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Ej tjänstgörande 

Ersättare 

 

Lisbeth Schultze, ordförande, Länsstyrelsen Västra Götaland  

Kent Hansson, Strömstads kommun  

Louise Thunström, Tanums kommun                                      

Göran Larsson, Kosternämnden 

Mats Lohmander, Koster samhällsförening 

Maj Gilberg, Rossö samhällsförening 

Erika Hedenstedt Appelgren, Resö samhällsförening 

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet-Tjärnö 

 

 

 

Lars Tysklind, Strömstads kommun 

Egil Erstad, Rossö samhällsförening 

Sven Swedberg, Länsstyrelsen Västra Götaland, föredragande  §341           

        
 

 

Övriga deltagare 
 

Anders Tysklind nationalparkschef föredragande. 

 

Anita Tullrot, Lisa Karnfält, Örjan Karlsson, 

Mathilda Frej,                              föredragande   § 342-343 

Enheten för Kosterhavet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sekreterare 

 

 ...........................................................................................  Paragrafer 339 – 349 
 
 
 

Anders Tysklind 

Ordförande  ...........................................................................................  
 
 
 

Lisbeth Schultze 

Justerare  ......................................................................................................................................................  

 Maj Gilberg Erika Hedenstedt Appelgren 
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Kosterhavsdelegationen § 339 

 

Öppnandet av sammanträdet för Kosterhavsdelegationens möte 

 

Mötet öppnades av ordförande Lisbet Schultze som hälsar alla välkomna. 

Presentation av nya och gamla i Kosterhavsdelegationen. 

 

 

Val av justerare. 

Godkännande av dagordningen. 

 

Till justerare av dagens protokoll föreslås Maj Gilberg och Erika 

Hedenstedt Appelgren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att utse Maj Gilberg och Erika Hedenstedt Appelgren. 

 

att godkänna dagordningen   

 

 

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 340 

 

Fastställande av Kosterhavsdelegationens sammansättning. 

 

 

För Kosters samhällsförening föreslås att ny som ersättare blir Mats 

Lohmander och för Rossö samhällsförening föreslås Egil Erstad som ny 

ersättare. 

 

Att fastställa Kosterhavsdelegationens sammansättning enligt bilaga 1 att 

gälla mandatperioden t o m 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

 

 

att fastställa Kosterhavsdelegationens sammansättning att gälla t o m 

mandatperiodens utgång 2022. 

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 341 

 

Redovisning av ny organisation på Naturavdelningen, Länsstyrelsen. 

 

Avdelningschef Sven Swedberg redogör för den organisationsförändring 

som nyligen beslutades där Enheten Kosterhavet övergår från egen enhet 

till en funktion under Enheten för Naturförvaltning. 

Detta sker bland annat för att samla all verksamhet i Naturavdelningen som 

arbetar med förvaltningsfrågor inom naturvård. Övriga funktioner på den 

nya enheten blir Hornborgasjön, Naturskötsel och Naturvårdsåtgärder.  

Enheten för naturförvaltning avser även att arbeta närmare 

Västkuststiftelsen som är förvaltare av många naturreservat. 

 

Funktionen för Kosterhavet kommer att få ett utökat ansvarsområde 

avseende marin förvaltning för hela Bohuskusten i skyddade områden. För 

att klara det uppdraget kommer det att krävas en rekrytering av en marin 

förvaltare. 

 

Den nya organisationen träder i kraft fr o m 2021-01-01. 

Enhetschef för Enheten för Naturförvaltning blir Jörel Holmberg som även 

innehar tjänsten redan idag. 

 

Finns behov av att se över arbets- och handläggningsordningen för 

Kosterhavsdelegationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 342 

 

Verksamhetsrapport per november 2020. 

 

Föreligger Verksamhetsrapport per november 2020.  

Dessa rapporter publiceras även på Kosterhavets hemsida. 

Verksamhetsrapporten presenteras tillsammans med inriktningar för 

verksamheten 2021 i form av presentationer från de olika 

verksamhetsområdena inom Kosterhavet. 

 

Kommentarer till Verksamhetsrapporten: 

 

Life Lophelia-projektet har mer och löpande information på projektets 

hemsida, www.lifelophelia.se . 

 

Lars Tysklind m fl har noterat mycket ålgräs som flutit iland på stränderna. 

Kan det finnas ett samband med den första uppföljningen i 

restaureringsområdena dvs att ålgräs rent allmänt har släppt växtdelar 

under tidig höst i år? Kommentar: Finns för lite kunskap men en orsak kan 

vara återkommande kulingar under hösten. Intressant att följa utvecklingen 

när den nya växtsäsongen kommer nästa år. 

Kerstin Johannesson är tveksam om det är ankring som är problemet 

reduktion av ålgräset. Har det gjorts några undersökningar vid Kilesand 

där det ankrar många båtar/fartyg? Speciellt i år när det varit färre båtar. 

Kommentar: Nej, det har det inte gjorts men det kan beaktas i framtida 

uppföljningar. Dock kommer eventuellt ankringsbojar prövas i vissa 

naturhamnar för att minimera ankringsskadorna där. Det är bojar som ej 

sveper rent botten med sina förankringsanordningar. 

 

Färre båtar och besökare rent allmänt ute i Kosterhavet sommaren 2020. 

Undantaget är de fastlandsanslutna områdena på Rossö och Saltö. 

 

Kerstin Johanneson undrar om storskarven har ökat. Kommentar: Nej. 

Fullständig rapport av ”Uppföljning av sjöfågel” kommer snart och ska 

skickas ut till Kosterhavsdelegationen i enlighet med tidigare beslut. 

 

Lars Tysklind, som också är ordförande i Samförvaltningen Norra 

Bohuslän, redogjorde för den goda dialogen som varit under året. Bland 

annat i frågan om fiskeförbud av annat fiske i trålskyddsområdena i 

Koster-Väderöfjorden. En samsyn med fisket torde kunna uppnås.  
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Forts. § 342 

 

En annan fråga som väckts från nationalparken är om det är rimligt med 

båtar som trålar räka i området som har andra hemmahamnar än 

närområdet samtidigt som vi talar om det småskaliga lokala fisket. Denna 

fråga kommer att leva vidare in i 2021. 

Att kunna föra en dialog om dessa och andra frågor tillsammans med 

myndigheter, fisket, forskningen samt berörda kommuner är helt 

avgörande för det lokala yrkesfisket i Koster-Väderöfjorden. 

 

Mycket positiva återkopplingar för skötselåtgärderna på Saltö och 

Kockholmen. 

På Saltö har det utförts en del avverkningar, bland annat sanering av gran. 

Utkörningen av virke och ris har tillfälligt avstannat för att inte orsaka 

markskador. De spår av maskiner som finns ska återställas.  

Kerstin Johannesson undrar om inte riset kan komposteras istället för att 

brännas? Kommentar: Det är en avvägning mellan markskador och 

transportkostnader. Det mesta av riset ska köras ut och flisas. 

 

Mycket av verksamheten i naturum har påverkats av pandemin. Nya 

arbetsformer har utvecklats och del kommer att vara kvar även efter 

pandemin. Positivt att notera är det ökade intresset från skolorna i Tanum, 

antingen få ett besök från naturum eller komma till naturum. 

 

Egil Erstad undrar om det kommit fram mer kunskap om kusttorsken och 

dess till stora delar frånvaro? Kommentar: Inom de närmaste månaderna 

kommer det norska projektet Kysttorskprojektet att komma med 

slutrapporter och förhoppningsvis sätta mer ljus på varför och hur man kan 

sätta in åtgärder. När rapporterna kommer ska de skickas ut till 

Kosterhavsdelegationen.  

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att lägga Verksamhetsrapport per nov 2020 till handlingarna 

 

att beakta synpunkterna i ovan protokollsanteckning 

 

Delges 

Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 343 

 

Verksamhetsplanering 2021 – Aktivitetsplan 

 

Föreligger förslag på Aktivitetsplan för Kosterhavets verksamhet 2021. 

                                                                                                          Bilaga 2. 

De stora inriktningarna presenterades för Kosterhavsdelegationen genom 

presentationer inom de olika verksamhetsområdena inom Kosterhavet. 

Aktivitetsplanen har sammanställts av Enheten för Kosterhavet utifrån 

ekonomi, tillgänglig arbetskraft och prioriteringar. Det sistnämnda även 

med inflytande genom synpunkter från Kosterhavsdelegationen.  

Grundläggande styrdokument är syftet med Kosterhavet samt 

skötselplanerna. Vidare finns andra riktlinjer från Naturvårdsverket att ta 

hänsyn till, åtagandeplaner kopplade till miljöstöden samt Länsstyrelsens 

ramar och riktlinjer för att nämna några utgångspunkter för verksamheten i 

Kosterhavet.  

 

Aktivitetsplanen ska vara rimlig i förhållande till tillgängliga resurser samt 

balansera förvaltande av befintliga kvalitéer i verksamheten samt nya 

åtaganden. Möjligheter att ska ses i externa projekt som exempelvis EU 

Life samt Interreg-projekt. 

Aktivitetsplanen är ett ”levande” dokument och det kan bli justeringar 

under verksamhetsåret. 

Aktivitetsplanen är också en del av hela Länsstyrelsens 

verksamhetsplanering där bland annat de Globala hållbarhetsmålen är 

viktiga att implementera i all verksamhet. 

 

Kosterhavet kommer att ges i uppdrag att påbörja ett arbete med marin 

förvaltning av alla skyddade marina områden inom Västra Götaland. Ny 

tjänst som marin förvaltare kommer att rekryteras, troligen med placering i 

Göteborg. 

 

Protokollsanteckning: 

Mötet finner Aktivitetsplanen ambitiös samt visar på den breda 

verksamheten som finns inom Kosterhavet.  

 

                                           Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att godkänna Aktivitetsplanen 2021 för Kosterhavet. 

 

Delges: 

Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 344 

 

Drift- och investeringsbudget 2021 samt kända förutsättningar 

avseende medelstilldelningen 2021 

 

Nationalparkchefen redovisar budgetförslaget för driften inom skötsel, 

naturum och fastighetsförvaltningen. Naturumverksamheten får bidrag 

enligt den beräkningsmodell som gäller övriga statliga naturum samt med 

ett tillägg från skötselschablonen. 

Budgetnivåerna för driften utgår från samma som 2020 men med nya 

ansvarsområdet Marin förvaltning i Västra Götaland samt en förstärkning 

av bemanningen i naturum. 

Dock kan det förväntas utrymme i den budget Naturvårdsverket skickat 

signaler om för åren 2021 och 2022 med höjda medel för bland annat 

skötsel och naturumsverksamheten i landet. 

 

Driftbudgeten har i nuläget en omsättning på 14,5 Mkr men kommer 

troligen att få omarbetas utifrån ovannämnda medelstilldelning från olika 

anslag hos Naturvårdsverket. Slutlig budget blir efter Naturvårdsverkets 

beslut. 

 

De miljöstöd Kosterhavet erhåller finansierar stora delar av betesdriften 

samt en del av restaureringsarbeten och stängslingar i Kosterhavet. 

Kostnadsbudgeten för 2021 föreslås bli 1,7 Mkr vilket ska över tid 

balansera mot givna miljöstöd. 

 

Investeringar: 

Naturvårdverket 

• Entré Resö 3 500 - 4500 

• Kroken 3 500 – 4 800 

• Solceller Ursholmen 400 

Länsstyrelsen 

• Utställning Entré Resö 800 

• Utställning naturum 250 

• Elfordon Koster 300 

• Inventarier Kroken 250 

• Webbsändningsteknik 260 

• Besöksräknare 200 

• Mulltoaletter 200-300 
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Forts. § 344 

 

• Tillgänglighetsramp Rörvik 200–300 

Summor ovan angivna i tkr. 

 

 

Protokollsanteckningar: 

 

Kerstin Johanneson undrar om frågan om egen personal kontra köpta 

tjänster värderas för att skapa lokal sysselsättning i förvaltningen? 

Kommentar: Det görs en analys av detta med jämna mellanrum och genom 

åren har det även blivit fler heltidsanställda samt många timanställda i 

Kosterhavet. Det är ett avvägande mot faktorer som att ha sysselsättning 

hela året, medel, tillgång på entreprenörer mm. Dock ska man inte glömma 

att våra entreprenörer har många på lönelistan från området samt de 

djurhållarföretag som finns tack vare naturvårdsuppdragen i Kosterhavet. 

Mycket av de större underhållsjobben samt nybyggnation inom 

fastighetsskötseln utförs till stor andel av lokalt upphandlade företag. Våra 

uppföljningsuppdrag och vissa marina projekt skapar arbeten för 

GU/Tjärnö. 

M a o så skapar Kosterhavet många jobb även om alla inte återfinns på 

lönelistan.  

Till ovan kan läggas effekten inom besöksnäringen med naturturism i 

Kosterhavet som växer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att godkänna förslag till drift- och investeringsbudget utifrån nu kända 

förutsättningar. 

 

Delges: 

Akten 
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 Kosterhavsdelegationen § 345 

 

Moharen – förfrågan från Kosterhavets Jaktvårdsförening 

 

Förfrågan om utsättning av mohare i Kosterhavets nationalpark har 

aktualiserats igen av Kosterhavets Jaktvårdsförening.  

Frågan var uppe till diskussion i Kosterhavsdelegationen 2018-03-22 § 285. 

 

Kosterhavets Jaktvårdsförening vill att frågan bereds mer på djupet och vill 

ha en dialog om det är möjligt eller inte. 

 

 

Protokollsanteckning: 

Efter diskussion konstateras att frågan bör beredas med bland annat förnyad 

kontakt med Naturvårdsverket som bör kunna vägleda i ärendet samt utreda 

moharen historik inom området mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan om inplantering moharen 

genom förnyad kontakt med Naturvårdsverket med flera för att belysa 

frågan brett och återkomma till Kosterhavsdelegationen till nästa 

sammanträde. 

 

Delges: 

Kosterhavets Jaktvårdsförening 

Akten 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kosterhavsdelegationen 
Sammanträdesdatum    
2020-12-04 

       
 

 

Justerandes sign 
 

Kosterhavsdelegationen 
c/o Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 
Hamnevägen 30 
452 05 Sydkoster 

 

Telefon: 010-22 44 000 vx   
E-postadress: 
kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Kosterhavets hemsida: www.kosterhavet.se 

 

                                           Kosterhavsdelegationen § 346 

 

Uppdatering av arbetet med Entré Resö. 

 

Bygglovet klart sedan i våras. 

Markvärdering utförd av NV. 

 

Förhandling pågår mellan NV och Resö samhällsförening om köp av 

tomtmarken för entrén samt om bidrag till upprustning av piren/bryggan. 

Förhandlingarna har gått trögt. Detta pga olika medel hos NV får nyttjas till 

olika objekt mm. Det måste vara en helhetslösning som innefattar både 

marken och bryggan/piren. NV avser att lyfta frågan högre upp inom kort 

så denna fråga kan lösas. Helt avgörande för byggnationen. 

 

Upphandling av generalkonsult för framtagande av bygghandlingar pågår – 

klart i december. Handlingar för Förfrågningsunderlag klara i vår. 

 

Parallellt har arbetet med utställningen påbörjats. Arbetsgrupp igång, 

kunskapsinsamling om kulturhistoriken, layout mm. Ett underlag för 

upphandling av själva utställningen ska även det finnas under våren. 

Byggstart till våren/försommaren 21 kan nu vara möjlig om alla frågor ovan 

faller på plats. 

 

Aldrig har Entré Resö varit så nära en verklighet! 

 

 

Protokollsanteckning: 

Erika Hedenstedt Appelgren anser att förhandlingen med Naturvårdsverket 

(NV) har varit synnerligen långdragen och en lösning måste vara nära nu. 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen 

 

att understryka vikten av att Entré Resö blir byggd i enlighet med tidiga 

löften i Kosterhavsprocessen samt många inriktningsbeslut som givits 

under åren fram till idag. 

 

Delges: 

Naturvårdsverket 

Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 347 

 

Rapport från samverkansgrupper runt Kosterhavet. 

 

Arbetet med att skapa en Hållbar destination med Kosterhavet i fokus har 

initierats av Strömstads och Tanums kommuner. 

Ett löfte gavs till nationalparken i samband med nationalparkens 10-

årsjubileum hösten 2019 av kommunerna att starta ett hållbarhetsarbete på 

bred front. Detta även kopplat till arbetet med 2030-målen. 

Under 2021 kommer arbetet att fokusera på att ta fram en nulägesanalys 

som pekar ut förbättringsområden. Målet är att få till en hållbarhetsstrategi 

med handlingsplaner och tydligt ansvar för ett genomförande. 

Känns som en kraftsamling för hållbarhet, nu med flera aktörer på banan, 

där Kosterhavets nationalparks förvaltning också är en given deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

Delges: 

Akten 

                                            

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kosterhavsdelegationen 
Sammanträdesdatum    
2020-12-04 

       
 

 

Justerandes sign 
 

Kosterhavsdelegationen 
c/o Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 
Hamnevägen 30 
452 05 Sydkoster 

 

Telefon: 010-22 44 000 vx   
E-postadress: 
kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Kosterhavets hemsida: www.kosterhavet.se 

 

 

 

                                            Kosterhavsdelegationen § 348 

 

2021 års mötesdagar i Kosterhavsdelegationen. 

 

Förslag: 

8 april, beslutsmöte 

20-21 maj gemensamt möte med Ytre Hvaler och Ferder, i Norge. Prel. 

17 september, arbetsmöte 

25 november, beslutsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

Delges: 

Ytre Hvaler- styret genom nationalparkschef Monika Olsen. 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen 
c/o Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 
Hamnevägen 30 
452 05 Sydkoster 

 

Telefon: 010-22 44 000 vx   
E-postadress: 
kosterhavet.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Kosterhavets hemsida: www.kosterhavet.se 

 

 

 

                                            Kosterhavsdelegationen § 349 

 

Mötets avslutande. 

 

Ordförande tackar delegater och personal för väl genomfört möte samt 

önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att mötet avslutas. 

 

Delges: 

Akten 
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