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På väg till skötselplan & 
föreskrifter – före 2009

Biologisk dokumentation

2006-2008 – biotoper, arter, 
speciella värden
Förslag till gränsdragning

Deltagande process – möten, 
arbetsgrupper, remisser, 
informationsblad, allmänna möten, 

särintrressen mm 2005-2008

Gemensamt projekt med YH



Väderöarnas

Marina naturreservat

2011

Kosteröarnas NR

Saltö NR

Västra Rossö NR

Nord Långö NR

Natura 2000 enl art-
och habitatdirektivet

Ytre Hvaler NPFaerder NP



I beslutet om Kosterhavet…

• Syfte: 
Bevara ett särpräglat och artrikt 
havs- och skärgårdsområde samt 
angränsande landområden i väsentligen 
oförändrat skick



I syftet ingår att:

• Långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt 
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter 
samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets 
biologiska resurser.

• Skydda och vårda områdets naturliga och kulturpräglade 
miljöer med tillhörande värdefulla växt- och djurliv.

• Underlätta för besökare att uppleva och få kunskap om 
områdets natur- och kulturvärden samt hur dessa kan 
nyttjas på ett hållbart sätt.

• Främja forskning och utbildning kring bevarande och 
hållbart nyttjande av marina och landbaserade ekosystem.



Vår roll!   - Förvaltare
• Vård & Förvaltning
• Skötsel
• Uppföljning – på land och i havet
• Tillsyn! Föreskrifterna i NP + NR.
• Information/”Folkbildare” 
• Samverkan i förvaltning ! 
Samförvaltningen(fisket), kommunerna, 
besöksnäring, andra myndigheter, över 
gränsen m fl



Behov för effektiv förvaltning tvärs 
nationsgränsen
• Utveckling av samordnad uppföljning speciellt i  de 

marina miljöerna 
• Gemensam databas med koppling till gemensam karta 

där vi kan samla och visualisera uppföljning för analys 
av effekter och eventuella åtgärder – adaptiv 
förvaltning

• Miljövervakning/Yttre påverkan/
• Underlag för revideringar av skötsel/förvaltnings-plan
• Göra sambanden mellan status och påverkan synlig för 

andra exempelvis beslutsfattare
• Utbyte av varandras kunskapsinsamling – även från 

andra aktörer! Effektiv och relevant datahantering.
• Tillgänglig information och ny information (data) 





Underlag för Information och 
Kunskapsturism - besökarperspektivet

• Att förstå miljön under ytan - medvetandegöra

• Skapa publika applikationer – exempel:
3D-sjökort – sjösäkerhet och natur/kultur-kunskap
Varsel om zoneringar i kartappar/GPS
Besökarundersökningar  
Anmälningar av observationer (natur)
Meddelande om misstänkta brott – underlag för 

tillsynsverksamheten – behov/åtgärd/prio



Uppföljning – skötsel i havet 

Status i havet och på land. Kopplat till långsiktiga mål.
Kunskapsstyrd adaptiv förvaltning. 

Kunskap/Åtgärd/Trovärdighet



Hållbart nyttjande – kräver kunskap och 
uppföljning!
• Fiske 
• Vattenbruk
• Viss begränsad jakt
• Friluftsliv/Båtliv
• Organiserat friluftsliv
• Turism
• Boende runt om och omslutet av NP
• Sjöfart
• Forskning/utbildning
• Naturförvaltning
• Skärgårdsutveckling
• Angränsande aktiviteter – naturligtvis även i 

Norge.. muddring,  trösklar….



•Studerar även 
besökares avtryck, vad 
de tycker, bra – kan bli 
bättre.

•Ekosystem och arter
•Effekter på land och i 
havet



Uppföljningar: exempel

Grunda vikar

Naturhamnar

Trålskyddsområden

Sedimentation

Säl- o. kutinventeringar

Kustfågelinventeringar

Ostron

Friluftslivet, upplevelser och 
effekter

Fiskinventering



NYA möjligheter

Frisk Oslofjord -mål
Tre delmål:
• Marine økologiske grunnkart i Færder og 

Ytre Hvaler
• Prøve ut ny kartleggings-og 

overvåkingsteknologi 
• Kunnskapsbank: Formidle kunnskap om det 
marine miljøet til forvaltning og befolkningen; 
særlig barn og unge 



Adaptiv förvaltning - felles



Samverkan – bevarande & utveckling i samspel kräver 
bra kunskapsunderlag där GIS-baserad information är 
avgörande för att begripa komplexa skeenden i miljön.
Orsak och verkan i tid och rum.



Tack!
anders.tysklind@lansstyrelsen.se
+46 10 22 44 741
kosterhavet.se
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