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Ej tjänstgörande 

Ersättare 

 

Lisbeth Schultze, ordförande, Länsstyrelsen Västra Götaland  

Kent Hansson, Strömstads kommun  

Liselotte Fröjd, Tanums kommun                                      

Göran Larsson, Kosternämnden 

Mats Lohmander, Koster samhällsförening 

Egil Erstad, Rossö samhällsförening                          §352-361 

Erika Hedenstedt Appelgren, Resö samhällsförening 

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet-Tjärnö 

 

 

 

Lars Tysklind, Strömstads kommun 

 

         

        
 

 

Övriga deltagare 
 

Anders Tysklind nationalparkschef föredragande. 

Anita Tullrot marin naturvårdsförvaltare. 

Kosterhavet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sekreterare 

 

 ...........................................................................................  Paragrafer 350 – 361 
 
 
 

Anders Tysklind 

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

Lisbeth Schultze 

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

 
 

Göran Larsson Mats Lohmander 
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Kosterhavsdelegationen § 350 

 

 

Öppnandet av sammanträdet för Kosterhavsdelegationens möte 

 

Mötet öppnades av ordförande Lisbet Schultze som hälsar alla välkomna. 

Upprop av närvarande. 

 

 

Val av justerare. 

Godkännande av dagordningen. 

 

Till justerare av dagens protokoll föreslås Göran Larsson och Mats 

Lohmander.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att utse Göran Larsson och Mats Lohmander. 

 

att godkänna dagordningen   

 

 

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 351 

 

Godkännande av föregående protokoll 2020-12-04. 

 

 

 

Protokollsanteckning: 

Diskussion utifrån § 342 och frågan som nationalparksförvaltningen lyft i 

Samförvaltningen i Norra Bohuslän angående begreppet det lokala fisket i 

Koster-Väderöfjorden (räkfisket) kan innefatta båtar från andra delar av 

kusten samt hur många tillstånd kan ges.  

Viktigt att värna och försvara det lokala fisket. 

 

För att kunna diskutera denna fråga vidare kommer ett studentarbete 

utföras under våren som ska titta på trålfiskets utveckling i området både 

vad gäller antalbåtar, tråldagar, deras hemmahamnar samt fångster. GU 

och Kosterhavets förvaltning handleder. 

 

Mötet finner frågeställningen intressant ur perspektivet ett hållbart 

brukande/nyttjande. 

 

Frågan kommer att hanteras vidare främst inom Samförvaltningen i Norra 

Bohuslän och dess styrgrupp. Återkoppling till Kosterhavsdelegationen 

kommer att ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

 

 

att godkänna föregående protokoll  

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 352 

 

Verksamhetsrapport per april. 

Verksamhetsrapporterna görs normalt inför Kosterhavsdelegationens 

ordinarie sammanträden för att ge en bild av verksamheten. De läggs även 

ut på hemsidan kosterhavet.se då de även kan ha ett intresse för andra som 

är intresserade av arbetet i Kosterhavet. 

 

Protokollsanteckning: 

LIFE Lophelia, sonarundersökning fortsätter i april och för biodiversitet på 

de aktuella områdena kommer det bli en överenskommelse med SLU och 

en samordning med ett uppdrag SLU har från HaV att följa upp 

fiskereglingar i skyddade områden.  

 

Strandstädning: Förlängt ramavtal, Trossö naturvårdsuppdrag städar och 

meddelar att det är mindre skräp på stränderna i år, men mycket 

paraffinklumpar. De plockar vad som är rimligt, dessa ska inte vara giftiga 

enligt analyser från Norge. Ny lagstiftning är på plats fr o m 1 januari som 

förbjuder utsläpp av denna typ av produkter i havet exempelvis vid 

tankrengöring ombord på tankfartyg. 

 

Kerstin Johannesson med flera framhåller att arbetet med restaurering av 

marker på Saltö naturreservat är mycket positivt. 

 

Föreskriftrevideringen i nationalparken har tagit lång tid, allt för lång tid då 

vissa revideringar är kopplat till adaptiv förvaltning. Nu har 

Naturvårdsverket meddelat att det ska ske under året. 

Nationalparkschefen får följa detta nogsamt och om det krävs föreslår 

ordförande att tillsammans nationalparkschefen att tillskriva 

Naturvårdsverket att detta måste ges prioritet. 

  

Kent Hansson undrar om Integrationssamverkan mellan kommunen och 

naturum. Arbetet har nu precis startat, intresse finns från kommunen, viktigt 

att Tanums kommun kommer också. Liselott Fröjd är positiv och kommer 

skicka kontaktuppgifter avseende deras samordnare för integrationsarbetet 

till Kosterhavsförvaltningen. Förhoppningen är att skapa ett långsiktigt 

engagemang i dessa frågor. 

 

Naturumsverksamheten förbereder sig för en sommar då naturum kan vara 

öppet men med anpassningar till pandemin. Osäkerheter finns naturligtvis 

vad som sker med smittoläget. 
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Forts § 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen samt att förvaltningen beaktar 

protokollsanteckningarna. 

 

Delges: Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 353 

 

Utfall 2020, ekonomi och verksamhet – förändringar med avseende 

nya beslut om medelsförstärkningar till naturvården i landet. 

 

Ekonomiskt utfall 2020 visar på en verksamhet som på totalen är i balans 

med budgeterade medel. Nedan avser driftens utfall. 

 

Fördelat på huvudverksamheterna blev utfallet enligt nedan: 

Skötsel: Total kostnad 7 305 tkr, avvikelse med -239 tkr. 

Naturum: Total kostnad 2 385 tkr, avvikelse med 95 tkr. 

Fastighetsförvaltning: Total kostnad 1 112 tkr, avvikelse 411 tkr. 

Miljöstödsmedel: Total kostnad 1 882 tkr, avvikelse -182 tkr. 

(Negativt tal visar underskott). 

Totalkostnad: 12 684 tkr, avvikelse -87 tkr eller -1%. 

 

Verksamheten har kunnat bedrivas enligt plan förutom 

naturumsverksamheten som påverkats av pandemin på ett betydande sätt. 

Anpassad sommar övrigt stängt. Utveckling av alternativa metoder att få ut 

information och kunskap. 

Dessutom har en hel del fastighetsåtgärder fördröjts på grund av utdragen 

upphandling av hantverkartjänster i form av ramavtal.  

Miljöstödsmedlen är används till skötsel inom skötselområden som bär 

miljöstöd och har budgeterade kostnader som överstiger det årliga 

utbetalade stöden då det föreligger ett överskott. Målet är att ha en 

kostnadsbudget för miljöstöden som balanserar mot utbetalningarna vilket 

kommer att ske med denna strategi inom de närmsta åren. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera att verksamheten klarat sina ekonomiska mål samt i övrigt 

förväntade aktiviteter i Aktivitetsplanen dock med beaktande av 

pandemieffekter. 

 

Delges 

Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 354 

 

Nya ekonomiska förutsättningar 2021 

 

Stora tillskott till naturvård i landet. Skötsel, invasiva arter, åtgärdsprogram 

för hotade arter m.m. 

Mer flexibel och komplex budget med medel från olika håll för 

Kosterhavet.  

Detta innebär att den budget som föredrogs i Kosterhavsdelegationen § 344, 

2020-12-04, har förstärkts med: 

Åtgärder som stödjer friluftslivet och naturvägledning, 3 700 tkr, som 

belastar den samlade budgeten för Enheten för naturförvaltning.  Bilaga. 

Naturumsverksamheten förstärks med 300 tkr. 

Större fastighetsunderhåll har nu en samlad budget för hela länet. För 

Kosterhavet innebär detta en möjlighet att göra omfördelningar under 

budgetåret då åtgärder är klara att genomföra.  

Ny verksamhet fr o m 2021 är Marin förvaltning som för året en budget på 

650 tkr. Detta är en verksamhet som till Funktionen Kosterhavet men inte 

inom Kosterhavsdelegationens verksamhetsområde. Marin förvaltning av 

övriga skyddade marina områden i länet. Rekrytering av marin 

naturvårdsförvaltare har påbörjats. 

 

Naturvårdsverkets investeringar. 

Entré Resö  3 500 – 4 500 tkr, upphandling i sommar. 

Solceller Ursholmen 400 tkr pågår, klart i maj. 

Kroken, verkstad, personalutrymmen – fick inga medel nu. 

 

Då budgeten nu har blivet mer komplex finns behov att utveckla hur den 

presenteras för Kosterhavsdelegationen och följs upp. Nationalparkschefen 

tar upp detta med projektcontroller på Naturavdelningen för kommande 

redovisningar.  

 

Protokollsanteckning: 

Kerstin Johannesson: Kan man få loss pengar för fartprovbanan 

Kosterfjorden? Nationalparkschefen har haft kulturmiljöenheten på tillsyn 

och det finns kulturhistoriska skäl att renovera detta arv från varvsepoken i 

Sverige. De medel som nu ökat är dock avsedda för skötsel inom naturvård 

och friluftsliv. Fortsatt dialog med kulturmiljöenheten kommer dock ske 

om det kan finnas andra vägar fram. 

Ordförande skickar med att en ökad budget kanske kräver mer personal. 
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Forts. § 354 

 

                                           Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av de budgetförändringar som givits för år 

2021 samt beakta protokollsanteckningen. 

 

Delges: 

Akten 
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Bilaga § 354 

                                     

                     Extra satsningar 2021 inom friluftslivsanordningar och naturvägledning: 

 

 

 
Div friluftsanordningar KH Spänger, Hattvik gångbro, grillplatser, 

gömsle Nordkoster, 500 000 

Saltpannan p-plats + toalett 1 300 000 

Mulltoaletter kajak 500 000 

utomhusmiljön naturum, äventyrsstig, marin pedagogik 600 000 

Ursholmen toaletter 500 000 

Tillgänglighetsplan utredning, konsult 300 000 

 3 700 000 kr 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 355 

 

Rapport från delegaterna. 

 

Rossö samhällsförening, Egil Erstad, informerade att arbetet med att 

utveckla Rossö hamn fortsätter och att de har erhållit strandskyddsdispens 

för en servicebyggnad och bastu i anslutning till gästhamnen i Rossöhamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

Delges: 

Akten 
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 Kosterhavsdelegationen § 356 

 

Uppdatering av arbetet med byggnation och innehåll av Entré Resö. 

 

Läget per idag: 

Bygglovet klart sedan i våras 2020. 

Markvärdering utförd av NV. 

Förhandling pågår och frågan om bidrag till upprustning av piren/bryggan 

kvarstår men det rör på sig. NV ser över markersättningen nu. Bidraget till 

renoveringen av piren kan lösas genom att även Lst kan gå in med 

medel/bidrag, jmf parkeringsplats på land fast nu i havet. 

Bygghandlingar, FFU klart april/maj. 

Parallellt pågår även arbetet med utställningen. Underlag klart april/maj. 

Anbudsförfrågan i maj/juni.  

Byggstart september. 

 

Parallellt kommer insatser att göra för att tillgängliggöra natur och historia 

längs vandringsleder på Resö tillsammans med Resö samhällsförening. 

Resö samhällsförening har även bidragit aktivt i arbetet med utställningen. 

 

Avgörande fråga är att lösa markersättningen samt bidrag till renovering av 

befintlig brygga/pir, detta måste lösas i ett sammanhang. 

 

Protokollsanteckning: 

Erika Hedenstedt Appelgren anser att det tar väldigt lång tid för 

Naturvårdsverket att återkomma med konkreta förslag på markfrågan och 

bidragsfrågan för bryggan/piren.  

Ordförande är inte främmande att tillskriva Naturvårdsverket om att lösning 

nu måste ske så byggnationen kan genomföras. 

 

Plan första spadtag på mötet i september, 17/9, är en möjlighet! 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att se alla möjligheter till att lösa markfrågan och bidraget till 

renoveringen av brygga/pir.  

 

Delges: 

Naturvårdsverket 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 357 

 

Förslag att revidera Kosterhavsdelegationens arbetsordning. 

 

Bakgrund 

Varit oförändrad sedan 2010. 

Punkter att justera: 

Förtydliga ansvarsområdet avseende vilka områden förutom nationalparken 

som omfattas. 

Ersättningsnivåer/arvoden. 

Förtydliganden inom ekonomihantering inom givna budgetramar. Belopps-

gränser mm. 

Uppdaterad skrivning utifrån dagens organisation. 

 

Protokollsanteckning: 

Ordförande anser att det är bra förslag att se över detta, eftersom det inte är 

gjort sedan 2010. Jämför med övriga delegationer i länet vad gäller 

ersättningsnivåer. Beslutet ska fattas av länsledningen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att nationalparkschefen får i uppdrag att revidera arbetsordningen före 

beslut av länsledningen. 

 . 

 

Delges: 

Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 358 

 

Moharen – förfrågan från Kosterhavets Jaktvårdsförening. 

 

Förfrågan om utsättning av mohare i Kosterhavets nationalpark från 

Kosterhavets Jaktvårdsförening.  

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

samt 2020-12-04 § 345.  

 

Enligt beslutet 2020-12-04 § 345 gavs nationalparkschefen i uppdrag att ta 

en förnyad kontakt med Naturvårdsverket för vägledning samt undersöka 

moharens historik i området. 

 

Naturvårdverkets syn: 

Ej införa främmande arter eller populationer – föreskrift i alla 

nationalparker och många naturreservat. 

Föreskriften viktig. Synnerliga skäl måste föreligga i ett dispensförfarande. 

Naturbetet tveksamt argument. Ersätter inte styrt naturbete med tamdjur. 

Dispens söks hos Länsstyrelsen. Samråd med NV. 

Jägare på ön: 

Sällan att se någon hare på öarna utanför huvudöarna (Koster). Finns hare 

på huvudöarna (skogshare/mohare). Räven största predatorn. 

 

Protokollsanteckning: 

Kerstin Johannesson har pratat med lokal jägare om att det sattes ut mohare 

för ca 50 år sedan på Burholmarna, de blev jättemånga så det blev ett 

problem.  

Göran Larsson menar att det gjordes även i Kosterområdet, de som odlar 

inte förtjusta – inget önskvärt på öarna, även om det är ute på holmarna så 

tar de sig till huvudöarna så småningom. Ytterst sällan man ser hare nu. 

Efter diskussion menar Kosterhavsdelegationen att det inte föreligger skäl 

att stödja ett projekt att sätta ut mohare i Kosterhavets nationalpark. 

 

                                           Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att inte stödja projektförslaget från Kosterhavets Jaktvårdsförening att 

inplantera mohare i Kosterhavets nationalpark. 

 

Delges: 

Kosterhavets Jaktvårdsförening 

Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 359 

 

Övriga frågor. 

 

Borgs havn och Idefjorden. 

Erika Hedenstedt Appelgren undrar om statusen vad gäller Borgs havn och 

deras ambitioner på muddring av farled och hamn samt vad som sker med 

projektet med att utvidga farleden i Idefjorden in till Nexan i Halden? 

 

Borgs havn: Monika Olsen i Ytre Hvaler har meddelat att man minskat 

omfattningen av muddringen.  

Idefjorden: Kent Hansson har inte hört något i närtid. Kommunen 

motståndare till detta, remissvar givet – ingen ändring i uppfattning från 

kommunen.  

 

Nationalparkschefen undersöker de senaste uppgifterna om dessa två frågor 

och delger delegationen via mail eller i samband med det gemensamma 

möte 21 maj med Ytre Hvaler och Ferder.  

 

Gränsrelationen i pandemin. 

Egil Erstad lyfte frågan om risken med pandemin avseende samarbetet 

mellan Sverige och Norge. Risken för en ökad polarisering. 

Kent Hansson anser detta är en viktig fråga. 

Ordförande anser det viktigt att Kosterhavsdelegationen ska var det goda 

exemplet och upprätthålla samarbetet över gränsen. Kent Hansson med 

flera delar denna ståndpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ge uppdaterad information om Borgs 

havn och Idefjorden. 

 

Delges: 

Akten 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kosterhavsdelegationen 
Sammanträdesdatum    
2021-04-08 

       
 

 

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 § 360 

 

Nästa möte. 

 

Digitalt möte 21 maj med Ytre Hvaler och Ferder. 

Troligen fm, kallelse kommer med länk till mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att nästa möte blir den 21 maj, då med Ytre Hvaler och Ferder 

nationalparker. 

 

Delges: 

Akten 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Kosterhavsdelegationen 
Sammanträdesdatum    
2021-04-08 

       
 

 

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 § 361 

 

Mötets avslutande. 

 

Ordförande tackar delegater och personal för väl genomfört möte samt 

önskar alla en trevlig vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosterhavsdelegationen beslutar 

 

att mötet avslutas. 

 

Delges: 

Akten 

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

