Naturavdelningen/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetsrapport/information Kosterhavets NP, september
2015
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.
Rekrytering av naturvårdsarbetar avslutad
1:a juli började Douwe van der Woude i Kosterhavet. Douwe har flyttat hit med sin familj från
Stockholmstrakten. De bor nu på Tjärnö. Med Douwe har vi fått en förstärkning som ger
förutsättningar för en effektivare organisation och kompletterande kompetens.
Välkommen Douwe!

Skötselåtgärder
Ändrade regler för räktrålning
Uppföljning av de sex trålskyddade områdena i den djupa Koster-Väderöfjorden
genomfördes 2012-13 och tyvärr upptäcktes trålspår i fyra av de sex skyddsområdena. Med
anledning av detta har diskussion och arbete med Havs- och vattenmyndigheten och fisket
(Samförvaltningen) förts om att stärka skyddet i området. Detta arbete är nu slutfört och har
resulterat i nya regler för räktrålfisket i området. Nu måste alla räkfiskare ha särskilda
tillstånd för att få fiska i området och AIS (Automatiskt identifieringssystem) ombord.
Särskilda villkor i tillstånden styr hur fisket bedrivs, här anges att fisket får bedrivas endast
tre vardagar per vecka mellan kl. 05.00-20.00. Dessutom har ytterligare fem mindre
områden fått trålskydd. De nya reglerna gäller från 1 juli 2015. I maj och juni hölls
utbildning för räkfiskarna i naturum tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.
Utbildningen handlade om naturvärdena i området och de nya reglerna. Sammanlagt
utbildades alla de 60 yrkesfiskare som ansökt om räkfisketillstånd.

Strandstädning 2015
Årets strandstädning har utförts av Lars Linusson enskild firma, Koster.
Städningen har pågått från slutet av mars till slutet av augusti, där merparten
städades innan midsommar. Totalt har man i år samlat in 16,3 ton brännbart skräp
(1585 sopsäckar) i nationalparken och angränsande naturreservat, till detta
tillkommer farligt avfall i form av glas, metall, olja, färg m.m.

Fågelskyddsområden
Naturvårdsverket gick i slutet av maj ut med ett förslag om ändring/rättelse i föreskrifterna
angående fågelskyddsområdena inom nationalparken med anledning av att kartorna var
felritade. I föreskriftstexten från år 2009 står att det är 100 meter tillträdesförbud runt
fågelskyddade öar, medan kartorna endast visar 50 m.
Förslaget har skickats på remiss till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Strömstads och
Tanums kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Regelrådet samt Sveriges Fiskares
Riksförbund. Även en kungörelsedelgivning har gjorts i Post- och Inrikes tidningar samt
lokala tidningar. Skriftlig information har även skickats till sakägare och rättighetsinnehavare
(fiske och jakt). Remisstiden gick ut den 31 augusti 2015. Naturvårdsverket har inte fått in
några synpunkter och kommer nu att göra klart föreskriftsförändringen så att den träder i
kraft senast vid årsskiftet.

Kompletteringar av skyltar i fågelskyddsområdena Torgrimmen och Store Snart sattes upp i
våras. För att öka medvetenheten om fågelskyddsområdena har vi även satt upp
informationsskyltar i hamnar och på campingplatser utmed kusten närmast nationalparken i
Tanums kommun.

Kosteröarna
Stängslen vid Höljen och Kile-Hattvik är nu utbytta. Arbetet fortsätter nu med att
snygga till i hagen vid Hattvik. När detta är gjort får vi till ett stängselsystem i
Nästångenområdet med fyra sammankopplade beteshagar där vi förhoppningsvis kan
få till en bra beteshävd med nötdjur till nästa säsong.
Efter två misslyckade anbudsrundor utan respons förs nu diskussioner med två
entreprenörer om att få till en nystängsling i området mellan Kostergården och Brevik.
Arbetet är relativt omfattande och innebär att drygt tre kilometer stängsel ska upp.
Förvaltningen har hyrt in en vasslåttermaskin som ska hjälpa oss att slå stora delar av
vassbältet i Kile-området på Sydkoster. Arbetet utförs under vecka 38.
Arbeteted att byta ut ca 300 ruttna stängselstolpar runt om på Kosteröarna fortsätter.
Gränsmarkeringar
Under hösten kommer gränsmarkeringar som markerar Kosteröarnas naturreservat och
Kosterhavets nationalpark att sättas upp. Detta underlättar för både markägare och besökare
som nu på ett tydligare kommer att veta var gränserna går.
Som en del av de sista större insatserna i Grace-projektet kommer delar av
Långegärdesholmen att kompletteringsröjas i oktober. Bl.a. ska det centrala skogspartiet
glesas ur och ekar frihuggas. Efterröjningar kommer även att ske på övriga Grace-öar i
samband med detta.

Röjningshögarna efter vårens avverkningar kommer att eldas upp under oktober-november.

Västra Rossö/Kockholmen
Gränsstolpar kommer under hösten att sättas upp som markerar gränsen till Kosterhavets
nationalpark och Västra Rossö naturreservat.

Saltö
Röjningarna vid Ramnebackarne kommer att ske under hösten och vintern. Saltöbor
kommer att få möjlighet att ta till vara ved från röjningen.
Trafikverket har spärrmålat vändplanen på Tången för att minska den olovliga
parkeringen.
Skötselrådmöte har ägt rum i juni och nästa sker i november.
Nord Långö
Arrendeavtal ska förnyas med befintlig arrendator (Selin Charter). Naturvårdsverket var
under sensommaren på plats och finner det lämpligt att avtalet förlängs med 3 – 5 år och att
man under den tiden kan utforma en långsiktig inriktning för engagemanget runt själva
Alaska-anläggningen på Nord Långö. Avtal finns nu framtaget och avstämt med
Naturvårdsverket och är nu undertecknat.
Skötselåtgärder planeras, bl a översyn av friluftsanordningar. Tänkt samverkan med
Strömstads kommuns Arbetslivsenhet utgår pga av resursbrist hos kommunen. Åtgärderna
får genomföras på annat sätt.

Tillsyn
Sommarens tillsyn har genomförts av egen personal och i samverkan med Kustbevakningen.
Mindre båt i skärgården under juli pga vädret gav ett mindre tryck men ändå många tillfällen
till information och tillrättavisningar.
Gemensam tillsynsdag genomfördes med KBV vid ett tillfälle. Tre tillfällen fick ställas in
pga dåligt väder!

Informations- och programverksamheten 2015
Programaktiviteter
Under försommaren och efter högsäsong har vi haft många bokade grupper som vill besöka
naturum. Under perioden april-augusti har vi haft 34 skolklasser (371 elever) och 39 övriga
grupper (855 besökare) på besök.

Under fyra tillfällen under vårterminen har vi genomfört musikalen ’Havets hopp’ med elever
från Strömstad. Det är en heldag med havet och skräp som tema.
Strömstads aktivitetsgrupp anordnade flera aktiviteter under våren allt från filmförevisning av
Armin Mueck till grodsafari och fladdermusspaning. Det var ca 60 st totalt som deltog i de
olika aktiviteterna.
Under våren har vi haft några olika utställningar; en fotoutställning av Terje Fjellvang ’När
jag kysser havet’, Inger Källanders utställning om ekosystemtjänster och en utställning ’Vad
är havet för dig?’ där besökarna själva fick sätta upp post-it-lappar på en vägg och skriva ett
ord. Vi har nu en ny utställning som heter ’Mer än Karl-Johan’ som är en utställning om
svamp som sex konstnärer och sex forskare gemensamt tagit fram och skapat.
Under hösten kommer vi hålla ett andra programråd för att få lite åsikter om naturums
verksamhet.
Vi har haft en bra vår och sommar på naturum med mycket besökare.
Under mars (antal besökare): 216, april:1372, maj:4540, juni:5500. Under juli slog vi
besöksrekord med 20980 och augusti:11003. Det har även varit fler deltagare på våra egna
arrangerade aktiviteter.
Ökning av skolklasser kan noteras under augusti-september.
Under vecka 34 arrangerad vi tillsammans med Resö samhällsförening Kustkulturlägret för
tredje året i rad, inför årets upplaga fick skolklasser boka in sig på en heldag på Koster. Under
fyra dagar hade vi besök av 240 st elever från Uddevalla, Lur, Hedekas, Tjärnö, Rossö, Resö
och Strömstad.
Vi har tagit fram en App, ’Vandra i Kosterhavet’som visar våra vandringsleder på
Kosteröarna. Den är gratis att ladda ner och finns i Appstore och Playbutiken.
Fler och fler har börjat låna upptäckarväskan för att på egen hand ta sig ut på äventyr.
Aktiviteter på Entré Rossö, Ekoparken, skolor…
Under våren besökte Örjan och Maria alla sjuor på Strömstiernaskolan där vi höll en lektion
om tagghudingar. Vi hade en föreläsning och sedan fick eleverna dissekera en sjöstjärna.
Tillsammans med Ekopark Strömstad hade Örjan strandexkursion med elever på fastlandet.
Vi har kompletterat våra uteaktiviteter med ’Springa lika fort som..’, fler djur på ’ väg lika
mycket som…’
En hydrofon har placerats vid bryggan för att man ska kunna lyssna på havet.

Naturum Kosterhavet
Under sommaren har vi anställt tre extra sommarvärdar i naturum.
Naturum Kosterhavet är nu certifierade enligt Swedish Welcome såsom en Utmärkt
upplevelse, väldigt nära Enastående!
Bygglov har nu erhållits för mindre förrådsbyggnad vid naturum som ska härbärgera
vadarstövlar, vattenkikare etc som har med verksamhetens vattenverksamhet.

Entré Rossö
Nya entrévärden Carina Landgren meddelar att sommaren varit framgångsrik med många
besökare.
Det har varit olika aktiviteter i Entréen, allt från allsång till Havsverkstad. Under sommaren
har också en fotoutställning berikat utbudet.
Vi planerar för aktiviteter på entré Rossö i höst och vinter.
Entré Saltö
Intresset att besöka Saltö ökar. Många väljer att vandra och uppleva naturen.

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. Variationen är stor men många vill höra om Kosterhavets nationalpark.
Även deltagit i workshop i Åsnen i Småland som kanske blir nästa nationalpark att bildas i
landet. De ville höra om erfarenheterna från Kosterhavet.
Studiebesök
Fortsatt kommer speciella grupper som är intresserade både av naturen men också av
förvaltingsarbetet i Kosterhavet.
Media
Vi figurerar i radio och tidningar både på norsk och svenska sida med jämna mellanrum. Vi
samlar all information om detta.
SVT var och gjorde reserepotage i somras som kommer att sändas i vinter.
Webb och Facebook
Vi uppdaterar både hemsidan och Facebook kontinuerligt. Numer finns Kosterhavet även på
Instagram. Vi sköter även Kosterhavet på hemsidan om Sveriges Nationalparker.
Vi har per augusti fler än 6.000 följare på Facebook.
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 25 000 ex.
En folder/karta för Kosckholmen planeras tas fram.
Ny upplaga ska tryckas av Ursholmenfoldern då första upplaga i det närmaste tagit slut.

Det finns sedan tidigare två foldrar med information om fisket i området, dels ”Fisket i
Koster-Väderöfjorden” och ”Samförvaltningen Norra Bohuslän”, bägge dessa genomgår nu
en uppdatering med anledning av de förändrade trålreglerna för räka. Detta arbete sker i
nsamarbete med Samförvaltningen.

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.
Guldkronan, nationalparksmarkören, placerades ut i nationalparken längs vandringsstigen
söder om Brevik. Blandade reaktioner på den, både positiva och negativa. Bland de negativa
resulterade det i en protestskrivelse till Naturvårdsverket. Av skrivelsen framgår att de vill att
den flyttas någonstans exempelvis till naturum.
Sommaren har också visat att ytskiktet inte klarar åverkan i form av ristning vilket gjort att
guldkronan tagits in till förråd i avvaktan på en diskussion med Naturvårdsverket hur vi går
vidare med denna kvalitéproblematik. Placeringsfrågan får även den diskuteras.
Nya skyltar för angöringsbryggorna på Kosteröarna är levererade och montering påbörjades i
november förra året och fortsätter nu i höst, klart idag på naturum, Västra Bryggan och
Kilesand. För Resö, Strömstad och Saltö återstår viss formgivning och kan bli producerade
under 2015/16.

Uppföljning/undersökningar
Inventering av nya trålskyddsområden
Göteborgs universitet har fått i uppdrag att inventera bottenfauna i de fem nya
trålskyddsområdena: Kungsviksflaket i sydöstra Säcken, Björns rev, Ullvillarne, Yttre
Vattenholmen och Grisbådarne. Detta uppdrag ska vara klart under 2015.
Uppföljning av korallrev och associerade arter i Koster-Väderöfjorden
Göteborgs univeristet har fått i uppdrag att undersöka areal av tidigare kända biogena rev av
ögonkorall Lophelia pertusa och att besöka ett område som potentiellt hyser biogena rev, s.k.
Coral gardens (Petersens 1893). Sju lokaler med potentiella biogena rev av ögonkorall
undersöks med sonar och filmas och fotgraferas med ROV (Remotely Operated Vehicle).
Revens areal mäts och den procentuella andelen levande korall av den totala ytan av levande
och död korall uppskattas. Ett område som potentiellt hyser s.k. Coral gardens undersöks med
sonar och ROV. Undersökningen utförs under 2014-15 i Kosterhavets nationalpark och i
Väderöarnas naturreservat och finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten.
I samband med denna undersökning görs en uppföljning av associerade arter på reven, dvs. en
skattning av antalet arter/taxa på levande/död ögonkorall, samt på korallgrus inom fyra
områden med kända förekomster av ögonkorall: Säcken, Grisbådarne, Spiran och

Väderörevet.
Uppföljning av säl och sjöfågel
Inventering av antalet sälkutar har utförts under 2012-2014, som ett komplement till den
årliga inventeringen av vuxna sälar som utförs av Naturhistoriska riksmuseet, detta för att
fåen bättre bild av hur sälbeståndet utvecklas i området och av identifiering av områden som
börskyddas under reproduktionstiden. Det föds något färre kutar i förhållande till
populationens storlek nu jämfört med tidigare. Sälarna drabbades under 2014 av en epidemi
som förorsakades av en typ av fågelinfluensa H10N7. Ett lägre antal sälar dog inom parken.
Resultaten för de tre åren finns nu sammanställda i en rapport.
Uppföljning av sjöfågel fortgår för att följa beståndsutveckling och artsammansättning
hos häckande kustfåglar, främst hos ejder och tärnor, samt hos övervintrande fåglar,
främst skärsnäppa och skarv. Rapport lämnades muntligt på delegationsmötet i mars,
skriftlig rapport kommer under hösten 2015.

Kartläggning av fiskbestånden
Kunskapen om fisksamhällen och viktiga uppväxt- och rekryteringsområden för fisk i
nationalparken är mycket bristfällig. Medel till en fiskundersökning i parken har sökts och
beviljats från Havs- och vattenmyndigheten inom ett större projekt: ”Skydd av marina områden
i Västerhavet” med länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne. Undersökningen
utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet under 2015-16, både på grunda och djupa bottnar.
Provfisket på grunda områden genomfördes i mitten av augusti. Det är första gången som de
grunda områdena provfiskas i Kosterhavet. Provfisket görs med par-ryssjor som får ligga ute
ett dygn, ryssjorna sätts ut på 0-30 meters djup. De djupa områdena kommer att provfiskas i
oktober 2015, under 2016 genomförs analys och modellering.
Ny sedimentationsundersökning
Inom trålskyddsuppföljningen gjordes en mindre undersökning av sedimentationen efter
trålning i ett av de trålskyddsområdena för att se hur stora skyddsområdena bör vara för att
skydda de organismer som är känsliga för sedimentation. Pengar har nu beviljats till utökade
studier av sedimentationseffekter inom projekt ”Skydd av marina områden i Västerhavet”, se
ovan, och utförs av Göteborgs universitet och SLU under 2014-15 delvis inom nationalparken.
Slutrapport kommer i december 2015.
Inventering av gaddsteklar
Gaddstekelövervakning har pågått i området sedan 2013, vartannat år på Sydkoster och varannat
på Nordkoster. Sommaren 2015 genomfördes den på Sydkoster. Rapport kommer under hösten
2015.

Projekt och samarbeten

Samverkangrupp – samverkan med Strömstad/Tanum kommuner
Sker nu inom ramen för arbetet med Blå ÖP avseende strategiska frågor rörande bevarande
och utveckling i området.
Vidare sker samverkan med kommunerna kopplat till besöksnäringen, marint skräp,
miljöfrågor kopplat till båtliv och information i andra forum.
Brunvit skyltning
Möte har hållits med representanter från Tanums och Strömstads kommuner om hur
en struktur av skyltning nu ska se ut då hela nya E6:an är klar samt
informationsplatser. Möte planeras nu med Trafikverket.
Skyltning är beställd av Trafikverket när det gäller vägvisning ut till Entré Saltö och
Entré Rossö. Vi är dock tvungna att ta hela kostnaden.
Besökarundersökning i svenska nationalparker
Resultatet av förra årets undersökning finns nu, se
www.naturvårdsverket.se
Utveckling av informativa 3D kartor/sjökort i moderna applikationer – ett projekt med stöd
från Vinnova och i samarbete med bland andra Chalmers, Sjöfartsverket, Combitech och
SMTF (Svenskt marintekniskt forum).
En lämplig utvecklingsplattform har identifierats i Kosterhavets nationalpark, dels för att
exakt data finns tillgänglig i gränssnittet land och hav och dels för att det finns ett starkt
samhällsintresse för utveckling av information och tillgänglighet i den relativt nyetablerade
nationalparken. Tillsynsmyndigheten och operatörer i nationalparken skall bl.a. på olika
språk, uppdatera och sprida kunskap om säsongsvariationer, zoneringar, fiskeregler,
fågelskydd, turlistor, tältning, ankringsplatser, dykning, handikappanpassning, förtöjningar,
bryggfaciliteter, kajakleder, hastighetsbegränsningar, sop och latrintömning till 500.000 unika
besökare.
För att stärka naturupplevelsen utan alltför tung natur och miljöbelastning krävs en
omfattande informationsstruktur. Det är den strukturen som utvecklingsprojektet ämnar
förstärka. Med relevant information samlad kan man minska risken, som besökaren tar med
sig ut i naturen.
En pilot finns nu framtagen och en film är producerad för att redovisa tekniken och nyttan
med 3D-sjökort. Läggs inom kort ut på You Tube. Nästa steg efter att projektet avslutas är
att få ett produktionsbolag intresserad att skapa en konsumentprodukt.
Projektet pågår fram till hösten 2015.
Samverkansmodell för nationalparksturism – projekt att vidareutveckla hållbar
besöksnäring i skyddade områden.
Projektet är en fortsättning på tidigare arbete i Kosterhavet samt en direkt koppling till
utvecklingsarbetet inom näringen som leds av Västsvenska Turistrådet samt
Naturvårdsverkets arbete med att profilera Sveriges nationalparker. Syftet är att finna en
modell som kan användas som innebär att hållbarhetsbegreppet har en klar definition kopplat

till kvalité och accepterade krav på verksamheter för att uppnå viss lägsta nivå.
Efter diskussioner och workshops ska detta projektet avslutas under hösten och
harmoniseras med ny Vägledning som kommit från Naturvårdsverket i september 2015.
Återkommer med information om detta under hösten. Dock kommer samverkan med
besöksnäringsföretag formaliseras ytterligare genom årliga samverkansmöten, vår och
höst.

Anläggningar, informationsplatser, byggnationer m.m.
Entré Resö
Detaljplanen har ej ännu kommit till Utställning. Kompletterande utredningar utförs nu av
Tanums kommuns Planavdelning. I dagsläget oklart om hanteringen av N 2000-området som
berörs av den nya detaljplanen vilket nu även har lett till att geotekniska undersökningar ska
genomföras för att helt bestämma omfattningen av kommande anläggningsdelar som berör N
2000-området.
Ursholmens fyrplats
En förvaltningsplan har tagits fram av Bohusläns museum som beskriver befintliga byggnader
och vad man ska tänka på vid reparation och underhåll.
Störst behov just nu är takrenoveringar och översyn av fönster.
Några medel för iståndsättning av Ursholmen har vi ej ännu inte fått beviljade av NV, nya
diskussioner pågår om medel kan fås fram redan i höst men absolut i budgeten för 2016.
Stugvärdar har dock bemannat Ursholmen under sommaren och sensommaren. Seglarlägret på
Ursholmen hölls som vanligt i augusti genom Strömstads Segelsällskap även Strömstads
Dykarklubb haft medlemsdagar. Nu i höst kommer flera forskningsprojekt hålla till på
Ursholmen under vissa perioder.
Förrådsbyggnation vid naturum
Bygglov erhölls i september.
Såghallen i Långagärde under avveckling och behov av ersättningsbyggnad med verkstad,
personalutrymme och förråd är under planering
Såghallen ska köpas av Strömstads kommun och de vill flytta Återvinningsverksamheten på
Sydkoster till Långagärde. Vi måste således skafa en ny lokalisering för förråd, verkstad och
vettiga personalutrymmen för våra naturvårdsarbetare. Tanken är att få till en bra och
långsiktig lösning vid gamla djurstallet på Kroken. Underlag för budgetplanering etc pågår.
Viss överflyttning av material från Långagärde har påbörjats till Kroken. Kommunen vill
flytta ÅV-Centralen till Långagärde under våren 2016.
Bron Nästången
Medel till ny brygga/bro kom från Naturvårdsverket som ett resultat av Vårbudgeten.
Upphandling pågår och ny bro ska anläggas innan årskiftet.

Angöringsboj vid Yttre Vattenholmen
Vi har med hjälp av Lovéncentret satt ut en angöringsboj utanför Yttre Vattenholmen,
tillstånd till detta har erhållits från länsstyrelsen och Transportstyrelsen. Lokalen vid Yttre
Vattenholmen är populär att besöka för att med hjälp av undervattenskamera visa allmänhet
och studenter den artrika djuphavsklippan som sträcker sig ner till ca 100 m här. I dagsläget
är det framförallt Lovéncentret för marina vetenskaper som går dit med sitt forskningsfartyg
Neréus. Även naturum är delaktig i flera av dessa ROV-turer, vilka ingår guideverksamheten.
Med en fast förankrad angöringsboj kan Lovéns forskningsfartyg och andra liknande fartyg
ankra upp vid denna istället för att slänga ankar varje gång de besöker denna lokal. Det blir
även lättare att ankra vid lite sämre väder. Syftet är alltså att skona havsbotten från negativ
påverkan från ankring och samtidigt ha möjlighet att visa studenter och allmänhet den rika
faunan vi har under ytan.

Övrigt
Tömningsstationer för båtavlopp
Transportstyrelsen är myndigheten som har ansvar för lagens implementering och tillsynen.
Samverkan sker med kommunerna som har tillsynen för hamnarna. Arbete pågår både i
Strömstads och Tanums kommuner för att det blir fler tillgängliga tömningsstationer.
Den flytande manuella tömningsstationen vi själva har ska läggas i en av Kosterhavets
välbesökta naturhamnar, troligen Ursholmen, men tjänstgjorde denna sommar vid
Ekenäs. Den har tömts en gång under sommaren.
Lantmäteribeslut om bildande av GA avseende vägarna på Sydkoster.
Beslutet om att bilda en GA för vägnätet som tidigare sköttes av Trafikverket har
vunnit laga kraft. Kosterhavet fick 80 andelar och är representerade i styrelsen.
Ett första årsmöte planeras i höst.

Arbetsbåtar/tillsynsbåtar
Upphandlingen av tillsynsbåt avbröts pga brist på anbud. Direktupphandling kan komma att
ske.
Väderöarna
Gränsmarkeringar uppsatta på Storö/Ramnö.
5-knopstavlor ska kompletteras i fartzonen då vissa spolats bort.
Ny folder via Statens Fastighetsverk är producerad och tryckt där vi har en avdelning om
naturreservatet. Efterfrågat information om naturreservatet i Infobyggnaden i hamnen på
Storön.

Tillsynen i Väderöarnas naturreservat 2015 har utförts av Kustbevakningen.

För Kosterhavskontoret, Naturavdelningen i september 2015
Anders Tysklind
Nationalparkschef

