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Det kustnära havet är en begränsad naturresurs
som efterfrågas starkt av många olika typer av
användare. Vi har vant oss vid att konflikter

mellan olika brukare med skilda synsätt på resursen bru-
kar ”lösas” genom att en av parterna får stryka på foten.
Länge var det miljön som offrades, men miljö-
myndigheterna – och inte minst allmänintresset – har fått
en starkare ställning under senare år.

Oro kring reservatsbildning
Fisket i norra Bohuslän utgör ingen stor näringsgren,
tvärtom har sysselsättningen gått tillbaka kraftigt under
senare årtionden, liksom investeringar i fiskefartyg och –
redskap. Bohusläns fiskarkår upplever sig inte längre som
en maktfaktor i samhällsutvecklingen.

Därför blev oron stor när Naturvårdsverket 1996 pe-
kade ut havsområdet mellan Koster i norr och Väderöarna
i söder som ett framtida marint reservat. De unika natur-
värdena, med de största sammanhängande korallreven i
svenska vatten och stor biologisk mångfald, motiverade ett
skydd. Samtidigt är det här en stor del av det svenska
räkfisket bedrivs – ett uthålligt fiske på ett stabilt bestånd,
som levererar ett av de mest uppskattade livsmedlen från
havet.

Räktrålarna går nära de skyddsvärda bottnarna och
forskarna vid Tjärnös marinbiologiska station har länge
varnat för att en rik havsmiljö kan gå förlorad om inte fisket
anpassas efter naturen. Med ett marint reservat fanns det
dock en uppenbar risk för att fisket skulle stoppas helt,
eller begränsas så kraftigt att det inte längre blev lönsamt
att bedriva det yrkesmässigt.

Grundlig  inventering
Länsstyrelsen har det övergripande regionala ansvaret för
miljöfrågor i länet  med behörighet att bilda naturreservat.
Hösten 1997 kallade Länsstyrelsen och Strömstads kom-
mun räkfiskarna i Kosterfjorden till möte på Tjärnö. Läns-
styrelsen förklarade att inga åtgärder skulle vidtagas innan
dess området inventerats grundligt.

Ett inventeringsarbete utfördes med hjälp av
nyutvecklad undervattensteknik av forskare från Tjärnö

Marinbiologiska station under de kommande åren. Sam-
tidigt sökte Länsstyrelsen etablera ett närmare samarbete
med berörda räkfiskare och deras organisationer för en
dialog kring hur ett eventuellt skydd av området kunde
utformas.  Länsstyrelsens trovärdighet var dock låg på
grund av Naturvårdsverkets utspel om marina reservat.

 Det var först sedan Strömstads kommunledning en-
gagerat sig i frågan som en arbetsgrupp kunde bildas i
december 1998 och inleda arbetet med skydd av området.
I arbetsgruppen ingick representanter för Länsstyrelsen,
Fiskeriverket, kommunalråden i Strömstads och Tanums
kommuner, enskilda räkfiskare samt företrädare för deras
organisationer SVC och SFR.

Avtal mellan parterna
Efter ett antal möten kunde på hösten 2000 ett avtal
slutas mellan parterna i arbetsgruppen. Avtalet innehöll
förbud mot trålning i anslutning till de känsligaste miljö-
erna samt gemensamma utgångspunkter för ett fortsatt
arbete med kunskapsuppbyggnad, redskapsutveckling,
utbildning m.m. Vid sidan av detta infördes på fiskarenas
egna initiativ minskningar av trålstorleken. Vikten på
trålborden sänktes och flyktöppning infördes.  I och med
dessa åtgärder utgör räktrålningen i en av Sveriges art-
rikaste marina miljöer inte längre något hot mot den
biologiska mångfalden.

Alla inblandade kan lära av erfarenheterna från det
framgångsrika samarbetet i norra Bohuslän. För Fiskeri-
verket och fiskerinäringen ligger slutsatsen nära till hands
att regionala och lokala aktörer är legitima intressenter i
fiskeriförvaltningen. De måste vara delaktiga i en framtida
strategi för det kustnära fisket. Det aktuella förslaget från
EU om en ny fiskeripolitik (grönboken) ger sådana möjlig-
heter.

Erfarenheten från samarbetet kring Koster-Väder-
öarna visar också att man inte får underskatta behovet av
en gemensam kunskapsbas – och det gedigna arbete som
krävs för att samla kunskaperna. Både fiskare och myndig-
heter måste vara överens i beskrivningen av förhållandena
i miljön för att de skall kunna bli överens om hur dessa
resurser skall nyttjas uthålligt.

Ett viktigt steg har tagits i skyddet och förvaltningen av den
svenska havsmiljön. I ett unikt samarbete har fiskare, fors-
kare och myndigheter kommit överens om hur havsmiljön i
Koster- Väderöområdet skall nyttjas uthålligt. Nu måste erfa-
renheterna från detta havsområde tas tillvara i den framtida
fiskeri- och miljöpolitiken.

Unikt samarbete kring Kosterfjorden
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