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Nationalpark?

• Det finaste ett naturområde kan bli

• Inrättas av Sveriges riksdag på mark 
som ägs av staten

• Bevara värdefull natur för oss och 
kommande generationer.

• Skapa möjligheter för besökare att 
ta del av naturvärdena.



• Bildades 2009

• Första och enda marina

• En av de största

• 98% hav



Kosterhavet
- en smak av Atlanten

• Mest artrika marina området i Sverige
• Unika miljöer & arter
• Västkustens alla vanliga marina miljöer

6 000 marina arter



Naturvärden på land 6 000 arter även på land



Kosterhavets nationalpark

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.



Marina naturvärden
• Grunda mjukbottnar
• Grunda hårdbottnar
• Djupa mjukbottnar
• Djupa hårdbottnar
• Fria vattenmassan

• Korallrev
• Fågel och säl
• Fisk och kräftdjur

”Ekosystem”

”Särskilda naturvärden”

6 000 arter



Mänskligt nyttjande
Turism
Friluftsliv
Fiske
Sjöfart
Forskning
Jakt



Skötselplan

• Mål för naturvärden
• Mål för mänskligt nyttjande
• Åtgärder & regler för att nå målen
• Övervakning/uppföljning

– Adaptiv förvaltning



Yrkesfiske -räktrålning

• Sedan 1903
• 20 trålare
• Djupare än 60 m 
• Små trålar, lättare trålbord
• Rist
• 6 Skydds-

områden

Regleras med Fiskerilagstiftningen



Hållbart Yrkesfiske

Mål: Yrkesfisket bedrivs på ett långsiktigt 
hållbart sätt och i balans med den 
biologiska mångfalden.

Åtgärder:
– Fiskereglering
– Övervakning
– Fortsatt utveckling av redskap med 

miljöhänsyn

Uppföljning:
– Fisk och kräftdjur
– Utvärdering av trålskydden
– Antal fiskare, fångststatistik, fiskets 

struktur



Inventering av fisk och kräftdjur 2015
Mål: Bestånden av fisk & kräftdjur ska vara livskraftiga

• Undersökning av SLU: Arter och mängder och 
viktiga miljöer

• Resultat: 
– 3 gånger mer fisk, stor fisk, hajar och 

rockor i den djupaste delen - effekt av 
risten?

– Viktiga miljöer i och utanför parken!

• Anpassning åtgärder
– Fortsätt med risten
– Skydda grundområden även utanför parken
– Regelbundet provfiske av SLU



Uppföljning av trålskyddsområdena
2012-13
Fungerar skyddsområdena? 
Undersökning av GU med ROV och Sonar

Resultat
– Fler arter i skyddsområden jämfört med 

kontrollområden 
– Nytt levande korallrev vid Väderöarna!
– Trålspår

Anpassning åtgärder
– Ändra reglerna
– Fler skyddsområden



Ändrade regler 1 juli 2015:
• Särskilda tillstånd för räktrålning
• Utbildningskrav
• Krav på AIS övervakning
• 5 nya trålskyddsområden

Villkor: Fiske vardagar 3 ggr/v, 

Åtgärder för att stärka 
skyddet



AIS 
övervakning

26 april 2021

vid Spiran 
och 
Väderöarna

Källa: Havs- & vattenmyndigheten



Hållbar turism & friluftsliv

Åtgärder:
• Utbildning av entreprenörer

– partnerskapsavtal
• Information
• Kanalisera turism/båtar
• Regler och zoner

– Hastighetsbegränsning, 5 knop
– Tyst område
– Säl- och fågelskydd
– Bottenskydd/ankringsförbud

• Tillsyn



Uppföljning av ålgräs
Mål: Bevara omfattning och kvalité av ålgräsängar

Undersökning av GU med drönare 

Resultat
– Ålgräs på många platser
– Försvunnit på 2 ställen

Anpassning åtgärder
– Information
– Restaurering

– Begränsa ankring?



Adaptiv förvaltning

Mål

Åtgärder, 
regler

Övervakning, 
UppföljningUtvärdering

Ändra eller
behåll?

Syfte:
Biodiversitet

& tillåta hållbart 
nyttjande



Sammanfattning - marin förvaltning 

• Uppföljning av naturvärden & undersökning av 
vad naturen tål

• Förvaltningsåtgärder t.ex. 

– fiskeregleringar, föreskrifter

– förtöjningsbojar

– restaurering (t.ex. ålgräsängar, koraller)

• Tillsyn

• Information (snorkelleder, föredrag 
reservatsskyltar, foldrar, webb, naturum)



Tack! 


