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En av 30.

Invigdes 2009.

Efter en lång 

process!

Var är vi?
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En flik av oceanen.
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• Första marina

• En av de största i     

Sverige

• 390 km2

• 9 km2 land 

• dvs. 98% hav



KOSTERHAVET

• Mest artrika marina området i Sverige

• 6000 marina arter varav > 200 unika djurarter och 9 unika algarter

• Unika miljöer & sällsynta grupper av djur & växter

• Västkustens alla vanliga marina miljöer



Kosterhavets 

förvaltningskontor 

förvaltar:

NP

Naturreservaten:

Kosteröarna

Saltö

Va Rossö

Nord Långö

och

Väderöarnas

Marina naturreservat

2011

Ytre Hvaler NPFaerder NP



KOSTERHAVETS

Nationalpark
• Syfte: 

”Bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt 

angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick”



Syftet – NP-beslutet

• Långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt 
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter 
samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets 
biologiska resurser.

• Skydda och vårda områdets naturliga och kulturpräglade 
miljöer med tillhörande värdefulla växt- och djurliv.

• Underlätta för besökare att uppleva och få kunskap om 
områdets natur- och kulturvärden samt hur dessa kan 
nyttjas på ett hållbart sätt.

• Främja forskning och utbildning kring bevarande och 
hållbart nyttjande av marina och landbaserade ekosystem.

Aktuella kopplingar:

• Blå översiktsplanering  (2009 jfr FÖP i PBL och NP i MB)

• Ekosystemtjänster

• Marina skyddade områden – Marin förvaltning

• Hållbar utveckling – Levande skärgård

• Förstärkt skydd – (HaV-remissen)



Lokal förvaltning

• Delegation under Länsstyrelsen i V:a Götaland
– kommuner, samhällsföreningar, lokala fisket, Gbg 

univ. länsstyrelsen

• Lokalkontor på Koster
– 7 helårsanställda

– extra personal sommartid + timanställda

• Samrådsgrupper ex fisket (Samförvaltningen i 
NB) 

• Utvecklingsområden/processer – 2030-målen 



Biologisk mångfald

•Ett av Nordens artrikaste områden

•Unika arter för Sverige o Norge

•Både i havet som på land

• Inomskärs kallavattenkorallrev

•En del unika arter för vetenskapen

•Människan – en del av mångfalden



Vår roll!   - Förvaltare

• Vård & Förvaltning

• Skötsel

• Uppföljning – på land och i havet

• Tillsyn! 

• Information/”Folkbildare” 

• Samverkan i förvaltning ! 
Samförvaltningen(fisket), kommunerna, besöksnäring, andra 

myndigheter m fl



Kosterhavskontoret -

del av Naturvårdsenheten – Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län

• Idag 7 anställda,  + säsongs- och timanställda

• Naturum – och förvaltningskontor. Klart 15 dec 2012.

• Entréer, förvaltningsbyggnader, Ursholmens fyrplats.

• NP och ett antal NR – förvaltningsuppdrag.

• Extremt välbesökt område.

• Kosterhavsdelegationen som förvaltningsform.

• Relation med ett antal entreprenörer – skötsel, 

djurhållning mm

• Anslagsbudget på drygt 14 MSEK, inkl allt, bland annat 

marin uppföljning, strandstädning, avskrivningar, 

fastighetskostnader etc etc. (+ skapa mervärden i 

projekt)

• + Investeringar



INFORMATION

&

UPPLEVELSER

Ge kunskap 

och insikter 

om värdet av 

mångfalden, 

även i havet!





Uppföljning  & Tillsyn



Uppföljning 

Status i havet och på land. Kopplat till långsiktiga mål. 

Kunskap/Åtgärd/Trovärdighet



•Studerar även 

besökares avtryck, vad 

de tycker, bra – kan bli 

bättre.

•Ekosystem och arter

•Utvecklar vi Sveriges 

NP – varumärket med 

aktörsavtal/nätverk 

inom naturturism



Ni är mer än välkomna till Kosterhavet!

anders.tysklind@lansstyrelsen.se

+46 10 22 44 741

kosterhavet.se


