Naturavdelningen/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetsrapport/information Kosterhavets NP, mars 2017
Här följer en redovisning av genomförda, pågående och planerade
aktiviteter i Kosterhavet som information till Kosterhavsdelegationen
sammanställt av Enheten för Kosterhavet. Rapporten innehåller inte allt men
troligen de viktigaste aktiviteterna.

Skötselåtgärder
Djurhållning
Planering och förberedelser inför betessäsongen pågår och som det ser ut så
blir det samma upplägg som 2016.

Strandstädning 2017
Trossö naturvårdsuppdrag med Ingela Sörqvist kommer att utföra
strandstädningen i nationalparken och närliggande naturreservat under 2017.
Ingela kommer att ta hjälp av flera av de kosterbor som brukar delta i
strandstädningen. Städningen startar i mars och pågår fram till midsommar.
Fågel- och sälskyddsområden
Årlig översyn av skyltningen av fågel- och sälskyddsområdena genomförs
under våren innan förbudstider träder i kraft.

Kosteröarna
Arbetet med uppsättning av nya stängsel på Kileslätten pågår för fullt och
beräknas vara färdigt lagom till att betessäsongen börjar. Omstängslingar
vid Långevik och Bölebackar sker parallellt. Stängslet i hagen bredvid
Kostergården kommer även det att färdigställas innan maj 2017.
Gamla smådiken i åkermarken på Kileslätten har rensats under vintern för
att markerna ska kunna producera mer gräs år betesdjuren.
Under vintern har de igenväxta stränderna och udden på Nästången röjts och
öppnats upp med lyckat resultat. Även aldungen och de ohävdade delarna av
betesmarken kring Mon har iordningställts och blivit riktigt fint.
I slutet av mars och i början av april kommer gammalt gräs och ljung att
brännas i Brevik, vid Mon och i hagen bredvid Kostergården.
Arbetet med bortgrävningen av vresrosbuskagen i Basteviken på Nordkoster
har dragit ut på tiden. Efter att vi nu hyrt in en specialskopa från Halland har
arbetet tagit ny fart. Skopan har en dubbelfunktion med både en grävdel och
en invändig roterande trumma som sorterar ut sanden. Förhoppningen är att

stranden ska vara helt iordningsställd senast till påsk, alternativt att halva
stranden görs färdig i höst.
I övrigt har förvaltningspersonalen under vintern bl.a. putsat slånuppslag i
betesmarker, servat maskinparken, eldat rishögar, sett över
djurskyddsområdesskyltar i skärgården, bytt ut trasiga spänger och gjort
diverse röjningar.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna att
iordningsställa nygamla stigar och anlägga nya stigar på Nord- och
Sydkoster.
Tänkta platser på Sydkoster är bland annat den gamla stigen över berget
mellan Rörvik och Kyrkogårdsvägen, på Långegärdesholmen och på
Nordkoster den gamla blåmarkerade stigen mellan Björnsängen och
Ålviken.

Västra Rossö/Kockholmen
Vi väntar fortfarande besked från regeringen om det överklagade beslutet
om naturreservatet Västra Rossö. I kontakt med Miljödepartementet har
Länsstyrelsen fått besked att någon exakt tid när frågan ska avgöras inte kan
ges.
I nationalparksdelen på Kockholmen har vi säkrat stigar från överhängande
träd och grenar och även röjt bort en hel del granuppslag på den östra sidan
av Gråa berget.
Planer finns också på att iordningsställa den västra stigen över
Getestigsberget till Yttre Edet och även att förbättra vägvisningen för de
befintliga uppmärkta stigarna.
Saltö
Skötselråd har genomförts på Saltö i januari. Minnesanteckningar från
skötselrådsmötena finns att läsa i sin helhet på kosterhavet.se . Vi noterar en
fortsatt oenighet mellan förvaltningen och representanterna i skötselrådet
angående märkning av det befintliga stigsystemet på Saltö. Där oenigheten
ligger i hur många av stigarna vi ska märka ut med stigmarkeringar. Dock
blev vi överens om att börja med en av stigarna och då blir det lättare att
studera hur en märkning kommer se ut. Vidare enades vi också om att
Tjärnö samhällsförening får närvara vid skötselråden med person som tillika
är representerad i Kosterhavsdelegationen. I övrigt kommer
skötselinsatserna i år ha fokus på att viktmakthålla ambitionsnivån i löpande
skötsel och tillsyn av Saltö naturreservat och Entré Saltö.
Nord Långö
Tidigare planerade åtgärder för friluftslivet med bland annat renovering av
spång, uppsättning av trappor samt skyltning kommer troligtvis att göras till
hösten.

Diskussion om huvudmannaskapet/ägandet av anläggningen Alaska bör
komma vidare under året då anläggningen står inför underhållsinsatser som
kräver ett långsiktigt tänk.

Tillsyn
Tillsynen i sommar planerasmed samma styrka som 2016. Även
tillsynsinsatser med kollegor inom Länsstyrelsen värderas att genomföras
2017. (Jfr tillsynsveckor som sker inom andra områden än områdesskydd).
Samordnad tillsyn med Kustbevakningen och förhoppningsvis även Polisen
planeras även i år.

Informations- och programverksamheten höst och vinter
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Naturum Kosterhavet
Under höst och vinter har det som tidigare varit en lugnare period. Antalet
besökare har varit under september; 2899, oktober; 945, november; 803,
december; 189, januari; 121, och februari; 165. 15 (285 barn) skolklasser
har besökt naturum eller fått besök från naturumpersonal under perioden. 22
(553 personer) andra typer av grupper har besökt oss. Vid sammanräkning
vi årets slut visade det på besöksrekord med över 53 000 besökare till
naturum under 2016.
Naturum har varit öppet torsdag-söndag. Under skolloven (höst-, jul- och
sportlov) har det varit extraöppet. På höstlovet kunde besökare pyssla med
fina saker från naturen så som löv, kastanjer och ekollon. Man kunde även
bygga fågelmatare av mjölkkartonger eller PET-flaskor. En dag kunde man
följa med på holkkoll och kolla om någon bott i de fågelholkar vi satt upp
längs vägen ned till Rörvik. Trädjakt där man fick lära sig hur olika träd ser
ut hade vi också. Under sportlovet hade vi en spårjakt inne på naturum där
man fick följa en slinga med olika djurspår. Längs slingan skulle man lista
ut vilka djur som lämnat spåret. Det slutade med att man fick gissa bajs och
till och med smaka på det om man vågade. Vi två tillfällen letade vi efter
skönheter och odjur i vattnet utanför naturum. Man fick håva längs bryggan
och sedan titta på fångsten inne på naturum under lupp. Vi hittade bland
annat kammaneter, vingsnäcka, märlkräftor och fiskägg.
Tillfällig utställning under perioden har varit en fotoutställning om
späckhuggare.
Musikalen ”Havets hopp” har genomförts under ytterligare två tillfällen och
kommer åter under året, även som en del inom Ren Kustlinje.
Programblad för 2017 har tagits fram och är precis klart. Ett varierat utbud
har satts samman och det består av favoriter i repris och nydanande

aktiviteter, från geologiska vandringar till Pride under ytan! Programmet
finns tryckt men också på kosterhavet.se .

I september var det en guidning för allmänheten på Långgärdsholmen i
samarbete med Friluftsfrämjandet där deltagarna bland annat fick
information om de skötselåtgärder som gjorts där.
Ny dialog planeras med kommunerna (Strömstad och Tanum) för att öka
nyttjandet av naturum som en del av undervisningen enligt läroplanen.
Aktiviteter på Entré Rossö, Ekoparken, skolor…
På Entré Rossö har det varit helgöppet och den årliga julmarknaden gick av
stapeln i slutet av november.Skolbesök på naturum har innefattat aktiviteter
i naturum och på stränder i närheten för elever från förskolor, grundskola,
gymnasium och universitet. Tillsammans med Ekopark Strömstad har Örjan
haft strandexkursioner på fastlandssidan för Strömstad gymnasium och
Rossö skola och skräplektioner på Strömstad gymnasium och förskolan i
Skee.
Pedagogisk plattform vid naturum
Redan från starten av naturum Kosterhavet har det varit ett behov att
utveckla möjligheten att komma havet genom att anlägga en mindre
plattform i vattenet framför naturum. Nu har den kommit på plats och
möjligheter öppnas för olika vattenexperiment, speciellt för skolungdom
men även andra. Planering för olika aktiviteter kopplat till denna nya
möjlighet planeras nu inför säsongen.

Övrig information
Expedition Bohuslän
Tillsammans med Turistrådet i Västsverige kommer nu med start i april
Kosterhavets nationalpark, Vitlycke, Nordens Ark, Havets Hus, Bohusläns
museum, Akvarellmuseet samt Strandverket att ha en gemensam
marknadsföringsinsats under namnet Expedition Bohuslän – Äventyr för
nyfikna.
Tanken är att locka de som söker natur- och kulturupplevelser att nyfiket
utforska alla dessa möjligheter vi har. Mer information finns att hitta på
expeditionbohuslän.se .

Västerhavsveckan 2017, 5-13 augusti.
Vi är med som vanligt med många aktiviteter denna vecka för Västerhavet!
Det är VGR som är samordnare men i år är det aktiviteter ända ned till
Kullen i Skåne. Västerhavsveckan sätter fokus på havet!
Invigningen i år sker den 5:e augusti på Koster vid naturum Kosterhavet!
Planeringen håller på vad avser aktiviteter denna vecka och inte minst under
invigningen. Det är första gången man lämnar Göteborgsområdet för
invigningen. Mer info kommer efterhand på http://vasterhavsveckan.se/

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. Statistiken samlas
via naturums återrapportering till Naturvårdsverket.
Föredrag och deltagande i olika seminarium sker både lokalt och nationellt
samt i Norge.
Media
Vi figurerar i radio och tidningar både på norsk och svenska sida med jämna
mellanrum.
Webb, Facebook och Instagram
Vi uppdaterar både hemsidan, Facebook och Instagram kontinuerligt. Vi har
per mars över 11 000 följare på Facebook och mer än 2000 följare på
Instagram. Ett gemensamt Instagramkonto för Sveriges nationalparker är
lanserat sedan i våren 2016 där alla nationalparker ansvarar för att par
veckor var under året. Vi sköter även Kosterhavet på hemsidan om Sveriges
Nationalparker. Hemsidan kosterhavet.se är under utveckling där också mer
aktuell information om skötsel ska få en tydligare plats. Planerad omarbetad
sida är på plats i maj.
De mer ”turistiska” webben som administreras via Västsvenska Turistrådets
plattform har nu också fått ny form avseende sidan om Kosterhavet som en
särskilt utvald destination. Här exponeras boende, mat, upplevelser i och
nära Kosterhavet. Detta kommer att utvecklas vidare kopplat till
partnerskapsarbetet med varumärket Sveriges nationalparker,
Vandringsappen uppdaterad nu under bl a med en engelsk språkversion,
vissa justeringar genomförs under hösten.
Entré Rossö
Uppföljning av den kommunala gästhamnen har ägt rum i vinter.
Samordningen mellan entréen, toaletter mm äger rum. Strömstads kommun
planerar att etablera serviceanläggning samt tömningsstation vilket vi ser

mycket positivt på dock kommer inte något av detta genomföras inför
säsongen 2017.
Förnyad intresse/anbudsanmälan på entrévärdskapet kommer att ske hösten
2017.
Entré Saltö
Intresset att besöka Saltö ökar. Många väljer att vandra och uppleva naturen.
Nu entrévärd kommer att rekryteras under våren inför sommaren 2017.
Entré Strömstad
Entré Strömstad i den delen som inryms i Infocenter Strömstad kommer att
ses över avseende utformning då Strömstads kommun avser att bygga om
lite i lokalerna under året. Troligen blir det dock först efter sommaren som
det kan bli aktuellt. En tanke kan vara att ta upp lite av formspråket från
naturum och Entré Rossö och presentera information i ”Box-systemet”.
Studiebesök
Fortsatt kommer speciella grupper som är intresserade både av naturen men
också av förvaltingsarbetet i Kosterhavet.
Övriga foldrar under produktion
Kosteröarnas NR-folder påbörjas utformas under vintern inför sommaren
2017 om möjligt. Foldrarna för Ursholmen och Saltö som nytrycktes inför
sommaren 2016 har i princip gått åt. Även vandringskartan för Kosteröarna
har varit populär. Man kan konstatera att åtgången av informationsmaterial i
Kosterhavet är stort och en direkt följd naturligtvis av det stora antalet
besökare.
Kosterbladet, Resö Hamnmagasin, Go tur i Tanum,
Strömstad/Kosterhavet, Kosterkuriren.
Är exempel på trycksaker där vi finns med redaktionellt material och annan
information om Kosterhavet och naturumsverksamheten.
Guldkronan - nationalparksmarkören
Inget nytt har skett sedan Guldkronan togs in från sin placering i
nationalparken söder om Brevik, Sydkoster.
Lösningar på ytbehandlingen har ännu ej presenterats och det styr mycket
valet av placering. Alternativ placering som nu värderas är
Långegärdesholmen – en del av nationalparken på Sydkoster.
Naturvårdsverket arbetar med olika alternativ av ytbehandling. Önskvärt att
få ut nationalparksmarkören under våren 2017.

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. Uppdraget som är
försenat på grund av sjukdom görs klart under våren 2017.
Uppföljning av korallrev och associerade arter i Koster-Väderöfjorden
Göteborgs universitet 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).
Undersökningen utförs 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. Detta uppdrag är också försenat på grund av sjukdom och görs
klart under våren 2017.
Uppföljning av sjöfågel
En viss uppföljning av sjöfågel för att följa beståndsutveckling och
artsammansättning hos häckande kustfåglar, främst hos ejder och tärnor,
samt hos övervintrande fåglar, främst skärsnäppa och skarv har skett under
några år. Skriftlig rapport kommer att publiceras under våren.

Kartläggning av fiskbestånden
För första gången har nationalparkens fisk- och kräftdjurssamhälle
inventerats. Inventeringen utfördes under 2015-16 av SLU. De hittade totalt
57 olika arter, två av totalt 12 rödlistade arter var blåkäxa och havsmus. Att
fånga dem så nära land är unikt för Kosterhavet och något som särskiljer
området från övriga Bohuskusten. En annan art som är utmärkande för
Kosterhavet är klorockan. Man fångade också betydligt mer torsk i de
djupaste delarna av fjorden jämfört med övriga kusten, men i övrigt liknar
fisksamhället i Kosterhavet övriga Bohuskusten. Rapport publiceras inom
kort.
Kartläggning av fisket i nationalparken och Väderöarnas naturreservat
Vi har haft två studenter från Göteborgs universitet som har hjälpt oss att
sammanställa data för åren 2012-2015 på vilket yrkesfiske som bedrivs
inom nationalparken och naturreservatet. Data som innefattar redskap, arter
och mängder, samt antalet yrkesfiskare. Uppgifterna har de fått från Havsoch vattenmyndigheten. Deras rapport publiceras inom kort på
länsstyrelsens webbplats.
Makrofauna på djup mjukbotten
Uppföljning av bottenfaunasamhällen på djupa mjukbottnar utökas under
2017 när ett nytt övervakningsprogram startar. Från och med i år kommer
10 platser att provtas vartannat år under en sexårscykel. Provtagningen
tidigare år har enbart skett på två stationer inom nationalparken.
Provtagningen ingår som en del i den nationella och regionala
miljöövervakningen, där bland annat Havs-och vattenmyndigheten provtar
andra områden både inom och utom nationalparken och Väderöarnas

naturreservat. Syftet är att redovisa om och på vilket sätt strukturen hos den
bottenlevande makrofaunan förändras.

Inventering av gaddsteklar
Vi kommer att öka intervallen mellan inventeringarna av gaddsteklar till
vartannat år, under 2017 blir det därför ingen inventering. Detta för att inte
riskera att vi med inventeringen påverkar gaddsteklarna negativt.
Gaddstekelövervakning har pågått i området sedan 2013, vartannat år på
Sydkoster och vartannat på Nordkoster. Koster är en viktig biotop för
gaddsteklar. Rapport från 2016 års inventering väntas under våren.
Provtagningen ingår som en del i den regionala miljöövervakningen.
Inventering av långhorningar
En inventering av rödlistade långhorningar utfördes under sommaren 2016.
De tre rödlistade långhorningarna mindre ekbock (Cerambyx scopolii),
hasselbock (Oberea lineaaris) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa)
omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram. Målsättningen är att arterna ska leva
vidare i livskraftiga populationer i landet. Vid en inventering 2012 hittade
man Molnfläcksbock vid Margits äng på Sydkoster. Efter sommarens
inventering konstateras att Molnfläcksbocken har haft ett bra år på Koster,
bl.a. hittade man den vid Ekenäs. Rapport finns på Länsstyrelsens
webbplats.
Slåtterängsövervakning
Våra slåtterängar följdes upp under hösten 2016, i varje slåtteräng mättes då
kvarstående gräsmängd som är ett mått på hävden. Slåtterängar är en av våra
mest artrika naturtyper och de är beroende av kontinuerlig skötsel.
Övervakningen är en del i den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen och målen i skötselplanerna för
nationalpark och naturreservat. Resultatet från övervakningen visar att vi
sköter våra slåtterängar mycket bra. Rapport finns på Länsstyrelsen
webbplats.
Uppdateringen av bevarandeplaner
Vi arbetar med uppdateringen av bevarandeplanerna för Natura 2000områdena Koster och Kosterfjorden-Väderöfjorden. Arbetet är ett
regeringsuppdrag och ska vara klart till årsskiftet 2017. Arbetet har dragit
ut på tiden bland annat på grund av att nya inventeringar av naturtyper på
stränder och restaurerade betesmarker måste utföras. .

Projekt och samarbeten
Samförvaltningen i Norra Bohuslän
De möten som varit under vintern har handlat mycket om hur
Samförvaltningen ska organiseras framgent. Vi ser samförvaltningen som
viktig för att ha en plattform att diskutera förvaltningsfrågor lokalt men det

kräver en sammanhållande struktur vilket ännu inte har bearbetats hur det
ska ske. Förhoppningsvis klarnar det under året.
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.
Varumärket Sveriges nationalparker – implementering med näringslivet
I september var Kosterhavet en av tre värdar för utbildning av
nationalparksförvaltare i landet avseende arbetet med att få ett
kvalitetssäkrat samarbete mellan nationalparker och entreprenörer i
skyddade områden.
Målet är att genomföra en dialog med aktörer årligen samt inledningsvis
utbildningar för entreprenörer som ska leda till att partnerskapsavtal som
även innehåller krav som ska höja kvalité och ansvarstagande för en hållbar
verksamhet. Detta är något som även har efterlysts av entreprenörer i
Kosterhavet. Målet är att Sveriges nationalparker ska bli ledande i hållbara
upplevelser. Detta kommer att bli en viktig aktivitet under 2017.
En stor skillnad med denna ansatts är att detta inte bara är ett tidsbegränsat
projekt (som vi haft några de senaste 10 åren) utan är en bestående realitet i
vardagen för att utveckla Kosterhavet.
Student vid Uppsala universitet följer även arbetet och ska skriva en
masteruppsats med temat dialogen mellan förvaltning och näringsliv.
En plan hur för dialog/samverkan ska ske mellan nationalparksförvaltning
och entreprenörer har tagits fram av Naturvårdsverket bland annat efter att
arbetsmöten ägt rum i vinter där Kosterhavet varit med och format
innehållet. En del kan kännas igen av det arbetet som genomfördes i
Interreg-projektet, Kosterhavet/Ytre Hvaler – Vårt gemensamma arv.
Under 2017 kommer de första träffarna med intresserade företag i
Kosterhavet att genomföras.
Gränsen som attraktionskraft – guidade upplevelser i skyddade områden
har nu resulterat i en Interregansökan där Kosterhavet, Ytre Hvaler samt
Tresticklan bland flera ingår. Vår medverkan innebär att bevaka samt få
med kunskapsspridning om respektive områdes bevarandevärden,
upplevelsevärden samt de regleringar som finns kopplat till verksamhet i
respektive område. Länsstyrelsen avser att vara medfinansiär men
Svinesundskommitéen är projektägare. Beslut i maj.
Guideutbildning planeras genomföras med start redan i maj.

Brunvit skyltning
Avvaktar den kommunala samordningen av skyltning som är avviserad.
Efter samtal med Strömstads kommuns Tekniska förvaltning planeras en
nystart i detta nu gamla ärende.
KASK Interreg-projektet – Ren Kustlinje
.Länsstyrelsen/Kosterhavet deltar i KASK projektet Ren kustlinje 2016-18.
Projektet handlar om hur vi ska kunna minska och ta hand om allt marint
skräp som finns i havet och på våra stränder. Sotenäs kommun har
projektledaransvaret.
Vi jobbar med metodutveckling för att spåra och ta upp tappade
hummertinor och med kartläggning av skräp i naturhamnar, men också med
kommunikation i projektet med utgångspunkt från naturum. Läs mer på
www.renkustlinje.se
Utredningen om alternativa lösningar för vatten och avlopp på
Kosteröarna.
Naturvårdsverket har beviljat Strömstads kommun att nyttja en del av
bidraget som sedan tidigare lämnats avseende vattenförsörjning för att ta
fram alternativ till den lösningen som innebär överföringsledningar från
fastlandet.
En rapport med namnet Alternativ 3 är lämnad till Strömstads kommun för
vidare hantering. Kommunen avser att sända ut den på remiss bland annat
till Kosterhavsdelegationen. Alternativ 3 innebär att en mångfald av
lösningar för Kosteröarnas VA-försörjning förordas. Läs om utredningen
och allt annat underlagsmaterial på http://www.kostershf.se/va-frågan35290636

Anläggningar, byggnationer m.m.
Entré Resö
Planerat förslag på entréfunktion på piren har bedömts som en betydande
påverkan på Natura-2000 området i vattnet utanför och för att kunna pröva
detta i fördjupade utredningar har en fullständig markägarutredning krävts
avseende vattenområdet. En sådan tar cirka två år att genomföra enligt
Lantmäteriet.
På grund av ovan undersöks nu möjligheten att gå fram med en
bygglovsprövning i annat läge. Ett läge som ej berör vattenområdet.
Området som skulle kunna var aktuellt är direkt väster om affären. På en yta
som idag hyser en minigolfbana och en mindre kioskbyggnad.
Frågan får tas upp i delegationen och naturligtvis med Naturvårdsverket.
Ursholmens fyrplats
Arbetet avseende takomläggning, fasadbyte, fönsteröversyn samt byte av
diverse hängrännor mm har utförts i november - januari
Brandskyddsdokumentation och bygglovsansökan ska lämnas in för att få

tillstånd för enkel uthyrning. Detta har framkommit efter diskussioner med
Strömstads kommuns Miljö- och Byggnämnd.
Om allt går som det nu är tänkt kan uthyrning av hus påbörjas i sommar.
Stugvärdar har bokat upp sig för tiden midsommar till mitten av augusti.
Någon eller ett par veckor finns kvar.
Alla gasolsystem ska bytas under våren. Vissa ytterligare underhållsinsatser
på hus och bodar kommer även ske.
Under försommaren kommer även ett par av odlingshagarna återuppstå med
potatisodling för att visa hur det en gång var på Ursholmen.
Förrådsbyggnation vid naturum
Upphandling är på väg ut. Vi fick medel från Naturvårdsverket för denna
åtgärd. Ska stå klart innan midsommar. Detta underlättar oerhört
hanteringen av vadarstövalr, vattenkikare mm i den pedagogiska
verksamheten vid naturum.
Kroken, förråd verkstad. (Sydkoster)
Carport för maskiner och material har uppförts över fd gödselplatta.
Vidare kommer det att studeras om varmutrymmen kan skapas i gamla
djurstallet för verkstad och personalutrymme. Detta har även
uppmärksammats såsom en prioriterad arbetsmiljöåtgärd tillika viktigt för
en effektiv verksamhet.
Tyvärr fick vi inga medel som vi sökte hos Naturvårdsverket för åtgärder
men vi måste göra något innan nästa vinter vilket vi nu prioriterar. Med
något menas en varmhållen verkstad till att börja med.

Rivning/flyttning av förrådet på Vattenholm
Medel har beviljats att fullfölja denna åtgärd som tidigare har beslutats av
Kosterhavsdelegationen. Rivningslov ska nu lämnas in efter att en
rivningsplan tagits fram. Rivning tidigast efter sommaren.
Akustiken i naturum Kosterhavet
Efter mätning av efterklangstider i utställningsrummet i naturum visar det
sig att akustiken bör ses över. Till dessa åtgärder som kan handla om att
integrera ljuddämpning i utställningen på olika sätt har 150 tkr beviljats från
Naturvårdsverket.
Arbetet pågår just nu och ska vara klart innan sista april. Sedan får nya
efterklangsmätningar genomföras för att se om åtgärderna varit tillräckliga.
Tillgänglighetesåtgärder naturum Kosterhavet
Då vi fick mindre medel än vad som var kostnadsberäknade för att klar de
mest prioriterade åtgärderna efter tillgänglighetsbesiktningen krävs en ny
genomgång av åtgärderna som kan kallas prioriterade av de prioriterade.
Detta har ej hunnits med än men ska göras.
Ny tillsynsbåt (lite större)

Har levererats och den kommer bidra till ökade möjligheter att förflyttas sig
säkert i hela Kosterhavet och Väderöarna vid skötsel- och tillsynsuppdrag.
Båten har fått namnet Våskär. Den är av typen Arronet 23,5 med bogramp.

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.
Bland annat har Strömstads kommun meddelat att Rossöhamn får en station,
men tidigast 2018.
Viktigt att marknadsföra de stationer som finns i området för ökat nyttjande
av dem men det noterades redan ifjol att de nyttjas mer och mer.

Den flytande manuella tömningsstationen vi själva har blev kvar i Ekenäs
förra sommaren men kan i år flyttas ut till naturhamn som det från början
var tänkt. Ekenäs hamn får förhoppningsvis till en ny egen station i år.

För Enheten för Kosterhavet, Naturavdelningen i mars 2017
Anders Tysklind
Nationalparkschef

