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Plats och  
sammanträdestid 
 

Laholmen, Strömstad 
2022-04-07, 09:30 -13:30 
  

 
Beslutare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
Ersättare 

 
Lisbeth Schultze, ordförande, Länsstyrelsen Västra Götaland  
Kent Hansson, Strömstads kommun  
Göran Larsson, Kosternämnden 
Mats Lohmander, Koster samhällsförening 
Robert Magnusson, Rossö samhällsförening   
Bengt Karlsson, Tjärnö samhällsförening                         
Erika Hedenstedt Appelgren, Resö samhällsförening 
Ann Larsson, Göteborgs universitet-Tjärnö 
Claes Lek, Lokala yrkesfisket 
 
 
 
Maria Wogenius, Kosternämnden                                              § 374 - 383 
Egil Erstad, Rossö samhällsförening 
        
        
 
 

Övriga deltagare 
 

Anders Tysklind nationalparkschef föredragande. 
Anita Tullrot, marin naturvårdsförvaltare, föredragande. 
 

 
 

 
 

 

 
Sekreterare 

 

 ...........................................................................................  Paragrafer 374 – 388 
 
 
 

Anders Tysklind 

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

Lisbeth Schultze 

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

Kent Hansson Göran Larsson 
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 § 374 
 
Öppnandet av sammanträdet för Kosterhavsdelegationen 
 
Mötet öppnades av ordförande Lisbet Schultze som hälsar alla välkomna. 
Upprop och presentation av närvarande. 
 
Speciellt välkommen till Ann Larsson, GU/Tjärnö som är ny i 
delegationen. 
 
 
 
Val av justerare. 
Godkännande av dagordningen. 
 
Till justerare av dagens protokoll föreslås Kent Hansson och Göran 
Larsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att utse Kent Hansson och Göran Larsson till justerare av dagens 
protokoll. 
 
att godkänna dagordningen   
 
 
 
Delges: 
Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 375 
 
Godkänna Kosterhavsdelegationens sammansättning enligt revidering 
220407. 
 
Göteborgs universitet/Tjärnö har anmält att Kerstin Johannesson avgår 
som ersättare i Kosterhavsdelegationen och föreslår Ann Larsson som ny 
ersättare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att fastställa Kosterhavsdelegationens sammansättning, reviderad 2022-
04-07.    Bilaga. 
 
 
Delges: 
Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 376 
 
Godkännande av föregående protokoll, 2021-11-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att godkänna protokollet från 2021-11-25 och lägga de till handlingarna. 
 
Delges: Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 377 
 
Verksamhetsrapporten per mars 2022. 
 
Föreligger en Verksamhetsrapport per mars månad 2022. 
Anders Tysklind redovisar på mötet ett urval av punkter på mötet. 
 

Protokollsanteckning: 
 
Kent Hansson har noterat att ledmarkeringar längs den gröna stigen på 
Sydkoster ser lite slitna ut. 
Kommentar: Pågår en förnyelse av skyltning och ledmarkeringar i enlighet 
med utformningen som anges i varumärkesprofilen för Svenska 
nationalparker. I ett övergångsskede kan det finnas gammalt och nytt. 
 
Kent Hansson undrar om man kommit fram till vad som gjorde att 
ålgräsrestaureringen väster om Sydkoster till synes haft ett dåligt utfall? 
Kommentar: Anita Tullrot menar att det inte är helt klarlagt men en teori är 
att strandkrabbor har stökat upp plantorna. Fortsatt uppföljning ska ske. 
 
Bengt Karlsson undrar vad som sker med den stora Guldkronan, 
nationalparksmarkören? 
Kommentar: Anders Tysklind informerar att det inte har hänt något nytt 
avseende utveckling av ytskikt mm. Det är Naturvårdsverket som äger 
frågan. Fortsatt står Guldkronan på förrådet vid Kroken, Sydkoster, i 
avvaktan på beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen i Verksamhetsrapporten per mars 2022. 
 
Delges 
Akten 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kosterhavsdelegationen 
Sammanträdesdatum    
2022-04-07 

       
 

 

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 § 378 
 

Utfall 2021 – Ekonomi och verksamhet. 
 
Ekonomin: 
Utfall i balans med budget.  
Omdisponeringar mellan skötselprojekt och miljöstöden vilket inneburit ett 
visst underskott på skötsel men ett överskott på miljöstöden. Miljöstöden 
ska vi använda men kan balansera utfall över tid.  
Positivt med medfinansiering olika projekt exempelvis EU Life och 
Interreg Sverige-Norge. 
 
Verksamhetsmässigt: 
Hög måluppfyllelse inom alla verksamhetens områden. (Jfr 
Aktivitetsplanen.) 
Planerat och oplanerat. Speciellt under högsommaren sker händelser som 
inte är planerade, det kan vara tillsynsärenden, fastighetsrelaterade 
händelser, omhändertagande av döda sälar med mera. 
Brist på tillgängliga entreprenörer och upphandlingsprocesserna har 
försenat vissa åtgärder. 
Pandemin kunde hanteras inom naturumverksamheten på ett bra sätt. 
Föreskriftsrevideringen pågått både i NP och NR. 
Friluftslivets år 2021. 
Förberedelserna för byggnation av och utställning i Entré Resö är 
genomfört under året. 
 
Protokollsanteckning: 
Kosterhavsdelegationen bedömer att verksamheten bedrivits med ett gott 
utfall utifrån mål och verksamhetsplaneringen trots pandemin. 
 
 
 
 

                                           Kosterhavsdelegationen beslutar 
 

att godkänna utfallet av verksamheten och dess ekonomi avseende år 2021. 
 
Delges: 
Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 379 

 
Budgetjusteringar utifrån beslut om medel från Naturvårdsverket – 
drift och investeringar. 
 
Efter att Kosterhavsdelegationen hade budget 2022 på dagordningen 
211125 så har budgeten förstärkts enligt nedan. 
  
                         2022 2021   justering mars 22 
Skötsel           9 129 8 661        11 700 
Naturum         2 900 2 850        3270 
Fastigheter     1 550 1 550        1550 
Marin förv.    1 350    650        1450 
Miljöstöden   1 700 1 700        1500 
 
+ 2 841 tkr efter justering 
 
Utmaningar: tillgång på entreprenörer, konsulter. Personalstaten – 
långsiktighet, budget 2023 är i dagsläget svår att bedöma. 
Upphandlingsprocesser kan vara komplexa och orsaka fördröjningar. 
 
Dessutom förutspås ytterligare medel från Naturvårdsverket till skötsel av 
skyddade områden under våren. Dessa kommer som en summa till länet 
och ska sedan fördelas.  
 
Protokollsanteckning: 
Robert Magnusson, Rossö samhällsförening, önskar att åtgärden att skapa 
en mer tillgänglig brygganläggning vid Entré Rossö åter tas upp som ett 
objekt att åtgärda om medel finns. 
Anders Tysklind tar med sig denna fråga. 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Delges: 
Akten 
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 Kosterhavsdelegationen § 380 
 

Rapport från delegaterna – Resö samhällsförening om arbetet att 
skapa kultur- och naturinformation på vandringslederna på Resö. 
 
Erika Hedenstedt Appelgren, Resö samhällsförening, redovisar deras arbete 
att få fram information och färdigt tryckunderlag för 18 skyltar med 
platsspecifik information längs vandringsslingorna på Resö. Temat är 
främst kulturhistoria nu men kommer att kompletteras med nedslag i 
naturmiljöer också. Till detta finns också strax en tryckt vandringskarta som 
kommer att finnas att få digitalt eller i handen vid Entré Resö. 
Allt har utgått från manualen för skyltar etc för Sveriges nationalparker.  
Även kommer nya ledmarkeringar sättas upp. 
Ett bra samarbete med Kosterhavet och ett bra komplement med arbetet 
med Entré Resö. 
Målsättningen är att en hel del ska finnas uppsatt i landskapet redan i 
sommar. 
 
 
Protokollsanteckning: 
 
Kosterhavsdelegationen berömmer det digra arbete som Resö 
samhällsförening lagt ned på skyltar med intressant innehåll som kommer 
glädja besökare och bofasta. En ny besöksanledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen.  

 
Delges: 
Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 381 
 
Uppdatering av arbetet med Entré Resö 
 
Markförvärvet mellan Resö samhällsförening och Naturvårdsverket är i 
princip klart, sista är utbetalningen från Naturvårdsverket till Resö 
samhällsförening avseende köpeskillingen.  
Ersättning för upprustning av bryggan där den provisoriska entréplatsen är 
belägen samt angöringsplats för båtburna besökare är klart genom ett så 
kallat samarbetsavtal mellan Resö samhällsförening och Länsstyrelsen. 
Bidrag från Tanums kommun till bryggan är klart. Arbetet med bryggan 
pågår och kommer vara klart i maj. 
Byggentreprenör är upphandlad. Det är Brixly som har uppdraget. 
Arbete med vandringsleder med information pågår parallellt tillsammans 
med Resö samhällsförening. 
Investeringsmedel från Naturvårdsverket finns på plats. 
Ovan sammantaget innebär att full byggstart är att se inom kort. 
 
Med detta sagt kommer troligen tidplanen bli något förskjuten framåt. Klar 
byggnation runt årsskiftet sedan kommer innehållet med utställning som 
kommer byggas parallellt och monteras på plats i januari-februari 2023. 
 
 
Protokollsanteckning: 
 
Kosterhavsdelegationen noterar med tillfredsställelse att den långa 
processen med att få till Entré Resö nu är klar och gläds åt en invigning på 
nyåret 2023. 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Delges: 
Akten 
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Kosterhavsdelegationen § 382 
 
Revideringen av föreskrifterna i nationalparken och angränsande 
naturreservat. 
 
Arbetet med revidering av föreskrifterna fortgår sedan en tid tillbaka hos 
Naturvårdsverket vad gäll nationalparken och hos Länsstyrelsen avseende 
angränsande naturreservat. 
 
Diskussioner om formuleringar med mera för att få tydliga föreskrifter 
pågår men än har vi inte stött på några förändringar i förslagen från 
Kosterhavsdelegationen avseende andemeningarna i respektive föreskrift. 
 
Tidplanen, både hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, är att förslag till 
beslut kommer ut på remiss efter sommaren och sedan beslut så vi kan 
anpassa all information, skyltar etc under vinter/vår 2023. 
 
Remisserna kommer även till Kosterhavsdelegationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Delges: 
Akten 
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                                           Kosterhavsdelegationen § 383 
 

Förslag på föreskriftjustering av fågelskyddsområden i Kosterhavets 
nationalpark. 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland har låtit göra en översyn av länets alla 
fågelskydd avseende kustfågel.  
Det finns även fågelskyddsområden i Kosterhavets nationalpark. 
Översynen innebär förslag på nya tider, nya områden samt att vissa 
områden tas bort. 
Förslaget, där Kosterhavets nationalpark berörs, läggs till protokollet som 
bilaga. 
 
Alla förslag på ändringar är föranlett av inventering av arter och deras 
status. Detta är ett exempel på adaptiv förvaltning där uppdaterade 
kunskaper kan föranleda justeringar i åtgärder. 
 
Protokollsanteckning: 
 
Kosterhavsdelegationen godtar förslaget med ett undantag Mörholmen där 
Kosternämnden, Göran Larsson, med bifall från Claes Lek och Maria 
Wogenius, understryker Mörholmens betydelse som utflyktsholme för 
många Kosterbor och besökande. Att starta fågelskyddet 1 mars i stället för 
1 april är oproblematiskt men inte ändra sluttiden för fågelskyddet som 
gäller idag, 15 juli. 
 
Ordförande med flera föreslår att en möjlighet är att informera, eventuellt 
skylta, om att besökare ska visa hänsyn till fågellivet på Myrholmen. Ett 
alternativ till strikt förbud att vistas i området.  
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att godta förslaget av fågelskyddsområden, dess omfattning och tider 
förutom Mörholmen där Kosterhavsdelegationen motsätter sig ändrat 
slutdatum av fågelskyddet utan att det ska bibehållas till dagens slutdatum 
som är 15 juli. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att se på möjligheten att sätta upp skylt om 
att värna fågellivet. 
 
Delges: 
Akten 
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                                            Kosterhavsdelegationen § 384 
 

Rapporter från Samverkansgrupper och nätverk. 
 
Samförvaltningen kommer att genomföra ännu en fiskeutbildning för 
myndighetspersoner, politiker med flera 12–13 maj. Bland andra har Havs- 
och Vattenmyndigheten visat stort intresse att deltaga. Även kollegor från 
Ytre Hvaler och Ferder är inbjudna speciellt. 
 
Nätverksträff med aktörer som har verksamhet i Kosterhavet hade sin 
vårträff den 6 april. Denna gång med en heldag på Tjärnölabbet med ROV-
tur i Kosterhavet. 
 
Marint Gränsforum Skagerrak, som avslutas till halvårsskiftet, kommer 
att genomföra Skagerrak-konferensen 3–4 maj. Tema blå näringar och 
framtidens mat från havet – allt på ett hållbart vis. Lisbeth Schultze 
kommer att invigningstala. Kan även följas digitalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Delges: 
Akten 
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                                            Kosterhavsdelegationen § 385 
 

Vad händer med ärendena om Borgs haven, Nexan/Idefjorden samt 
havsbaserad vindkraft? 
 
Idefjorden. 
Den ansökan som Nexan först gavs tillstånd till åtgärder i deras 
industrihamn av Statsförvalteren blev överklagad av flera bland annat 
Strömstads kommun, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket. Detta innebar 
att tillståndsprocessen slagit stopp i minst 6 månader. 
Den övriga frågan om farleden in till Halden genom Idefjorden finns det för 
dagen inte mycket nytt att förtälja men Kystverket har utredningar i gång.  
 
Kent Hansson, Strömstads kommun, meddelar att i kontakt med företrädare 
för Haldens kommun noteras att även de är angelägna av att havsmiljön inte 
äventyras av åtgärder. Att Idefjorden betyder mycket för Halden även 
miljömässigt. 
 
Borgs Havn – muddring. 
Projektet har blivit mindre omfattande. 
Vi kan förvänta oss mer information från norsk sida på vår gemensamma 
möte med Ytre Hvaler och Ferder 19-20 maj på Koster. 
 
Havsbaserad vindkraft.  
Flera anläggningar planeras längs kusten. Företaget Zephyr AB med 
området kallat Vidar har en pågående samrådsprocess.  
Lång tillståndsprocess är att vänta.  
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att notera information och samtidigt uppmana förvaltning att hålla 
Kosterhavsdelegationen uppdaterad i dessa frågor. 
 
Delges: 
Akten 
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                                            Kosterhavsdelegationen § 386 

 
Övriga frågor. 
 
Om dumpade hajar och rockor i Lysekils hamn. 
 
Kent Hansson, Strömstads kommun, lyfter frågan om effekterna av denna 
händelse. Stor medial uppmärksamhet. Generella åsikter får argument som 
motverkar det hållbara fisket i Koster-Väderöfjorden. 
Exempel skulle inte vara möjligt med denna bifångst om man fiskar med 
rist. 
 
Viktigt att inte förtröttas att förklara och berätta om det lokala fisket som 
bland annat sker i Kosterhavets nationalpark. 
 
Får följa utredningar om brott som pågår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att understryka en hållbar samexistens mellan naturvärden och hållbart 
nyttjande bygger på efterlevnad av regler och god kunskap om statusen i 
havet är avgörande.  
 
Delges: 
Akten 
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                                            Kosterhavsdelegationen § 387 

 
Nästa möte. 
 
Nästa möte är det gemensamma mötet med kollegorna i nationalparkerna 
Ytre Hvaler och Ferder. Det äger rum 19–20 maj på Koster. 
 
Inspel om punkter att ta med till dessa dagar kan med fördel lämnas till 
Anders Tysklind. 
 
Detta möte blir det första fysiska mötet på ett par år pga. pandemin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att nästa möte äger rum 19–20 maj på Koster. 
 
Delges: 
Akten 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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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 § 388 

 
Mötets avslutande. 
 
Ordförande tackar delegater och personal för väl genomfört möte samt 
önskar alla en Glad Påsk samt trevlig vår! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosterhavsdelegationen beslutar 
 
att mötet avslutas. 
 
Delges: 
Akten 

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