
ZONER TAR HÄNSYN TILL DJURLIV OCH MÄNNISKOR
För att undvika störningar på känsligt djurliv och ge människor fina natur-
upplevelser föreslås zoner där vi tar extra hänsyn till naturen. Zonernas 
föreslagna placering ser du på kartan ovan, och på www.kosterhavet.se

KH1

Grön zon:  
Hänsynsområde
Motordrivna farkoster 
får inte framföras i 
högre hastighet än 5 
knop mellan 1 maj och 
31 augusti

Blå zon:  
Tyst område
Transport för motor 
endast tillåten till och 
från tilläggsplats.

Röd zon:  
Djurskyddsområden
Du får inte gå i land på 
öar och skär mellan 1 
april till 15 juli. För Tor-
grimmen gäller förbudet 
t.o.m. den 15 augusti.

Gräns under utredning 
Föreslagen gräns för nationalparken

Hänsynsområde 
Tyst område 
Djurskyddsområde

Så ser nationalparksförslaget ut R
Zoner tar hänsyn till djur och människor R

Vanliga frågor och svar R

NYHETSBREV OM KOSTERHAVET

VAD HÄNDER EFTER REMISSEN?

När Naturvårdsverket fått in alla remissvar (den 3 oktober 2007) 
kommer förslaget att bearbetas utifrån de synpunkter som kommit 
in. Under november månad tar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
gemensamt ställning till möjligheterna att fortsätta planeringen inför 
bildandet av en nationalpark för Kosterhavet. Här tas särskild hänsyn 
till Strömstad och Tanums kommuners åsikter.

Om responsen på remissen är positiv kommer Naturvårdsverket att 
fortsätta med markköp och byggandet av ett naturum på Koster. En 
skötselplan kommer att utarbetas under senhösten 2007 och våren 
2008, och under hösten 2008 kommer ett slutligt förslag till avgränsning, 
syfte, föreskrifter och förvaltning att skickas på en bred remissomgång. 

Regeringen ber om riksdagens tillstånd
Under november/december 2008 kommer Naturvårdsverket att genom 
regeringen begära riksdagen om tillstånd att inrätta en nationalpark för 
Kosterhavet. 

Innan förslaget går till riksdagen skickas det ut till berörda kommuner 
och övriga intressenter på ytterligare en remissomgång. Det sker troligen 
omkring januari/februari 2009. Därefter skriver regeringen en proposition 
om att skapa en nationalpark för Kosterhavet, som riksdagen kan ta  
beslut om under våren 2009. Beslutet innebär att riksdagen fastställer 
syftet och tillåter regeringen att inrätta den nya nationalparken.

Nationalparken ställs i ordning för invigning
För regeringen är det sedan dags att utse en förvaltare för nationalpar-
ken, troligtvis under senvåren 2009. Regeringen ger Naturvårdsverket 
i uppdrag att fastställa föreskrifter och skötselplan för Kosterhavets 
nationalpark, som remissbehandlats sedan tidigare. Naturvårdsverket 
fattar beslut om föreskrifter och skötselplan under juni 2009.

Om förslaget får positivt gensvar hos kommunerna och övriga intres-
senter planerar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen en invigning av 
Kosterhavets nationalpark i början av september 2009.

Vanliga frågor och svar hittar du på www.kosterhavet.se

Nyhetsbrevet KH1 ges ut av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län och Naturvårdsverket 
och distribueras till alla hushåll i Strömstad och 
Tanum kommuner den 20 april 2007.

Produktion: Welcom Kommunikationsbyrå,  
Göteborg. Foto: Mattias Sköld, Bengt Frizell och 
Pix Gallery. Tryck: Gränstryck, Strömstad.

Nord-Koster

Syd-Koster

Ramsö

Större delar av Nord-Koster och Syd-Koster ingår inte i den föreslagna  
nationalparken, inte heller Ramsö. Kosteröarna är sedan tidigare naturreservat.



I dag har Sverige 28 nationalparker. De rymmer en mängd olika 
naturtyper – bland annat fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och 
äldre odlingslandskap. Nu håller Sveriges första marina natio-
nalpark att ta form, Kosterhavet, som ska stå klart för invigning i 
september 2009. Här finns landets artrikaste havsområde, med 
miljöer och arter som du inte hittar i något annat svenskt hav. 

Det här bladet är en förkortat version av Naturvårdsverkets och 
Länsstyrelsens förslag på nationalparkens syfte, vilka föreskrifter 
som föreslås gälla och förvaltningens utformning. Förslaget kom-
mer att gå ut på remiss till många. Om du vill läsa hela förslaget, 
eller bara veta mer om Kosterhavet, kan du gå in på Kosterhavets 
egen hemsida: www.kosterhavet.se

ETT AV SVERIGES STÖRSTA SKYDDADE OMRÅDEN
Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är ett naturarv 
som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och 
bevara. Ännu är inte all mark som föreslås ingå i Kosterhavets natio-
nalpark inköpt, därför är det inte helt säkert hur den slutliga gränsdrag-
ningen kommer att se ut. Enligt nuvarande förslag kommer parken att 
uppta en yta på ungefär 450 kvadratkilometer. I Sverige är det bara 
Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta som är större. På kartan ser du 
parkens föreslagna gränser. 

I en nationalpark för Kosterhavet är det viktigt att förvaltningen utgår från 
området, och att lokalbefolkningen får inflytande. Det är också viktigt 
med mångsidig kompetens. Hur förvaltningen ska utformas kommer att 
utredas under våren och sommaren 2007. 

BEVARA, SKYDDA OCH UTVECKLA

”Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och 
artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i 
väsentligen oförändrat skick”

Det betyder helt enkelt att vi bevarar området som det är, genom att vara 
extra uppmärksamma och försiktiga om naturen. I det ingår att:

 Långsiktigt skydda och bevara det 
marina landskapet och arterna. 

 Skydda och vårda områdets natur-
liga och kulturpräglade landmiljöer, 
och det värdefulla växt- och djurliv 
som finns där. 

 Ge besökare möjlighet att uppleva 
och få kunskap om områdets natur- 
och kulturvärden, och hur man kan 
bruka land och hav på ett hållbart sätt.  

 Främja forskning och utbildning 
kring bevarande och hållbart  
nyttjande av ekosystem i hav  
och på land. 

Meningen är att syftet fungerar som en ledstjärna för nationalparkens 
skötsel eftersom flera andra bestämmelser kommer att gälla för området, 
som till exempel Fiskerilagstiftningen. 

FÖRSLAG PÅ TIO HÅLLPUNKTER FÖR ATT TRYGGA 
SYFTET MED KOSTERHAVETS NATIONALPARK

1. Yrkes- och fritidsfisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt.  
Yrkesfisket som är inriktat på räka, havskräfta, krabba och hum-
mer kan fortsätta på samma varsamma sätt som idag, där hänsyn 
tas till både bestånden av dessa arter och den känsliga miljön. 

2. Ingen ny verksamhet som tar mark eller vatten i anspråk tillåts, 
eller innebär skador på mark, vegetation eller den marina miljön 
och som förändrar landskapets orörda karaktär. 

3. Vattenbruk – som till exempel odling av blåmusslor och ostron 
– går bra, bara det inte skadar miljön. 

4. Besöksnäringen utvecklas och anpassas efter områdets höga 
natur- och kulturmiljövärlden – hållbar turism med andra ord. 

5. Yrkesmässig trafik kör som vanligt utifrån sjötrafikförordningens 
regler. Du får gärna köra fritidsbåt, men gör det på så sätt att du 
inte smutsar ner med avgaser och kemikalier, eller stör djurlivet 
och andra människor med buller. Tysta zoner kommer att införas i 
området, deras gränser hittar du på kartan. 

6. Jakt efter sjöfågel upplåts till boende inom församlingar som 
gränsar till parken.

7. För att ge besökare fina naturupplevelser, stillhet och avskildhet 
kommer zoner att visa hur man undviker att störa känsligt djurliv 
och slitage på känslig vegetation. 

8. Naturinformation och naturvägledning byggs ut.

9. En lokal förvaltningsorganisation byggs upp.

10. Den föreslagna nationalparkens syfte används som ledstjärna vid 
tillämpningen av miljöbalken och sektorslagstiftning i och i nära 
anslutning till Kosterhavet. 

UTKAST TILL ENKEL LATHUND FÖR BESÖKARE

Även när Kosterhavet blir nationalpark kan du besöka området precis 
som vanligt. Du kan bada, fiska, plocka musslor, meta krabbor och 
förhoppningsvis hittar du många nya smultronställen att njuta av.  
För att bevara området behöver vi däremot några gemensamma för-
hållningsregler, de som föreslås för Kosterhavet är dessa:

R	Du får tälta och gör upp eld på anvisade platser.

R	Du får ta med dig din hund, men kom ihåg att koppla den.

R	Du får inte dra upp båtar på sandstränder.

R	Du får cykla och rida på anvisade stigar och vägar.

R	Du får inte ta med dig eller flytta på stenar.

R	Du får förtöja och ankra i naturhamn max två dygn i följd.

R	Du får köra motordrivna fordon på anvisade vägar.

I de särskilda hänsynszoner som föreslås gäller några ytterligare för-
hållningsregler, dem hittar du under kartan.  

Mer information hittar du på www.kosterhavet.se

FÖRSLAG PÅ BEGRÄNSNINGAR I RÄTTEN ATT  
ANVÄNDA MARK OCH VATTEN

Skötselplanen för nationalparken innebär att en del begränsningar i 
rätten att använda mark och vatten kommer att införas. För Kosterhavet 
föreslås att det inte ska vara tillåtet att:

 Bygga nya hus eller anläggningar.

 Anlägga nya bryggor, kajer eller båthamnar.

 Muddra.

 Avverka skog.

 Anlägga ny väg.

 Jaga inom röd zon (se sjörkortet).

 Anordna eller upplåta vattenområde för bojförtöjning.

 Anordna upplag (om det inte är tillfälligt för nationalparkens skötsel).

 Spränga, schakta, dika, tippa eller fylla ut med massor.

 Lägga ut kablar och ledningar på mark eller i vatten.

Förvaltaren får anlägga förtöjningsanläggningar i naturhamnar om det 
behövs. Förvaltaren får också bygga mindre anläggningar för besökare, 
utföra underhållsmuddring, röja upp i skog och mark, underhålla vägar 
och liknande – allt efter fastställd skötselplan. 


