Naturavdelningen/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetsrapport/information Kosterhavets NP, februari 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 naturvårdsarbetare
108 ansökningar har sorterats ned till en handfull som varit på intervju och referenstagning
pågår. Målsättningen att beslut kan tas i mars om ny naturvårdsarbetare.

Skötselåtgärder
Ramavtal för strandstädning 2015-16
Nya upphandlade ramavtal finns nu för strandstädningen i Kosterhavet och även för
Väderöarnas naturreservat. Avtal är tecknade med Lars Linusson och Trossö
naturvårdsuppdrag.
Grace-projektet
2015 är sista året som åtgärder görs i Grace-områdena, 2016 ska projektet vara färdigt. Det
som återstår under 2015 är fortsatt betesdrift, efterröjningar, den nya bryggan på Saltholmen
och lanseringen av Grace-appen.
Den platsspecifika informationsskylten för Långegärdesholmen ska sättas upp på plats under
våren.

Djurhållare
Avstämningsmöten inför betessäsongen ska hållas med djurhållarna på Koster under
senvintern.

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. Förhoppningen är att
ändringarna är klara till april 2015.
Kompletteringar av skyltar i fågelskyddsområdena Torgrimmen och Store Snart kommer att
sättas upp under våren. För att öka medvetenheten om fågelskyddsområdena är tanken att
sätta upp informationsskyltar i hamnar och på campingplatser utmed kusten närmast
nationalparken i Tanums kommun.

Kosteröarna
Naturvårdsrestaureringarna vid Norra Dunnaslätten och Kålängen vid Basteviken, på
Nordkoster pågår under vintern och tidig vår.
Diket som går från Myren ner till Basteviken på Nordkoster har rensats på sediment och
igenväxningsvegetation. Efter åtgärden kommer inte betesmarkerna vid Myren och Kålängen
att svämmas över lika mycket som de gjort sedan diket växt igen.
Under våren kommer Skarvesätet, Saltholmen, Tenholmarna, Filjholmen, Ramsholmen och St
Tjälleskär att efterröjas efter ljungbränningar och tidigare restaureringar.
Under 2015 kommer stängslen vid Brevik, Höljen och Kile på Sydkoster att bytas ut. Arbetet
ingår i den långsiktiga plan som finns att byta ut samtliga undermåliga stängsel på Sydkoster.
Arbeteted att byta ut ca 300 ruttna stängselstolpar runt om på Kosteröarna fortsätter.
Stormarna Sven och Egon har fört med sig att ett större område med träd blåst ned vid
Långevik på Sydkoster. Uppskattningsvis är det över 200 m3 timmer som nu måste åtgärdas
inne i naturreservatet. Förhoppningen är att områdets nedblåsta träd och vindfällen ska tas
bort under senvintern eller tidig vår. Omfattningen gör att skogsmaskiner måste köras ut till
Kosteröarna.
Under 2015 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.

Västra Rossö/Kockholmen
Det nya beslutet av Västra Rossö naturreservat hann inte beslutas under 2014. Förhoppningen
är att detta ska hinnas med under 2015. Uppföljning av vresrossaneringen på Västra Rossö har
skett i sommar vid två tillfällen. Detta innebär att uppslag tas bort och det har skett i samband
med strandstädningen 2015.
Gränsstolpar kommer under våren att sättas upp som markerar gränsen till Kosterhavets
nationalpark och Västra Rossö naturreservat.

För att underlätta framkomligheten på Kockholmen kommer en mindre trappa att sättas upp
där stigen vid Gråa berget går utmed vattnet.

Saltö
Nya reservatsskyltar håller på att sättas upp runt om på Saltö. Vid entréplatsen kommer en
ny Saltöskylt modell ”Gemensamma identiteten” (glasskylt, samma modell som entré Rossö).
Röjningarna vid Ramnebackarne kommer att ske under hösten . Saltöbor kommer att få
möjlighet att ta till vara ved från röjningen.

Bissen
Under våren kommer kompletteringsröjningar att utföras i närheten av den nyuppförda
toaletten på öns östra sida.

Nord Långö
Strömstads kommuns arbetslag kommer under senvintern och våren att förbättra
tillgängligheten utmed stigen. Trappor, ledstänger, tydligare skyltning kommer att sättas upp.
Spången genom sumpskogen kommer också att rätas upp så att den blir säker att gå över.
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 ska undertecknas i under mars 2015.

Tillsyn
Planering av sommarens tillsyn. Förberedande planeringssamtal med Kustbevakningen
innebär att vi även i år kommer att genomföra gemensamma tillsynsdagar i Kosterhavet och
även Väderöarna. Planeringsmöten med KBV och Polisen planeras att genomföras i april.
Även kompetensdag för KBVs personal om Kosterhavets naturvärden ska genomföras innan
sommaren. KBVs station i Strömstad har ny stationschef, Jonas Andersson, då Dan Niklasson
kommer att gå i pension inom kort. Stationen har också fått en högre benmanning vilket
innebär att KBV 307 har en mycket större tillgänglighet vilket är ett stort stöd för oss i vår
tillsyn som naturvårdsvakter.
Upplagda båtar i Kosteröarnas naturreservat. Läget är att vi har informerat och satt upp skyltar
mm med en vädjan om att båtar helst ej ska läggas upp i naturreservatet. Övergivna båtar som

kan anses som avfall kan vi lämna vidare som ett nedskräpningsärende till kommunen. Dock
har vi inget stöd direkt i reservatsföreskrifterna och kommer därför att ha en gemensam syn
med kollega från Ärendefunktionen på Naturavdelningen hur vi ska gå vidare i frågan. Detta
sker i maj. Positivt är att markägaren till uppläggningsplatsen på Dunnarslätten, Nordkoster,
också vill ha en annan lösning. Även samarbete med hamnföreningarna kan vara en
framgångsfaktor då båtarna ska förvaras någonstans.
Ett omtag har gjorts för att försöka få bort den husvagn som under flera år stått uppställd i
Breviksområdet inom Kosteröarnas naturreservat på Sydkoster. Länsstyrelsen och Strömstads
kommun arbetar tillsammans i detta ärende.
Informations- och programverksamheten 2015
Programaktiviteter
Just nu planeras det för vår- och sommaraktiviteter och det tryckta programmet kommer
färdigställas innan påsk. Även Bohusläns favoriters gemensamma broschyr kommer ut till
påsk i en uppdaterad version.
Under våren har Strömstads aktivitetsgrupp (Ekopark Strömstad, Lovéncentret,
Stadsbiblioteket, Strömstads kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och naturum) planerat
några gemensamma aktiviteter; Armin Mueck visar film på Ekoparken, föreläsning om
projektet Seafarm, grodsafari och fladdermusspaning. Till varje aktivitet kommer biblioteket
att koppla på en litteraturlista.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för naturums verksamhet, ska alla naturum ha ett
programråd som ska bestå av ett antal aktörer i närområdet. Rådet ska få information om
verksamheten och kunna ge feedback. Vi hade ett första möte på statsbiblioteket i Strömstad
där representanter från statsbiblioteket i Strömstad, kulturchefen i Strömstads kommun, lärare
involverad i skolprojektet Kultur och Lärande I Vardagen (KLIV) och Studieförbundet
Vuxenskolan deltog. Inbjudna var även Ekopark Strömstad, Kultur- och fritidschefen i
Tanums kommun, Petter Öhnell (KLIV, Lokstallet), Friluftsfrämjandet och
Naturskyddsföreningen.
Gruppbokningar för guidade besök till naturum och omgivningarna under våren och hösten
kommer in kontinuerligt.
Arbete att få en bra prisbild på resekostnaden med Kosterbåtarna (Västtrafik) avseende
skolklasser pågår. Ett koncept som föreligger just nu är 50kr t o r per skolbarn.
Aktiviteter på Entré Rossö, Ekoparken, skolor…
Under fyra kvällar i början av året har ett pysselcafé anordnats på entré Rossö. En populär
aktivitet med många besökare.
I mars kommer naturum besöka de resterande sjundeklassarna på Strömstiernaskolan och ha
en tagghudingsföreläsning och dissektion.

För sista året kommer Kustkulturlägret att anordnas i någon form.
Västerhavsveckan kommer att var mellan 1-9 augusti. Se separat program.
Utställningen kommer att kompletteras med ’Springa lika fort som..’, fler djur på ’ väg lika
mycket som…’
En hydrofon kommer att placeras i havet för att man sedan ska kunna lyssna till havet inifrån
naturum. Ljudsopor i havet.
Naturum Kosterhavet
Klart med sommarpersonal. 3 naturumsinformatörer anställs juni – augusti.
Entré Rossö
Det kommer en ny värd till entré Rossö, Carina Landgren tar över efter Maj Gilberg. Under
sommaren kommer det en fotoutställning dit. Andra programaktiviteter kommer även att
förläggas till Entré Rossö i samverkan med entrévärden.
Entré Saltö
Eventuell ny entrévärd 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. Variationen är stor men många vill höra om Kosterhavets nationalpark.
Studiebesök
Fortsatt kommer speciella grupper som är intresserade både av naturen men också av
förvaltingsarbetet i Kosterhavet. I senast hade vi en grupp från Botswana och ett franskt team
med fotograf och journalsit som specialiserat sig på hållbarhet på öar över hela världen, inte
minst hållbar turism.
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. Numer finns Kosterhavet även på
Instagram. Vi sköter även Kosterhavet på hemsidan om Sveriges Nationalparker.
Vi har per februari fler än 5.200 följare på Facebook.
Ny nationell webbplats för Svenska nationalparker www.sverigesnationalparker.se utvecklas
efter att den publicerades i maj.
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 2014.
Ny upplaga av Vandringskartan trycks innan sommaren 2015. Nu avses att en ny NR-folder
vara framme under 2015, men blir inte klar till sommaren. Informationsenheten ska
genomföra ramavtalsupphandling avseende produktion av informationsmaterial ovisst när det
blir klar i nuläget.
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 är levererad och kommer att placeras i nationalparken, söder om Brevik. Allt om
bakgrunden och beslut om det gemensamma varumärket för svenska nationalparker finns att
läsa om på naturvardsverket.se. Guldstjärnan kommer ut inom kort!
Nya skyltar för angöringsbryggorna på Kosteröarna är levererade och montering påbörjades i
november och fortsätter nu i vår, klart idag på naturum och Kilesand. För Resö, Strömstad
och Saltö återstår viss formgivning och kan bli producerade under 2015.

Uppföljning/undersökningar
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 trålskydden i Koster- Väderöfjorden
Uppföljningen gjordes 2012-13 och tyvärr upptäcktes trålspår i fyra av de sex
skyddsområdena. Med anledning av detta pågår diskussion och arbete med Havs- och
vattenmyndigheten och fisket om att stärka skyddet i området med bl.a. särskilda tillstånd för
att få fiska i området och AIS-övervakning, samt trålskydd i fler områden. Förslag till nya
regler beräknas komma ut på remiss under våren 2015.
Inventering av nya föreslagna trålskyddsområden
Göteborgs universitet har fått i uppdrag att inventera bottenfauna i fem nya föreslagna
trålskyddsområden: Kungsviksflaket i sydöstra Säcken, Björns rev, Ullvillarne, Yttre
Vattenholmen och Grisbådarne. Detta uppdrag ska vara klart till 31 maj 2015.
Uppföljning av säl och sjöfågel
Inventering av antalet sälkutar utfördes även sommaren 2014, som ett komplement till den
årliga inventeringen av vuxna sälar som utförs av Naturhistoriska riksmuseet, detta för att få
en bättre bild av hur sälbeståndet utvecklas i området och av identifiering av områden som bör
skyddas 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.
Uppföljning av sjöfågel pågår för att följa beståndsutveckling och artsammansättning hos
häckande kustfåglar, främst ejder och tärnor, samt hos övervintrande fåglar, främst
skärsnäppa och skarv. Rapport från de senaste årens fågeluppföljning i parken kommer i
början av 2015.

Skyddsjakt på mink
Kosterhavets jaktvårdsförening bedriver under december-februari 2014-15 skyddsjakt på
mink i följande fyra fågelskyddsområden: 1. Mörholmen och Håskär, 2. Kipplingarna,
Lerskär, Lyngholmen m.fl. 3. Tvituvorna, Gulskär, Lygnhuvud m.fl. holmar väster om Store
Snart, 4. Torgrimmen, St. Knarren, Gulskär, Rotholmen m.fl.

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 kommer utföras av SLU under 2015-16, både på grunda och djupa bottnar
Ny 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. 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.
Inventering av gaddsteklar
Gaddstekelövervakning sommaren 2014 genomfördes på Nordkoster. De rödlisade arter som
upptäcktes var praktbyxbi, Dasypoda hirtipes (NT), nordmurargetingen, Ancistrocerus
scoticus, sexfläckig bastardsvärmare (NT) och ängsmetallvinge, Adscita statices (NT).
Rapporten (2015:03) Miljöövervakning av gaddsteklar i Västra Götaland finns publicerad på
Länsstyrelsens webbplats. Inventering av gaddsteklar sker sommaren 2015 på Sydkoster i
samma område som 2013.
Besöksräkning
En beräkning av antalet besökare till nationalparken är genomförd och baserades på antal
gäster i gästhamnarna i hela nationalparksområdet, antal resenärer på Kosterbåtarna, samt
antal besökare på naturum och entré Rossö. Till detta tillkommer de som kommer med egen
båt vistas, passerar och/eller övernattar i naturhamn, samt alla kajakpaddlare.
Sammanfattningsvis uppskattar vi antalet besökare till 500 000.

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.

Besökarundersökning i svenska nationalparker
Ännu ej fått någon återkoppling från Naturvårdsverket på denna nationella
besökarundersökning.
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.
Projektet har två faser - den ena är teknisk där projektgruppen avser utveckla en världsunik
gemensam prototyp för visualisering av respektive myndigheters integrerade mätdata i 3D.
Den andra fasen i projektet är att sammanställa och åskådliggöra relevanta informationslager
och därigenom utöka användbarheten av applikationen.
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. Naturens
Bästa och/eller Swedish Welcome kan vara utgångspunkter i arbetet. Projektet startar nu i
november och ska pågå under 2015. Svenska Ekoturismföreningen är projektansvarig.
Länsstyrelsen insats är att aktivt delta tillsammans med en rad andra aktörer.
Hämtat ur projektbeskrivningen: ”Svensk natur är ett av de främsta skälen för att besöka
Sverige. Inte minst är våra nationalparker ikoner som sätter Sverige på kartan på en lång rad
internationella resemarknader. Ur det perspektivet är det av strategiskt intresse att natur- och
ekoturism kan utvecklas och växa både när det gäller volym och kvalitet i våra nationalparker.

Ett effektivt och fungerande samspel med nationalparkens förvaltning torde vara en av
grundbultarna för att kunna bidra till att uppnå mål och ambitioner som att fördubbla svensk
turismomsättningen till 2020 och leverera naturupplevelser i världsklass till parkernas
besökare. Fler hållbara natur- och ekoturismföretag med växtkraft är också något som bidrar
till arbetstillfällen, regional och lokal utveckling och exportintäkter för Sverige. Det här
projektet syftar därför till att, utifrån de faktiska förutsättningarna i Kosterhavets nationalpark,
utveckla en fungerande och väl förankrad samverkansmodell mellan turism och förvaltning i
svenska nationalparker. Arbetet kommer att ske under ledning av Svenska
Ekoturismföreningen i nära samarbete med förvaltningen av Kosterhavets nationalpark och de
företag som är verksamma i eller i direkt anslutning till nationalparken.”
En workshop genomfördes i februari Strömstad med företagare från Tanum och Strömstad
samt representation från kommunerna där frågan vad vi vill med att utveckla en hållbar
besöksnäring kopplat till skyddade områden som Kosterhavets nationalpark och angränsande
naturreservat. En entydig vilja kunde noteras att utveckla verksamheter med kvalité och att
krav kan ställas på verksamheter att förhålla sig till certifieringssystem för att strukturerat
arbeta med frågor om miljöpåverkan och kvalité. Exempelvis skulle detta innebära att man
ansluter sig till Naturens Bästa eller Swedish Welcome. Vidare enades det om att ha en eller
kanske två samverkansträffar per år, vår och höst, där entreperenöerer kunde träffas, få
kunskapsöverföring om tillståndet i området, erfarenhetsutbyte mellan förvaltningen och
entreprenörer, besökaråterkopplingar med mera. Första träff planeras till våren 2015. Några
från Kosterhavsdelegationen deltog också på denna workshop vilket är ett bra sätt att
involvera delegationen i olika processer. Mer om detta projekt som redan nu kan sägas
kommer att få bestående effekter genom skapandet av Samverkansgrupp Besöksnäring.

Anläggningar, informationsplatser, byggnationer m.m.
Entré Saltö
Ny skyltning vid bron ut på Saltö är på plats. Eventuell placering av NP-markör återstår.
Nya S3-ställ monteras nu på Saltö och ersätter gamla skyltar och skyltställ.
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.
Positiva signaler från Naturvårdsverket vad gäller finansiering finns med i NVs
investeringsplan.
Byggnation av djurstall/fårhus Sydkoster
Anläggningen i full drift. I april väntas mer än hundra lamm se världen.
Öppet stall med grillad fårkorv ägde rum den 29:e december. Glada tillrop bland folk å fä!

Ursholmens fyrplats
En förvaltningsplan har tagits fram av Bohusläns museum som beskriver befintliga byggnader
och vad man ska tänka på vid reparation och underhåll.
Några medel för iståndsättning av Ursholmen har vi ej ännu inte fått beviljade av NV, nya
diskussioner ska genomföras.
Målet trots ovan är att kunna påbörja en uthyrning av ett eller två hus till sommaren.
Förrådsbyggnation vid naturum
Bygglovsansökan är inlämnad. Byggnation i maj-juni.
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, verksatsd 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.
Bron Nästången
Ännu ett objekt som ej fått något anslag men vi försöker lappa ihop den gamla övergången för
detta året men ny anläggningen måste på plats 2016. Bron är en mycket viktig del i
stigsystemet, inte minst för de besökare som utgår från naturum.

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.

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. Bättre marknadsföring kommer att ske när det gäller turmöjligheterna
mellan Ekenäs och Nordkoster.

Lantmäteribeslut om bildande av GA avseende vägarna på Sydkoster.
På Trafikverkets begäran har nu Lantmäterimyndigheten genomfört en förrättning som
innebär att de tidigare statliga vägarna på Sydkoster ska bli en gemensamhetsanläggning.
Förrättningsbeslutet är överklagat och ej avgjort.
Vi har dock i styrelsen för denna GA och det har varit sammanträden men nu avvaktas
överprövningen av beslutet. Naturvårdsverket har det i särklass högsta andelstalet.

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.
Trafiken återupptogs i sommar tack vare att Reservatets camping gick in och garanterade
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.
Hotet mot Vettnets brygga kvarstår dock i nuläget är det ovisst om dess framtid.
Möte med berörda har flaggats för men än har ingen inbjudan kommit till förvaltningen.

Arbetsbåtar/tillsynsbåtar
Vi har tagit upp Länsstyrelsens arbetsbåt som legat i Resöhamn och använts av
Västkuststiftelsen. Båten har fått namnet Bissen. Den är gammal och Vks har nu en ny båt
men den kan vara en bra resurs för oss.
Upphandlingen av tillsynsbåt pågår också men är ej avslutad.

Väderöarna
Gränsmarkeringar uppsatta på Storö/Ramnö.
5-knopstavlor ska kompletteras i fartzonen då vissa spolats bort.
Ny folder via Statens Fastighetsverk är på gång där vi har en avdelning om naturreservatet.
Efterfrågat information om naturreservatet i Infobyggnaden i hamnen på Storön.

NR-tavlor ska tas fram för information om föreskrifter och inte minst om att besökare ska ta
ett större ansvar för sitt avfall som uppstår.
Tydligare tillsyn ska genomföras i Väderöarnas naturreservat 2015.

För Kosterhavskontoret, Naturavdelningen i mars 2015
Anders Tysklind
Nationalparkschef

