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Kosterhavet är Sveriges första marin a 
nationalpark och på väg att bli ett 
pilotexempel för nya förvaltningsformer 
av havet. Vägen till nationalpark har 
varit både lång och krokig. Sektoriell 
toppstyrning har fått ge vika för en mera 
underifrån- och ekosystembaserad 
förvaltning som integrerar ekologisk 
hållbarhet med landsbygdsutveckling. 
En omfattande dialog med lokala aktörer 
har lett till samarbete och en gemensam 
syn på utvecklingen, vilket varit avgö-
rande för parkens tillkomst. Men detta är 
bara början…

■ Miljöproblemen i havet är komplexa och 

svåra att avgränsa. Både resurser och deras 

användare är rörliga. Vi kan inte längre 

bortse från att natur och samhälle hänger 

intimt ihop. Därför talas det allt oft are 

om behovet av ett ekosystemperspektiv 

i havsförvaltningen. Sveriges miljömål 

Hav i balans samt levande kust och skär-

gård kräver ett utökat skydd av kust- och 

skärgårdsmiljöer. För att skyddet ska bli 

hållbart på sikt måste miljö- och samhälls-

aspekter integreras med varandra. 

Bildandet av Kosterhavets national-

park i Strömstads och Tanums kommuner 

kan bli ett exempel på hur ett integrativt 

samhälls- och ekosystemtänkande kan 

utvecklas i praktiken. Att aktivt involvera 

dem som bor och arbetar på platsen har 

varit viktigt i processen. På detta sätt har 

lokal kunskap nått myndigheterna, och 

problemlösningar blivit anpassade till de 

lokala förhållandena. Ett annat viktigt 

karaktärsdrag är att man har kopplat loka-

la näringslivsutvecklingsfrågor till beva-

rande och inte hållit isär dem. Eft er år av 

motgångar och protester har man samlats 

kring insikten att ett skyddsvärt område 

som Kosterhavet kan vårdas även genom 

att nyttjas, bara man gör det på ett långsik-

tigt hållbart sätt och utvecklar och utvärde-

rar skötseln i samverkan.

En unik plats… 
Kosteröarna och skärgården däromkring 

är ett attraktivt landskap, både för boende 

och för rekreation. Havets säregna drag 

är en djupränna med kallt, saltrikt Nord-

sjövatten, som går mellan Koster och 

fastlandet. Kosterfj orden möjliggör en 

artrikedom unik för svenska vatten, med 

över 6000 arter. På djupet fi nns sällsynta 

svamparter och kallvattenkoraller, och på 

skären fi nns gott om säl och sjöfågel. Sedan 

60-talet har området närstuderats av fors-

kare och studenter på den marinbiologiska 

Kosterhavets nationalpark
– nya förvaltningsformer för havet 
ANDREA MORF, GÖTEBORGS UNIVERSITET

I Kosterrännans undervattensvärld 
fi nns bland annat hårdbottenlevande 
ögonkoraller, svampdjur, liljestjärnor 

och sjöanemoner 
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Stor piprensare (Funiculina 
quadrangularis) – en art som 
har påverkats negativt av 
trålfi sket.
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forskningsstationen på Tjärnö, idag Sven 

Lovén centrum för marina vetenskaper.

…som kämpar för sin överlevnad
Det fi nns ett lokalt yrkesfi ske eft er främst 

räka, kräft a och hummer. Fisket och relate-

rade näringar har betydelse som inkomst-

källor, men utgör också en viktig del av 

områdets attraktionskraft . Som många 

andra kustsamhällen är Kosteröarna bero-

ende av turism. Sommarens inkomster 

skapar förutsättningar för permanentbo-

ende, men innebär en sårbar ekonomi. 

Turismen behöver en vacker natur, men tär 

också på den. I juli mångdubblas befolk-

ningen under några veckor, och oft a råder 

vattenbrist. Eft erfrågan på fritidsboende 

och småbåtsplatser ökar. Markpriserna 

skjuter i höjden och permanentbostäder 

omvandlas till fritidshus, vilket medför att 

samhället urholkas och servicen hotas. 

Befolkningen jobbar för bygdens över-

levnad genom många projekt och fören-

ingar. Utveckling av skydd i samklang 

med hållbart nyttjande har blivit en över-

levnadsfråga. Vill man balansera inkomst 

mot bevarande av ett attraktivt landskap 

och dess tillgångar fi nns många problem 

att lösa. Storsamhällets krav måste möta 

lokalsamhällets behov i en diskussion om 

den konkreta situationen.

Skydd eller nyttjande?
Det växande exploateringstrycket på 

1970-talet gjorde att staten utpekade 

norra Bohusläns kust som riksintresse för 

natur- och landskapsskydd. Förslagen att 

bilda naturreservat på land accepterades 

inte eft ersom de ansågs ta för lite hänsyn 

till permanentboende och lokal inkomst. 

På Koster stod två läger mot varandra; på 

ena sidan representanter för den nygrun-

dade samhällsföreningen och på andra 

sidan myndigheter och naturskyddsorga-

nisationer. Eft er smärre eft ergift er vann 

naturreservaten laga kraft  på 1980-talet, 

fortfarande mot befolkningens vilja. År 

1989 föreslog Naturskyddsföreningen och 

Naturvårdsverket att en nationalpark skulle 

bildas i norra Bohusläns kustvatten, något 

som då var otänkbart för både Kosterbor 

och fi skare.

Myndigheterna insåg att det behövdes 

åtgärder om inte Koster skulle dö ut, och 

fi nansierade en lokal utvecklingsprocess 

genom Kosters samhällsförening. Under 

fl era vintrar träff ades Kosterborna i studie-

cirklar där de sammanställde lokala till-

gångar och utvecklingsidéer. Materialet 

blev del i en fördjupad översiktsplan för 

Grebbestad

Väderöarna

Tjärnö

Strömstad

0 4 82 Km6

Nationalpark

Trålförbud/bottenskyddsområde

Djupare än 60 m – räkfiske tillåtet

Kosteröarna

Kosterhavets nationalpark
Areal: 38 900 hektar (varav havet är drygt 38 000 hektar)

Nationalpark innebär ett kraftfullt skydd för värdefull natur som skapar mycket uppmärk-
samhet. En nationalpark ska vara ett stort naturskönt eller unikt område som representerar 
en svensk landskapstyp. Den måste ligga på statligt ägd mark som därtill behöver köpas. 
Regeringen beslutar om syfte och avgränsning, efter medgivande av riksdagen. Naturvårds-
verket beslutar om föreskrifter och skötselplaner. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har för-
valtningsansvar.

Naturreservat är en mer fl exibel skyddsform. Syftena kombinerar ofta bevarande av bio-
logisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och friluftslivets behov. Marken i reservaten behö-
ver inte vara i statens ägo. I beslutet, som tas av länsstyrelsen eller kommunen, ingår de 
inskränkningar i rätten att använda marken som behövs för att uppnå reservatets syften. 
Naturreservat fi nns på många håll i direkt anslutning till parken.

Nationalparkens förvaltning 
Kosterhavets nationalpark och intilliggande naturreservat förvaltas av länsstyrelsen genom 
en delegation med lokal representation. Dessutom ska ett antal samrådsgrupper bildas för 
att åstadkomma en bred förankring. Arbetssättet ska utvärderas om några år.

Själva Nationalparksförvaltningen har det operativa ansvaret och är anställd av länsstyrel-
sen. Den består i dagsläget av tre personer. 

Länsstyrelsen har delegerat ansvaret att förvalta nationalparken till Kosterhavsdelegationen. 
Denna består av representanter från länsstyrelsen (ordförande), kommunerna, lokala sam-
hällsföreningar, Göteborgs universitet och yrkesfi skarna och kan adjungera ytterligare per-
soner vid behov. Delegationen träffas minst 2 gånger per år. Viktiga uppgifter är att förvalta 
parken, naturreservaten och fastigheterna enligt föreskrifter och skötselplan, samt fördjupa 
kunskap och information om parken.

Ett antal tematiska samrådsgrupper ska bildas som kan ge input till nationalparksförvalt-
ningen och delegationen.

För varje skyddsområde utvecklas specifi ka bindande föreskrifter samt skötselplaner som 
kan innehålla både begränsningar av bruket eller specifi ka åtgärder. I Kosterhavets fall sam-
ordnas skötselplanerna och skötseln mellan nationalpark och naturreservat. 

Fisket regleras separat via Fiskeriverkets regelverk, men i samklang med parkens syften. 
Styrgruppen för Samförvaltningsinitiativ Norra Bohuslän, där myndigheter, lokalpolitiker och 
fi skare ingår, kommer att fungera som samrådsgrupp för fi ske och vattenbruk åt National-
parksförvaltningen och Kosterhavsdelegationen. 
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OCH FISKEZONERING
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Kosteröarna 1995, men hoten mot samhäl-

let fanns kvar. Allt fl er Kosterbor började 

se naturskyddet som möjlighet att avstyra 

turismens oönskade eff ekter och öka områ-

dets attraktion för en mera kvalitetsorien-

terad rekreationsnäring. 

Från konfl ikt till samförvaltning 
På 1990-talet uppmärksammade forskare 

på Tjärnös fältstation kallvattenkorallrev 

och sällsynta arter som limamusslan på 

Kosterfj ordens klippväggar och kosterpip-

rensaren på djupa mjukbottnar. Trålfi sket 

ansågs vara ett hot mot dessa bottenlevande 

organismer. Forskare och naturvårdsmyn-

digheter föreslog därför 1997 en etablering 

av ett marint reservat. Detta mötte protes-

ter från fi skarna, som sedan början av 1900-

talet trålat eft er räka i området. Mediein-

tresset fördjupade konfl ikten. 

På initiativ av länsstyrelsen bildades 

1999 en arbetsgrupp med representanter 

från bland annat kommunerna, fi skeorga-

nisationer på olika nivåer samt fi ske- och 

naturvårdsmyndigheter. Forskarna fi ck 

uppdraget att kartlägga Kosterfj orden, 

bland annat genom att fi lma förhållandena 

under vattnet. Stormiga diskussioner och 

förhandlingar ledde så småningom fram 

till Koster-Väderöfj ordsöverenskommel-

sen. Denna innebar bland annat att fi ske-

förbud inrättades i sex områden och att 

en specialanpassad trål med sorteringsrist 

skulle användas. 

Överenskommelsen blev även start-

skottet för en ny sorts kunskapsutbyte. 

Kosterhavets fi skare har gått en kurs i 

marin ekologi och även hållit kurser för 

forskare och förvaltare om fi sket i Koster-

Väderöfj orden. År 2005-2006 deltog norra 

Bohusläns fi skare framgångsrikt i Fiske-

riverkets Samförvaltningsinitiativ. Åren 

däreft er utvecklade man inom Samförvalt-

ningsinitiativet Norra Bohuslän en vision 

och en förvaltningsplan för fi sket i norra 

Bohuslän, även med perspektiv på en even-

tuell nationalpark. Sedan 2008 har initia-

tivet levt vidare i projektform, men man 

hoppas nu kunna permanenta det.

Marin nationalpark
År 2005 påbörjade länsstyrelsen och Natur-

vårdsverket ett formellt nationalparkspro-

jekt i samarbete med Kosternämnden, ett 

folkvalt lokalt organ som funnits på Koster 

sedan år 2000. Under de följande åren 

var opinionen splittrad men svängde så 

småningom till att bli alltmer positiv. Det 

viktiga var att ta avstamp i ett hållbart nytt-

jande. Speciellt på Koster ansåg många att 

ett besökscentrum, naturum, var viktigt 

för den lokala utvecklingen. Kosternämn-

den genomförde en lokaliseringsstudie. 

Utformningen av centrumet bestämdes 

genom en arkitekttävling. 

Kommunerna fi ck vetorätt, vilket inne-

bär att nationalparksplanerna hade stop-

pats om inte kommunerna visat intresse. 

Speciellt Strömstads kommun blev mycket 

aktiv, bland annat genom fördjupad över-

siktsplanering. Ett stort antal blandade 

referens- och arbetsgrupper bildades, om 

än med låg representation av delårsbor och 

skärgårdsbor från fastlandssidan.

Naturvårdsverket beslutade att köpa 

marken som skulle ingå i parken bara på 

frivillig basis, vilket innebar att skyddsvärd 

mark därutöver skulle fortsätta skötas som 

naturreservat. Föreskrift erna och skötsel-

planerna för land och vatten utvecklades i 

referensgrupper, workshops och i samråd 

med allmänheten. Det breda deltagandet 

resulterade i 19 regler för områdets skötsel.

Vissa bitar saknas
Sveriges första marina nationalpark invig-

des 090909 – tillsammans med norska 

systerparken Ytre Hvaler vars planering 

gick parallellt i slutfasen. Varken naturum 

eller någon av de planerade parkentréerna 

blev klara till invigningen. Naturumets 

placering och utseende överklagades av 

grannarna i området under detaljplane-

ringen. Ett nytt läge har arbetats fram, så 

att ett naturum för Kosterhavet kan bli klart 

till sommaren 2012. Även entréerna med 

informationstavlor är på gång, och två av 

dem ska bli klara till maj 2011, på Rossö och 

Tjärnö/Saltö. Nationalparksprocessen har 

inneburit ett antal bakslag och konfl ikter, 

men man har hittills lyckats ta sig igenom 

dessa och komma ett steg vidare.

En liten samling av den eftertraktade nord-
havsräkan (Pandalus borealis). Den uppe-
håller sig gärna i utkanten av djuprännorna. 
Om det råder brist på mat vandrar räkan 
uppför väggarna och ibland vidare ut mot 
Nordsjön. 
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Trålningen inom parken är noggrant regle-
rad. Dialogen som lett fram till överens-
kommelserna inom fi sket har varit så fram-
gångsrik att aktörer belönats med priser 
som Kungsfenan och Änglamarkspriset.
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Fruktsam förvaltning
Processen som ledde fram till Kosterha-

vets nationalpark visar på ett nytt sätt att 

planera och förvalta marina skyddsom-

råden. Genom att låta utvecklingen utgå 

från den lokala kontexten har man kommit 

nära både ekosystemansatsens ideal och 

forskningsresultat om hållbara resursför-

valtningssystem. Fortfarande saknas dock 

några delar, inte minst ett uppföljningspro-

gram för parken, för både ekologiska och 

samhälleliga aspekter. Ett ekologiskt sådant 

är dock under utveckling.

Överenskommelsen kring fi sket i Koster-

havets nationalpark är ett bra exempel på 

hur man kan nå långt genom att uppmuntra 

lokala brukares deltagande. Det har under 

processens gång skapats dynamik och ett 

socialt kapital som bygger på förtroende 

och en gemensam kunskapsbas. Man har 

fått större respekt och förståelse för varan-

dras kunskap och arbetssituation.

Engagemangets svårigheter
Myndigheterna har lämnat ett stort ansvar 

för förankringsprocessen till lokala orga-

nisationer och individer. Lokala kraft er 

kan vara en tillgång i naturresursför-

valtning, men måste hanteras varsamt. 

Eldsjälar lägger ner enormt mycket tid och 

personligt engagemang. Det är lätt hänt 

att den personliga trovärdigheten kopplas 

till uppfattningar i en sakfråga, eller att 

konfl ikter sopas under mattan för att man 

inte vill stöta sig med grannen man är bero-

ende av. Vissa personer hanterar sådant 

utan problem, men för andra är det väldigt 

slitsamt. Om lokala kraft er skall få ansvar 

för förankringsprocesser är det viktigt att 

det fi nns resurser för dialog och stöd för 

konstruktiv konfl ikthantering.

Syft et med deltagandet, vem som skall 

vara med och hur och varför, har inte alltid 

varit tydligt. Processen hade först mycket 

fokus på Koster, men utvidgades under 

slutfasen till skärgården och fastlandet i 

Strömstad och senare i Tanum. Många 

inblandade tycker att denna utvidgning 

skedde lite sent. Att mobilisera människor 

skapar förväntningar. Det blir lätt frus-

tration vid misslyckanden eller om man 

kommer in när allt redan känns klart. 

Kräver strategi, kunskap och tid
Att inkludera alla relevanta aktörer från 

lokal nivå ända upp till regering, och 

planera en social process på ett sätt som 

leder framåt, kräver en ny sorts specialist-

kompetens. Få tjänstemän inom Sveriges 

naturresursförvaltning är idag utbildade i 

att leda stora, breda processer och hantera 

konfl ikter. Många har lärt sig under vägen, 

men det fi nns fortfarande för lite systema-

tisk kunskap och expertis. Med en tydlig 

strategi för deltagande och samverkan 

och en löpande utvärdering kan problem 

upptäckas tidigt och resurser satsas på ett 

eff ektivt sätt.

Hela processen att bilda nationalpark 

tog tre decennier. Attitydförändringar 

och lärande sker inte över en natt. Att 

skapa processer, bygga upp förtroende och 

nätverk mellan aktörerna, samt få idéer att 

spira och spridas, måste få ta sin tid.

Frågor inför framtiden
Det är en utmaning att utveckla ett håll-

bart nyttjande av havet. Framtiden får visa 

hur väl förvaltningsmodellen som testats 

i Kosterhavets nationalpark fungerar. Ett 

antal frågor väntar på svar. Vad innebär 

nyttjande i nationalparken? Hur följer 

man upp eff ekterna av turism, forskning 

eller fi ske? När kommer det att bli ett natu-

rum? Kommer den förväntade ekonomis-

ka utvecklingen? Kommer man att få med 

dem som fortfarande är kritiska mot natio-

nalparken? Kan friluft slivet och sommar-

gästerna involveras bättre? Hur följer man 

upp deltagandearbetet? Kort sagt, kommer 

förtroendet och dialogen som skapats att 

leva och utvecklas vidare?

Detta är bara början. Medan processen 

fortgår lär sig alla delaktiga mer och mer 

om hur man driver integrativa förvalt-

ningsprocesser och skapar konstruktiv 

delaktighet. S

LÄSTIPS

Kosterhavets nationalparks hemsida: 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/

Projektwebbar/kosterhavet/

Samförvaltningsinitiativet Norra Bohuslän: 

http://www.samforvaltningnorrabohuslan.se

Författarens hemsida: http://www.globalstudies.

gu.se/kontakt/personal/morf/

Projektbeskrivning: http://www.globalstudies.

gu.se/digitalAssets/1318/1318860_koster.pdf

Ekosystemansatsen
Begreppet ekosystembaserad förvaltning, eller ekosystemansatsen, fi nns idag i många po-
litiska dokument och skapar diskussion bland forskare. Principerna som används för att 
beskriva ansatsen har utvecklats utifrån erfarenheter, normativa krav och forskningsresultat 
från olika fält. Även om det inte fi nns någon klar enighet kring defi nitionen, kan det viktigaste 
sammanfattas med hjälp av följande begrepp:

Ekosystemperspektivet utgår från att natur och samhälle hänger ihop, att det fi nns naturgiv-
na gränser för samhällets nyttjande av ekosystemets tjänster, och att man behöver veta hur 
ekosystemet fungerar i sig och ihop med samhället för att skapa en anpassad förvaltning. 
Detta gäller både rumsliga och tidsmässiga skalor och hur förvaltning och skötselansvar 
länkas och avgränsas. Ekosystem som skyddas kan även få brukas – men på ett långsiktigt 
hållbart sätt, ofta med traditionella metoder eller nyutvecklad lokalanpassad teknik. Bruket 
integreras med skyddsperspektivet genom en samhällsekonomisk värdering och uppföljning 
av ekosystemtjänsterna.

Integration: Dagens miljöproblem kräver i växande utsträckning ett samarbete över gränser: 
mellan vatten och land, över vetenskapliga disciplingränser och mellan vetenskaplig och 
vardagskunskap, över förvaltningsnivåer och sektorer, mellan privata och offentliga aktörer, 
mellan olika typer av nyttjande och så vidare. 

Adaptivitet: Vi vet ofta inte tillräckligt mycket om hur ekosystemen fungerar, så när vi vidtar 
åtgärder är det ett experiment. Förvaltningen behöver anpassa sig snabbt i förhållande till 
natur och samhälle ifall åtgärderna leder till förändring som går i fel riktning. Miljö- och sam-
hällsförändringar behöver följas upp. Försiktighetsprincipen bör tillämpas och stora, oåter-
kalleliga förändringar undvikas.

Deltagande: Deltagande hos dem som berörs motiveras med att deltagande är en demo-
kratisk rättighet och att resurstillgångarna skall vara rättvist fördelade. Men också för att 
värdefull kunskap fi nns hos användarna och för att det är lättare att genomföra beslut när 
de berörda känner sig delaktiga. Detta gäller under förvaltningscykelns alla faser – från pro-
blemanalys via planering till genomförande och utvärdering. 
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