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Kosterhavets marina nationalpark är Sveriges första marina nationalpark och invigdes tillsammans 
med sin norska systerpark, Ytre Hvaler, i september 2009. Dessa två parker bildar tillsammans ett  
390 kvadratkilometer stort marint skyddat område. Nationalparkerna lockar turister med sin 
idylliska skärgård och spännande ekosystem, som du kan besöka och få uppleva på bland annat 
Koster. (Kosterhavets nationalpark, u.å). Nationalparks chefen A.Tysklind (Personlig 
kommunikation, 1 februari 2019) menar att Koster är en turistdestination i national parken som 
framförallt lockar turism sommartid men att det är en pågående diskussion hur man ska öka 
turismen till Koster, även under övriga delar av året. Ett av exemplen till detta är att utveckla den 
potential som finns att hämta i matturism. 


Matturismen är en växande industri inom turistsektorn och det är en industri som man tror kan 
utvecklas på Koster. Detta då öarna erbjuder ett spännande urval av råvaror från havet men även 
råvaror som går att producera på land. (Föreläsning 29 januari 2019). Detta är ett konceptet som 
bland annat Kosters trädgårdar har tagit upp och nyttjat genom att odla mycket av sin egen mat. 
Samt att de föder upp boskapsdjur som sedan hjälper till vid odling och bete för att sedan själva 
bli mat. Kosters trädgårdar är en restaurang och konstträdgård som lockar mycket gäster och 
restaurangen är faktiskt en av få offentliga attraktioner på öarna som håller öppet året runt. 
(Kosters trädgårdar, u.å). Däremot finns det en del försvårande omständigheter på Koster för att 
utveckla matturismen. Bland annat att det är hårda regler som gäller för mängden fiske som får 
förekomma, samt vad och hur mycket man får skörda utav andra organismer i nationalparken. 
Även att många områden på öarna går under någon typ av naturskydd, vilket även det kan 
försvåra odling. (Länsstyrelsen Kosterhavets nationalpark. u.å). Att infrastrukturen till och från 
Koster i dagsläget inte är anpassat för turism under lågsäsong, är även det ett problem. Samt 
frågan hur man ska locka turisterna till koster under vintern för det krävs antagligen mer än bara 
ett bra turistkoncept. 


För att utveckla matturismen anser jag däremot att det inte behövs ett helt nytt koncept, utan att 
man snarare bör utnyttja de som redan finns tillgängligt. Framförallt Kosters trädgårdar. Detta då 
deras koncept fungerar bra och redan lockar turister, därför bör man kunna utöka deras 
verksamhet. En idé är att marknadsföra restaurangen med typisk ”Koster mat”. Alltså en meny 
som speglar Koster. Vilket kan ge öarna en starkare identitet och locka fler turister. Genom en 
bredare marknadsföring i tidningar och på andra sociala plattformar bör man även kunna nå ut till 
en publik som vill till Koster under hela året. Jag anser också att problemen som motsätter en 
ökad matturism på Koster, går att ta sig runt genom bra planering, mycket marknadsföring och ett 
bra samarbete med länsstyrelsen. För när det förs en dialog om vad man får och inte får göra och 
om man kan få förslag på hur man ska tänka istället, kan det bli ett bra samarbete. Detta är Koster 
Swimrun är ett exempel på. (Föreläsning, 29 januari 2019). Regler och bestämmelser bör man 
kunna hantera, genom att exempelvis köpa varor från de som redan är verksamma i området. 
Exempelvis från fiskare och ostronodlare som redan arbetar utefter de regler som är satta. Även 
att ta vara på och nyttja marken till odling på ett ekologiskt och hållbart sätt som inte skadar eller 
påverkar naturskyddsområden. Problemen med infrastruktur bör även dem gå att lösa, för om 
trycket på båtarna blir högre, kommer fler turer att behövas sättas in. Det är alltså en fråga om 
utbud och efterfrågan. 


Med hjälp av kosters trädgårdar och andra producenter på Koster bör man alltså genom mycket 
samarbete, nå ut till en bredare publik och skapa en lockande matturismen i Kosters marina 
nationalpark. 


1. Kosterhavets nationalpark. (u.å). Om kosterhavets nationalpark. Hämtad 2019-02-07 från 
https://www.sverigesnationalparker.se/park/kosterhavets-nationalpark/nationalparksfakta/ 

2. Kosters trädgårdar. (u.å). Om trädgården. Hämtad 2019-02-08 från http://kosterstradgardar.se/
kt2/om%20trädgården/våra%20djur.html  

https://www.sverigesnationalparker.se/park/kosterhavets-nationalpark/nationalparksfakta/
http://kosterstradgardar.se/kt2/om%20tr%C3%A4dg%C3%A5rden/v%C3%A5ra%20djur.html
http://kosterstradgardar.se/kt2/om%20tr%C3%A4dg%C3%A5rden/v%C3%A5ra%20djur.html


3. Länsstyrelsen Kosterhavets nationalpark. (u.å). Regler för Kosterhavets Nationalpark. Hämtad 
2019-02-09 från http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet/Sv/om-nationalparken/Pages/
regler.aspx 


http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet/Sv/om-nationalparken/Pages/regler.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/kosterhavet/Sv/om-nationalparken/Pages/regler.aspx

