Naturavdelningen/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Verksamhetsrapport/information Kosterhavets NP, september 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
Avstämningsmöten med djurhållarna på Koster är inplanerade efter årets
betessäsong.
Inhyrda kor på Sydkoster åker nu hem och är välkomna åter sommaren
2018.
Strandstädning 2017
Trossö naturvårdsuppdrag med Ingela Sörqvist har utfört strandstädningen i
nationalparken och närliggande naturreservat under 2017. Ingela har haft ett
stort arbetslag bl.a. med flera av de kosterbor som brukar delta i
strandstädningen. Städningen startade i mars och pågick fram till
midsommar, förutom Basteviken på Nordkoster som dessutom har städats
ett par gånger under sommaren. Sammanlagt har man plockat 16,2 ton
brännbart skräp, en del syror och oljor samt en stor trål som har gått till
återvinning till Fiskareföreningen Norden i Smögen.
Fågel- och sälskyddsområden
Årlig översyn av skyltningen av fågel- och sälskyddsområdena genomförs
under våren innan förbudstider träder i kraft.
Kosteröarna
Stängslingarna som utfördes i vintras och våras har varit väldigt lyckade och
har gjort att vi nu kunnat styra betet på ett ännu bättre sätt än tidigare.
Arbetet med bortgrävningen av vresrosbuskagen i Basteviken på Nordkoster
kommer att fortsätta i oktober i den södra delen.
Som vanligt under sommarsäsongen har väldigt många önskemål om
nedtagning av träd i närheten av hus inkommit. Den vanligaste orsaken till
önskemålen är att man vill ha in mer solljus på tomten. Att vilja få in mer
kvällssol på sin altan är inget giltigt skäl för att träd ska tas bort i
naturreservat eller nationalparker. I den här frågan säger
nationalparksförvaltningen konsekvent nej och accepterar inga
trädfällningar av denna anledning. Däremot finns det vissa fall när träd
riskerar att falla över hus eller där trädborttagning sammanfaller med

prioriterade skötselåtgärder. I dessa fall kan då undantag göras och träd tas
bort.
I övrigt har förvaltningspersonalen lagt mycket tid på stöttning av
djurhållarna med bl.a. putsning av slyuppslag och gräs i betesmarkerna,
flyttning av djur och stängselunderhåll.
Västra Rossö/Kockholmen
Möte har skett mellan nationalparksförvaltningen och Saltpannans
samfällighetsförening angående föreningens syn på hur området sköts och
förvaltas. Förvaltningen förklarade sin roll i hur skötselarbetet bedrivs och
att hänsyn och prioriteringar måste tas både med utgångspunkt från
innehållet i skötselplanen och till allmänhetens intresse. På mötet nåddes en
överenskommelse om på vilken nivå skötselinsatserna ska ligga.
Höstavstämning har också skett med markägaren till Västra Rossö
naturreservat. På avstämningen avhandlades frågeställningar om
skötselåtgärder men också önskemål från enskilda fastighetsägare. Nästa
avstämning sker våren 2018.
Saltö
Skötselråd har genomförts på Saltö i januari. Minnesanteckningar från
skötselrådsmötena finns att läsa i sin helhet på kosterhavet.se .
Skötselrådsmöte planeras i slutet av oktober. I övrigt kommer
skötselinsatserna i år ha fokus på att vidmakthålla ambitionsnivån i löpande
skötsel och tillsyn av Saltö naturreservat och Entré Saltö.
Saltö besöks av fler och fler besökare inte minst de som är ute efter en
naturupplevelse. Detta märks speciellt under annan tid än högsommaren.
Nord Långö
Tidigare planerade åtgärder för friluftslivet med bland annat renovering av
spång och uppsättning av trappor kommer nu att göras under
hösten/vintern. Före sommaren sattes nya vägvisningsskyltar upp utefter
vandringsleden.
Diskussion om huvudmannaskapet/ägandet av anläggningen Alaska bör
komma vidare under året då anläggningen står inför underhållsinsatser som
kräver ett långsiktigt tänk. Nya kontakter med Naturvårdsverket under
hösten.
En översyn av naturreservatet har påbörjats av länsstyrelsen. I översynen ser
man över föreskrifter, inventerar naturvärden och tittar på eventuella nya
gränsdragningar. Information om detta har även givits till kommunernas Blå
ÖP-arbete.

Tillsyn
Tillsynen i sommar genomfördes med i stort sett samma styrka som 2016.
Sommarens väder med en del vind gjorde att det var färre båtar ute i
holmarna. Problem med lösa hundar är återkommande. Vattenskotrar har
noterats i nationalparkens 5-knopszon och många har fått en tillsägelse.
Kustbevakningen rapporterade 3 överträdelser rörande ankringsförbudet
norra Nordkoster som nu utreds av Polisen.

Informations- och programverksamheten
Naturum Kosterhavet
Nu börjar vi gå mot lite lugnare tider, har fortfarande grupper inbokade
framöver men inte fullt så många. Sedan hoppas vi på att det kommer mer
skolbokningar som avser besök på skolorna. Tom augusti i år har vi haft
47 391 besökare att jämföra med 2016 48 333 besökare. Julirekord igen med
23 600 besökare en ökning med några hundra.
Naturum har öppet torsdag-söndag nu. Vi planerar för höstlovsaktiviteter
vecka 44.
Vi har två tillfälliga utställningar;
Pride under ytan, till årets slut
Tång på gång, till nästa sommar.
Musikalen ’Havets hopp’ kommer eventuellt köras ett par omgångar i höst,
inget riktigt bestämt än.
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.
I slutet av september kommer Maria träffa nya kulturchefen i Tanum, Petter
Öhnell för att se hur vi kan sam-arbeta/arrangera natur- och kulturprojekt.
Örjan kommer kontakta lärarlagen i Tanum för att presentera vårt utbud för
skolorna.
Det har påbörjats ett samarbete mellan Lovéncentret och naturum
Kosterhavet, ett gemensamt skolprojekt, ’Haja havet’.

Aktiviteter på Entré Rossö, Ekoparken, skolor…
Ny entrévärd på Rossö ska rekryteras. Nuvarande värd har verksamhet fram
till jul. Avstämningsmöte har genomförts med nuvarande värd.
Pedagogisk plattform vid naturum
Den nya krabbmetarbryggan har varit ett populärt inslag under sommaren
med många krabbmetande barn och vuxna.
Skyltar
Runt naturum har det satts upp tre nya skyltar som informerar om bihotelloch fjärilsrestaurang, krabbmetarbrygga och cykelparkering.

Övrig information
Expedition Bohuslän
Under vår och sommar har den gemensamma annonskampanjen körts på allt
från tunnelbanestationer till tidningen Kupé. Till den 20 oktober planeras
det att genomföra en mini-resemässa tillsammans med de stora hotellen i
Bohuslän. Den kommer äga rum på konserthuset i Göteborg. Naturum
tillsammans med Havets hus kommer visa upp ett klappakvarie med djur
och växter från havet.
Kampanjen Expedition Bohuslän är nominerad till Svenska designpriset i
två kategorier.
Västerhavsveckan 2017, 5-13 augusti.
Invigningen av Västerhavsveckan skedde på Koster den 5 augusti. Det var
första gången invigningen var utanför Göteborgsområdet.
Aktiviteter hela veckan i Kosterhavet men även representation i
Västerhavsveckans anläggning i Nordstan i Göteborg, utställning, filmer
och föredrag.
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 anordnar också föredragskvällar under högsäsongen, i år
handlande de om; rovdjuren i vårt län, arkeologiska fynd i närområdet, Blå
översiktsplanering och miljögifter i havet. Vi för statistik på alla aktiviteter,
även denna typ. 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 september över 12 000 följare på Facebook och mer än 2300 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. Omarbetad sida är
fortfarande i process.
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. Denna sida kommer att utökas med rubriken Guidningar
och bokningar för att underlätta för besökaren.
Vandringsappen uppdateras kontinuerligt.
Entré Rossö
Antalet besökare på Entré Rossö uppskattas 2017 till 26 000 vilket är
rekord.
Entré Saltö
Nu entrévärd (kiosken) kommer att rekryteras under hösten inför sommaren
2018.
Under sommaren 2017 blev vi utan entrévärd pga omständigheter vi inte
hade kontroll över. Dock många besökare på Saltö.
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. En tanke kan vara att ta upp lite av formspråket
från naturum och Entré Rossö och presentera information i ”Box-systemet”.
Planering under vintern 17/18.
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
2018 om möjligt. Foldrarna för Ursholmen och Saltö som nytrycktes inför
sommaren 2016 har tryckts i nya upplagor. 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.
Detta är exempel på trycksaker där vi har 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 prövas nu i Store Mosse. Utvärdering av
lösningen på deras krona kommer att göras 2018. Det som är gjort är att
kronan har lackats med klarlack som ska vara relativ hård i ytan så
guldförgyllningen klarar slitage.
Alternativ placering som nu värderas är Långegärdesholmen – en del av
nationalparken på Sydkoster.

Uppföljning/undersökningar
Inventering av nya trålskyddsområden och uppföljningen av korallreven
Göteborgs universitet har haft i uppdrag att inventera bottenfauna i de fem
nya trålskyddsområdenaoch även att undersöka areal av tidigare kända rev
av ögonkorall Lophelia pertusa Dessaa uppdrag som blivit försenade på
grund av sjukdom håller nu på att slutföras.
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 efter avslutad inventering
2017.

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 är publicerad på
länsstyrelsens webbplats.
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 är publicerad på länsstyrelsens
webbplats.
Makrofauna på djup mjukbotten
Uppföljning av bottenfaunasamhällen på djupa mjukbottnar har utökats
under 2017 i samband med att ett nytt övervakningsprogram startade. Från
och med 2017 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 i
Väderöarnas naturreservat. Syftet är att redovisa om och på vilket sätt
strukturen hos den bottenlevande makrofaunan förändras. Provtagningen är
genomförd, analyser pågår.

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 är klar och finns på
länsstyrelsens webbplats. Provtagningen ingår som en del i den regionala
miljöövervakningen.

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
Samverkan med Tjärnö marina forskningsstation
Vi kommer att delta på en endagskonferens på Tjärnö den 27 oktober där
syftet är att sprida kunskap om Tjärnö forskningsstation som möjlig
resurs/samarbetspartner för företagare i området. Vår roll i detta blir att
informera om nationalparken och syftet med denna samt berätta om de
samarbeten vi har med Tjärnölabbet.
Samförvaltningen i Norra Bohuslän
Vi ser samförvaltningen som viktig för att ha en plattform att diskutera
förvaltningsfrågor som rör fisket lokalt och naturskyddet. Samförvaltningen

har ännu inte riktigt funnit sin nya form, men 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 2016 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.
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.
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 hösten kommer de första träffarna med intresserade företag i
Kosterhavet att genomföras.
Gränsen som attraktionskraft – guidade upplevelser i skyddade områden
har nu resulterat i ett Interreg-projekt där Kosterhavet, Ytre Hvaler samt
Tresticklan bland flera ingår.
En viktig del i detta projekt är att utveckla en guideutbildning för natur- och
kulturguider.
Svinesundskommitéen är projektägare.
Guideutbildnings försöksgrupp är igång med utbildning sedan i maj 2017.

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 och på andra
bottnar, men också med kommunikation i projektet med utgångspunkt från
naturum. Vi deltog med en poster på havltidskonferensen i Danmark i
september. Projektet pågår t.om. 2018. Läs mer på www.renkustlinje.se
Utredningen om alternativa lösningar för vatten och avlopp på
Kosteröarna.
En rapport med namnet Alternativ 3 är lämnad till Strömstads kommun som
haft förslaget ute på remiss under sommaren.. Läs om utredningen och allt
annat underlagsmaterial på http://www.kostershf.se/va-frågan-35290636

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.
Efter att Kosterhavsdelegation stödjer att se på alternativt läge har White
Arkitekter fått uppdrag att ta fram ett underlag som visar vad som är möjligt
på ytan nedanför affärens parkering.
Kosterhavsdelegationen får även möjlighet att se platsen vid mötet 29:e
september.
Ursholmens fyrplats
Arbetet avseende takomläggning, fasadbyte, fönsteröversyn samt byte av
diverse hängrännor mm har utförts i november - januari
Brandskyddsdokumentation och bygglovsansökan lämnades in för att få
tillstånd för enkel uthyrning. Detta har framkommit efter diskussioner med
Strömstads kommuns Miljö- och Byggnämnd. Besked kom i juni från
kommunen där det bland annat anges att översyn av gasolsystem och
brandlarmssystem bör göras.
Under sommaren har det varit stugvärdar på ön som vanligt. Dock hann vi
inte med att göra ovan nämnda åtgärder innan semesterperioden. Nu pågår

dock ytterligare underhållsinsatser och projektering för ett solcellssystem
som ska sörja för belysning och kylskåp.
Även organisationen för uthyrning måste till och samtal pågår med
Infocenter i Strömstad om vi kan samarbeta om detta.
Förrådsbyggnation vid naturum
Byggnationen kunde påbörjas först nu i september pga att upphandlingen
drog ut på tiden. Men nu är det igång och ska bli klart under hösten. Detta
förråd kommer att underlätta avsevärt hanteringen av vadarstövlarm
vattenkikare mm som tillhör den marina 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.
Utreder just nu vad som kan göras i rätt riktning för att få en rimlig
arbetsmiljö utan att något som görs görs i onödan, dvs lämpliga etapper som
leder till en bra lösning.
Kommer även ånyo att äska medel hos NV för detta.

Rivning/flyttning av förrådet på Vattenholm
Medel har beviljats att fullfölja denna åtgärd som tidigare har beslutats av
Kosterhavsdelegationen. Arbete med att ta fram en rivningsplan samt få in
ansökan om rivningslov pågår.
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.
Åtgärder har vidtagits men det återstår komplettering av möblemang och
mattor som absorberar ljud bättre. Sedan blir det en ny mätning av
efterklangen i utställningslokalen.
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.
Erfarenheterna av den nya båten är mycket goda och har ökat våra
möjligheter att ta oss fram på ett säkert sätt i samband med exempelvis
tillsyn eller skötsel i hela Kosterhavet NP och angränsande naturreservat.

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.
Korshamns hamnförening (Ekenäs) installerade under sommaren en
tömningsstation med anslutning till det kommunala nätet. Den ersatte vår
mobila anläggning som vi placerade vid Saltholmen och vår brygga där.
EU- kommissionen
Det genomförs nu en analys i 12 marint skyddade områden inom EU där de
valt Kosterhavet som ett område.
De vill se hur bevarande och utveckling har blivit i praktiken sedan 2009.
Bland annat sker analysarbetet genom intervjuer av olika företagare,
kommunrepresentanter m fl under slutet av september.
Intressant att se om det kan ges en tydlig bild som även kan kopplas till
nedan nämnda LEA-projekt.
Vidare har förvaltningen efterlyst en näringslivsuppföljning i Strömstads
och Tanums kommuner då Kosterhavet även har definierats som
landsbygdsutveckling – ett stöd för en hållbar levande skärgård.

LEA – lokal ekonomisk analys
LEA står för lokal ekonomisk analys och är ett relativt nytt grepp att se på
verkligheten utifrån statistik för att skapa en rättvis plattform för lokal
planering och genomförande av olika insatser som stödjer en hållbar
utveckling.
Det finns kopplingar även till Blå ÖP, FÖPar samt många andra
målsättningar som finns på olika plan.
Tanken nu är att det ska genomföras en LEA-process med stöd av
Strömstads kommun på Kosteröarna men skulle i förlängningen kanske vara
en metod för hela Kosterhavet.

Översyn av lotsregler (nationellt)
Sjöfartsverket håller på att revidera dras regelverk kopplat till lotsning i
svenska vatten.
Länsstyrelsen har givits möjlighet att delta i processen.
Vad vi tryckt på så här långt är att de även ska väga in speciellt skyddsvärda
vatten för att minimera risken för fartygsolyckor.
Mer info om detta kommer framgent.
Personalförändringar
Vår naturvårdsbiolog Stefan Husar kommer att vara föräldraledig i 6
månader fr om 6:e oktober.
Eventuellt kommer vi att klara komptensförsörjningen med annan
medarbetare på Naturavdelningen under tiden.

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

