktigt beslut tas av Naturvårdsverket rörande Alaska-anläggningen. VIKTIGT att denna
fråga avgörs och nya samtal med Naturvårdsverket planeras.

Tillsyn
Hot om neddragningar hos Kustbevakningen (nationellt) oroar. Kustbevakningen har fått krav
på sig i sitt Regleringsbrev att få sin budget i balans och på grund av ökade kostnader de
senaste åren kan detta innebära neddragningar på olika sätt. Länsstyrelsen fick möjlighet att
avge ett yttrande till Region Sydväst där bland annat risken för sämre tillsyn och beredskap
vid miljöolyckor underströks som hot. Ny har Kustbevakningen varslat personal och för vår

närhet är det en minskning av personalstyrkan på stationen i Strömstad och stationen i
Skärhamn läggs ned. Detta är inte bra!
Rättsläget avseende flygfarkoster är tyvärr oklart. Frågan ligger hos LFV och NV,
förvaltningen har muntligen haft kontakt med NV om att det är angeläget att frågan får ett
klarläggande. Skriftlig framställan är lämnad till Naturvårdsverket och de svarar att frågan
fortfarande är under beredning. Vi har med tydlighet framfört att det är av största vikt att
gällande föreskrifter har rättsverkan. Tidigare polisanmälningar har lagts ned. Klart dock att
start- och landning kan rapporteras.
Anmälningarna av fartöverträdelser i 5-knopsområdet väster om Kosteröarna som
rapporterades sommaren 2013 utreds hos polis och åklagare. Diskussioner har förts gällande
skyltningens omfattning i förhållande till denna föreskrift enligt Miljöbalken jämfört med
hastighetsbegränsningar som regleras enligt Sjötrafikkungörelsen.
Uppdraget från Kosterhavsdelegationen att stävja uppläggning av småbåtar i Kosteröarnas
naturreservat och Kosterhavets nationalpark (Kosteröarna) har beretts vidare i förvaltningen
och brev har nu gått ut till markägare om problematiken med upplagda båtar, speciellt om de
är övergivna. Skyltar sätts upp på de platser vi funnit upplag med uppmaning att städa bort
båtar som inte används och helst finna alternativa upplagsplatser än i naturreservatet.
Planering för sommarsäsongens tillsyn är framtagen. Denna innehåller egen personal, extra
säsongspersonal, KBVs och Sjöpolisens insatser samt de prioriteringar som ska ske 2014.
Viktigt att tillsynen kommer att ske i hela Kosterhavet och ske även kvällstid och helger.
Förslag finns att vi i Kosterhavet även ska ingå i Länsstyrelsens s.k. tillsynsveckor. Även
utökningen av personalen vid Kosterhavskontoret genom ytterligare en
naturvårdsarbetare/tillsynsman kommer att stärka tillsynsarbetet dock fr o m hösten.

Informations- och programverksamheten 2014
Programaktiviteter
Aktiviteter i naturum Kosterhavet och vid entréerna genomförs. Aktiviteter läggs succesivt in
på hemsida och Facebook men finns också i tryckt program.
Övrig annonsering och marknadsföring kommer mer att styras. En kommunikationsplan ska
tas fram rörande naturumverksamheten.
Naturum Kosterhavet
Utställningen är förädlad genom främst en del aktiviteter på i utemiljön runt naturum. Hur
mycket väger du? Svaret kan bli, du väger som en knubbsäl! Längden på olika marina djur.
Fjärilsrestaurang och bihotell är byggt. Uppdateringar av vissa interaktiva moment i
utställningen inomhus har gjorts.
Big Six/Bohusläns Favoriter. Ett samarbete som nu utvecklas mellan Vitlycke, Bohusläns
museum, Akvarellmuseet, Havets Hus, Nordens Ark och naturum Kosterhavet. Vi kommer att
marknadsföra varandra, utveckla aktiviteter, erfarenhetsutbyte, utveckla skolpaket samt verka

för enklare möjligheter för transporter med kollektivtrafik. Ett gemensamt
marknadsföringsmaterial finns nu i form av en folder där man får en stämpel efter att ha
besökt de respektive platserna, när man har alla stämplar får man en present.
Naturum som kulturarena stärks. Bland annat är konsert med Kosterkören samt konsert i
Kosterfestivalen, 3:e maj respektive 6:e juni.
Maj månad har inneburit många gruppbesök. Tidigt att göra en djupanalys men skulle kunna
indikera att fler upptäcker Kosterhavet på olika sätt.
En ny vykortssvit har tryckts upp kopplat till utställningen i naturum.
Öppet hus för besöksentreprenörer har ägt rum under maj månad.

Entré Rossö
Maj Gilberg, entrévärd, arrenderar Entré Rossö till och med september 2014. Entrén har varit
öppen varje dag mellan kl. 11-18 (ofta även till kl 21) under sommaren.

Entré Saltö
Aaron Coster, entrévärd, arrenderar Entré Saltö till och med september 2014. Annons om ny
ska ut. Entrévärden har även ansvar för sophanteringen och toalettstädningen i de
anläggningar som vi har på Saltö.

Övrig information
Föredrag
Vi håller diverse föredrag i olika sammanhang. Det handlar om bildandet av parken, hur vi
skyddar och samtidigt hållbart nyttjar nationalparken och vad Kosterhavets nationalpark har
för värden, samt om den uppföljning vi bedriver. Vi för statistik på alla aktiviteter, även denna
typ. Under senaste veckorna kan nämnas några exempel: SIDA-grupper, Nordiska
Ministerrådets Näringsutskott, Hvaler kommune, Lysekils Dansförening. Variationen är stor
men många vill höra om Kosterhavets nationalpark.
Media
Vi figurerar i radio och tidningar både på norsk och svenska sida med jämna mellanrum. Vi
samlar all information om detta.
Webb och Facebook
Vi uppdaterar både hemsidan och Facebook kontinuerligt.

Ny nationell webbplats för Svenska nationalparker har lanserats 24:e maj på
Nationalparkernas Dag och här finns naturligtvis Kosterhavets nationalpark med.
www.sverigesnationalparker.se
Kosterbladet, Hamnmagasinet Resö m fl.
Artikel och information kommer även Hamnmagasinet, Resö. Aktuellt är bland annat Entré
Resö och dess utformning.
Övriga foldrar under produktion
Kosteröarnas NR-folder, ska arbetas om i enlighet med den nya identiteten och en del innehåll
ska justeras. I väntan på den mer genomgripande revideringen av NR-foldern trycktes
Vandringskarta Kosteröarna upp i 20 000 ex vilket i stort sett gick åt under sommaren 2013.
Nu avses att en ny NR-folder vara framme under 2014. Dock klarar vi inte det till sommaren
så en ny upplaga av Vandringskartan är tryckt.
Ny nationalparksidentitet
Implementering av Guldstjärnan pågår. Detta innebär att fordon, båtar, kläder, trycksaker,
skyltar, webb, flaggor mm efter hand kommer att anpassas till det nya varumärket. Vi började
redan i fjol med våra entréer men kommer nu att bli än tydligare i kommunikation med våra
besökare och andra. Detta innebär att den gamla symbolen finns kvar som samlarmärke.
Naturvårdsverket gör nu också en satsning så att det blir en tydligare
varumärkesimplementering i landets nationalparker. Tredimensionell Guldstjärna modell
större (ca 2,3-3m i diameter) är beställd och kommer att placeras i nationalparken, söder om
Brevik eller på Långegärdsholmen. Allt om bakgrunden och beslut om det gemensamma
varumärket för svenska nationalparker finns att läsa om på naturvardsverket.se.
Nya skyltar för angöringsbryggorna på Kosteröarna är beställda. För Resö, Strömstad och
Saltö återstår viss formgivning.

Uppföljningar/undersökningar
Uppföljning av trålskydden i Koster- Väderöfjorden
Uppföljningen gjordes 2012-13 och består av två delar, dels en kontroll av efterlevnad och
analys av den biologiska mångfalden, dels en analys av om trålning i närheten påverkar
grumligheten i skyddsområdena. Resultaten från undersökningen med fjärrstyrd
undervattensfarkost (ROV) visar att det finns flera olika typer av organismer (taxa) totalt i
skyddsområdena jämfört med kontrollområdena och mycket glädjande var upptäckten av det
nya levande korallrevet i skyddsområdet vid Väderöarna. Tyvärr upptäcktes också trålspår i
fyra av de sex skyddsområdena.
I sedimentationsundersökningen har man mätt grumlighet och ström, dagar med och utan
trålning, i skyddsområdet Spiran för att se om storleken på skyddsområdet är tillräckligt för

att skydda de organismer som är känsliga för sedimentation. Det finns en del tecken på att
grumligheten påverkas av trålningen i närheten men samtidigt verkar naturliga processer ha
stor betydelse för grumligheten i området.
Diskussion och arbete pågår med Havs- och vattenmyndigheten och fisket om att stärka
skyddet i området med bl.a. särskilda tillstånd och AIS-övervakning, samt trålskydd i fler
områden. De nya reglerna kommer troligen att vara klara efter sommaren 2014.
De två rapporterna från trålskyddsuppföljningen (Rapport 2014:15 ROV-undersökning av
bottenfaunan, Rapport 2014:16 Sedimentationsundersökning i Spiran) är publicerade på
Länsstyrelsens webbplats under publikationer och på Kosterhavets webbplats.

Uppföljning av säl och sjöfågel
Inventering av antalet sälkutar kommer att utföras även sommaren 2014, som ett komplement
till den årliga inventeringen av vuxna sälar som görs av Naturhistoriska riksmuseet, detta för
att få en bättre bild av hur sälbeståndet utvecklas i området.
Uppföljning av sjöfågel pågår med punktinsatser vår och höst, rapport från de senaste årens
fågeluppföljning kommer i slutet av 2014.

Undersökning av grunda bottnar
Göteborgs universitet har haft i uppdrag att kartlägga utbredningsmönster och
populationsstorlek av det europeiska ostronet men även av förekomst av det japanska
ostronet, samt förekomst av andra habitatbildande arter inom nationalparken. Undersökningen
har utförts på grunda bottnar ner till 10 m djup med en nyutvecklad videometod. Resultaten
visar på stor variation av täthet mellan lokaler, allt från inga ostron till 30/m2. Även om
ostronen förekommer spritt i nationalparken så bidrar områden med höga tätheter av ostron
till en mycket stor andel av populationen. Detta visar att skötsel av områden med höga
tätheter av ostron är viktig och motiverar riktad övervakning och skydd av dessa områden.
I undersökningen har man även kartlagt förekomst av det japanska jätteostronet (Crassostrea
gigas) och av blåmusslor (Mytilus edulis) inom parken. Rapporten från undersökningen är
publicerad på Länsstyrelsen webbplats under publikationer och på Kosterhavets webbplats.
Undersökning av vegetationsklädda bottnar, växtplankton, miljögifter m.m
Översyn och samordning sker med den regionala miljöövervakningen och kommande nya
nationella riktlinjer (som är försenade). Ännu osäkert hur mycket som kommer att ske under
2014.

Inventering av gaddsteklar
Gaddstekelövervakning kommer att ske även sommaren 2014, i år på Nordkoster, en
inventeringsruta undersöktes på södra delen av Sydkoster för första gången 2013. Rapporten
visar på stor artrikedom av gaddsteklar på Sydkoster, nu hoppas vi på lika goda resultat från
Nordkoster.

Undersökning av friluftslivet och dess effekter
Två doktorandprojekt vid Göteborgs universitet pågår om friluftslivet och dess effekter.
Doktoranderna gjorde enkätunderökningar och intervjuer sommaren 2013, samt undersökte
effekter på grunda bottnar. En första delrapport lämnades i januari 2014. Projektet fortsätter
2014 med fler intervjuer och undersökning av rester av båtbottenfärger i sedimenten i
naturhamnarna

Ansökan om medel till kartläggning av fiskbestånden
Idag är kunskapen om fisksamhällen i Kosterhavets nationalpark mycket bristfällig. Det
behövs en omfattande kartläggning av fiskbestånden och viktiga uppväxt- och
rekryteringsområden för fisken. Medel till en fiskundersökning i nationalparken ingår i en
större ansökan ”Skydd av marina områden” med flera delprojekt som länsstyrelserna i Västra
Götaland, Halland och Skåne har lämnat till Havs- och vattenmyndigheten, denna ansökan
har beviljats stöd. Undersökningen av fiskbestånden i nationalparken kommer utföras 2015-16
och görs både på grunda och djupa bottnar.
Ansökan om medel till ytterligare sedimentationsundersökning
Inom trålskyddsuppföljningen gjordes en mindre undersökning av sedimentationen efter
trålning i ett av trålskyddsområdena för att se hur stora skyddsområdena bör vara för att
skydda de organismer som är känsliga för sedimentation, se ovan under
trålskydduppföljningen. Pengar har nu beviljats till utökade studier av sedimentationseffekter
inom projekt ”Skydd av marina områden”, se ovan, och kommer att utföras under 2014-15
delvis inom nationalparken.
Referensprovtagningspunkter för analys av läkemedelsrester
På uppdrag av Umeå universitet har prover tagits i en linje från Lysekil – Väderöarna –
Kosterhavet – Strömstad. Analys ska nu göras på dessa prover avseende läkemedelsrester och
ingår i ett större projekt i Östersjön/Bottenhavet. Utgångspunkten för forskarna är att se

proverna på västkusten som referensprover. Delrapportering av dessa analyser ska presenteras
vid ett föredrag på naturum 4:e augusti. Provtagningen bland annat i samband med att vår
arbetsbåt Kosterhavet seglades upp från varvet i Lysekil.

Projekt och samarbeten
Upphandling av oljeskyddsmaterial
För att förstärka oljeskyddet i området deltar Kosterhavsförvaltningen i en samordnad
ramavtalsupphandling via Räddningstjänsten i Storgöteborg avseende oljeskyddscontainers.
Målet för vår del är att höja beredskapen i Kosterhavet och runt Väderöarna. Upphandlingen
är genomförd och avrop är genomfört och containrarna kommer innan juli månad. Detta blir
också avslutningen i ett projekt som handalar om operativ beredskap vid miljöolyckor i
gränsområdet Kosterhavet/Ytre Hvaler samt i Väderöarnas marina naturreservat.
Utöver detta kan nämnas att det efter ett möte med KBV, Räddningstjänsterna, ESS, MSB och
kosterhavet planeras det en större övning för att kompetenshöja beredskap och operativ
förmåga med en särskild utgångspunkt i natur- och friluftsvärden.
Samverkangrupp – samverkan med Strömstad/Tanum kommuner
Förfrågan om deltagande i en Samverkansgrupp rörande kommunal dimension har skickats
till Tanum och Strömstads kommuner. I denna grupp kan fysisk planering och lokala
miljöskyddsfrågor samt beredskapsfrågor dryftas. Samverkansgruppen kan fungera som en
enhet i arbetet med Blå Öp. Kan vara i drift från och med i höst.
Besökarundersökning i svenska nationalparker.
Naturvårdsverket har gått ut med en besökarundersökning till ett stort antal svenska
nationalparker. Undersökningen sker genom att besökare får fylla i en enkät som sedan vi
sedan skickar vidare för sammanställning centralt. Enkäten finns på svenska, tyska och
engelska och finns på Entréerna i Strömstad, Saltö och Rossö, Grebbestad Infocenter samt på
naturum Kosterhavet. Syftet är att få reda på vad besökare tycker om upplevelser, service,
tillgänglighet mm, allt för att ge oss nationalparksförvaltare kunskap att bli ännu bättre,
tydliggöra behov eller annat.
Sprid gärna denna möjlighet att göra sin röst hörd som besökare!

Anläggningar, informationsplatser, byggnationer m.m.
Entré Saltö
Ny skyltning vid bron samt placering av en markör bör genomföras juni 2014.

Entré Resö
Förslag finns nu på utformning, tomtavgränsning mm som gör att planprocessen kan slutföras.
PM har skickats till Naturvårdsverket att det är dags att gå vidare då planprocessen kommer
att slutföras under året.
Nämnt PM även översänt till Tanums kommuns Planavdelning.

Byggnation av djurstall/fårhus Sydkoster
Slutbesiktningen har påbörjats den 5:e juni men kommer att slutföras den 30:e juni.
Totalkostnaden för djurstallet inklusive relativt omfattande markarbeten i form av
underhållsdikning och stängsling hamnar runt 7 MSEK, d.v.s. något över budget.
Någon form av invigning planeras ske under sensommaren/tidig höst.

Ursholmens fyrplats
Detta har skett:
Program för genomförande av en förvaltningsplan för byggnaderna har tagits fram av
Bohusläns museum. Husen har också dokumenterats samt underlag tagits fram från arkiv bl a
från Sjöfartsverket i Norrköping (Hans Arén).
Möte med arbetsgruppen har hållits om ovan.
Brand o säkerhetskonsult är engagerad för att hitta rimlig nivå på åtgärder för att uppfylla de
krav som finns i lag angående uthyrning.
Föreningen ”stiftelsen Ursholmen” har lämnat besked om att de ej avser att fortsätta med
museiverksamheten utan vill överlämna allt till Kosterhavets nationalpark. Förvaltningen har
accepterat detta och föreningen ska upprätta ett överlåtelsedokument avseende föremålen i
museet.
Intresseanmälningar för stugvärdar sommaren 2014 finns.
Diskussioner med Strömstad segelsällskap hur vida avtal sagts upp eller inte av NV. (3 mån
uppsägningstid).
SSS har sagts upp men en lösning för sommaren 2014 då vi inte är framme i övrigt är att SSS
tar på sig stugvärdskapet t o m vecka 32 och är värdar för Ursholmen och Kosterhavet, både
för dagsbesökare, båtfolk och ev gäster i husen när vi får klart alla tillstånd. Redan
intresserade stugvärdsaspiranter kanaliseras denna väg 2014.

GU/Tjärnö bett oss ta bort deras gamla skärmar med information i museet (utfört) och vi
ställer ditt en skärmutställning om Kosterhavet innan midsommar.
Medel vi sökt från NV om iordningställande av husen för uthyrning samt de extraordinära
kostnader vi fick i fjol har ej beslutats om ännu vilket påverkat tempot i detta arbete.
Inriktningen är dock tydlig i vårt arbete och inte minst med stöd av de beslut som
delegationen tagit.
Kosters hembygdsförening och Strömstads museum och andra som kan bidra med idéer och
material kommer att bjudas in vad avser museiverksamheten i fotogenboden samt de tankar
som finns att del av Boro-huset kan återskapas till en miljö som visar fyrvaktarlivet. Här kan
Bohusläns museum spela en viktig roll också. Även utemiljön.
Gå ut med en bredare inbjudan om stugvärdskap.
Se till att medel tas fram kopplat till den förvaltningsplan som nu görs samt till de
nödvändigaste åtgärder som behövs för att skapa ett säkert boende på Ursholmen.
Ta fram en ny realistisk tidplan när vi har alla förutsättningar framme.

Övrigt
Tömningsstationer för båtavlopp
Ny tömningsstation finns nu på Nordkoster. Nordkosters Hamnförening ansvarig med stöd av
LOVA-bidrag. Är nu i drift.
Fler stationer behövs och snart är det 2015 och lagen om förbud av utsläpp av båtavlopp
träder i kraft.
I planarbetet för Entré Resö planerar Resö samhällsförening för en angöringsbrygga för
besökare som även innehåller en tömningsstation samt försäljning av miljövänligare
båtbränslen.
Den flytande manuella tömningsstationen vi själva har kommer att läggas i Rossöhamn
sommaren 2014 för att 2015 läggas i en av Kosterhavets välbesökta naturhamnar, exempelvis
Tjälleskären eller Ursholmen.
Båttrafik mellan entréerna
Även i år kommer det vara trafik mellan entréerna och naturum. Även trafik mellan Koster
och Ursholmen samt mellan naturum (Ekenäs) och Nordkoster. Trafik kommer också mellan
Resö och Koster.
Problem med indragna bryggor på Kosteröarna.

Vettnets brygga på Nordkoster som ägs av Vettnets stugägarförening kan inte längre garantera
säkerheten för bryggan vilket hade som konsekvens att trafiken på Vettnet stoppades. Nu är
den igång tack vare att Reservatets camping gått in och garanterat säkerheten samtidigt som
de gjort vissa förstärkningar. Detta och tidigare situationer vid andra bryggor stödjer tanken
som bl a finns hos Strömstads kommun att bryggorna måste få ett långsiktigt förvaltande
kopplat till en ekonomi som gör det möjligt att vidmakthålla deras duglighet som
angöringsbryggor för kollektivtrafiken. Ur Kosterhavets perspektiv är det viktigt att kunna
sprida/kanalisera besökare till de fem bryggor som nu finns på Kosteröarna, det ger besökarna
en bättre upplevelse och det tjänar naturen på.
Fiskefyrar och andra maritima objekt i Kosterhavet
Kvarstående punkt!
Brand i arbetsbåten Kosterhavet
Reparationen av arbetsbåten Kosterhavet är klar!
Hon är nu utrustad med RAKEL-system vilket gör henne än tydligare som en del i
beredskapsflottan i kustbandet vid eventuella akuta insatser som oljepåslag eller annat då en
effektiv kommunikation och samordning behöver ske med KBV, Räddningstjänst och Polis.
Väderöarna
Serviceanläggningen på Väderöarna invigdes den 2:e juni. Det är Statens Fastighetsverk med
stöd av Länsstyrelsen och Tanums kommun som har uppfört denna anläggning som har fina
toaletter, sopmottagning, hamnservice mm.

För Kosterhavskontoret, Naturvårdsenheten i juni 2014
Anders Tysklind
Nationalparkschef

