
Upplev mångfalden 2008 i Strömstad www.tidning.net6

  www.stromstad.se Upplev mångfalden 2008 i Strömstad

En nationalpark är inte ett 
slutet, oåtkomligt system. En 
nationalpark skall med hän-
syn användas för att öka för-
ståelsen för och sprida kun-
skap om områdets särart och 
unika artrikedom.

- Det här motsvarar en stör-
re näringslivssatsning i Ström-
stad kommun. Det kommer att 
stärka Strömstads och norra 
Bohusläns varumärke och 
gynna besöksnäringen samt 
bidra med utkomster från för-
valtningen av nationalparken, 
säger Anders Tysklind, Ström-
stads kommuns företrädare i 
processen.

 Arbetet med Kosterhavets national-
park, Sveriges första marina natio-
nalpark, går vidare enligt planerna. 
Efter starten 2004 då Naturvårds-
verket och Länsstyrelsen beslutade 
att genomföra en gemensam studie, 
involverades Strömstads och Ta-
nums kommuner tidigt i processen 
året efter.

- Vi har hela tiden varit tydliga 
med att det hållbara fi sket, som re-
dan sedan tidigare bedrivs enligt 
Koster-Väderömodellen, inte ska 
regleras i nationalparksförordning-
en. Det ska fortsätta att utvecklas 
som tidigare. Vi har också varit 
tydliga med att en nationalpark ska-
par ett större turisttryck som kräver 
sina åtgärder i parkeringsplatser och 
toaletter men även investeringar för 
att försörja Kosteröarna med vatten 
med mera. En vattenledning från 
Tjärnö är prioriterat från vår sida. 
En tredje förutsättning för natio-
nalparken har varit en lokal förvalt-
ningsorganisation med långtgående 
lokal delaktighet, vi är beredda 
att ta ansvar i en lokal förvaltning 
tillsammans med övriga aktörer, 
Naturvårdsverket med fl era. Den 
andra delen av lokal förvaltning 
handlar om det jobb som skall ut-
föras såsom skötsel av naturområ-
den, strandstädning och tillsyn med 
mera, detta skapar sysselsättning i 
skärgården och bidrar till att stödja 
levande åretruntsamhällen. Man 
kan säga att våra tre käpphästar är; 
fi sket, lokal förvaltning och hjälp 
med investeringar i infrastruktur. 
Kommunen och staten är överens 
i sak om detta och kommunen har 
uttalat sig positiv till Kosterhavets 
nationalpark.

Hållbar turistnäring
En nationalpark smäller 
högt i Europa – ett varu-
märke som uppskattas 
av många naturintres-
serade centraleuropéer 
– året om.

- Det är helt klart så 
att turistsäsongen kom-
mer att förlängas eller få nya sä-
songer som man säger i branschen 
idag. Det skapar möjligheter för 
företagssamma entreprenörer att 
verka inom en turistnäring som 
andas hållbar utveckling. Några re-
dan etablerade exempel är Ekocam-
pingen på Nordkoster och Kosters 
Trädgårdar på Sydkoster. Ökade 
krav från nya grupper av besökare 
innebär också nya möjligheter. En-
treprenörer får tänka till och cer-
tifi era sina aktiviteter i likhet med 
Naturens bästa, Gröna nyckeln, 
Blå fl agg med mera. För närvaran-
de pågår ett EU-projekt (Interreg 

Kosterhavets nationalpark ger jobbKosterhavets nationalpark ger jobb
Ett starkt varumärke lockar centraleuropéer året om

North Sea), CREST-projektet, som 
handlar om hur man skall få en mer 
hållbar destination just genom olika 
certifi eringar men också hur vi alla 
minimerar våra miljömässiga fot-
avtryck. Hur använder vi vatten el-
ler energi är ett par exempel som är 
värda att fundera över. Vidare fi nns 
möjligheter till att skapa mervärden 

inom lokal produktion av matråva-
ror och färdiga produkter. 

Tillgänglighet med hänsyn
Sveriges första marina nationalpark 
är ett naturarv som vi ska spara åt 
oss och kommande generationer, att 
besöka och bevara. Det innebär att 
alla kan besöka området precis som 
idag – vi kan bada, fi ska, plocka 
musslor och meta krabbor. Det 
öppna kulturlandskapet med gott 
om betande djur kommer att främ-
jas och vattenbruk kan bedrivas så 
länge de inte skadar nationalpar-
kens marina miljö.

En framtida profi l i Kostersundet. Planerade informations- och utställningscentret naturum Kosterhavet – med arbetsnamnet Mareld – skall stå klart till 
den planerade invigningen av Kosterhavets nationalpark. Förslaget fi nns just nu utställt i stadshuset. Vinnande arkitekter: White. 

””            Man kan säga att våra käpphästar 
är; fi sket, lokal förvaltning och hjälp med 
investeringar i infrastruktur

           Vi ska leva på 
räntan, inte kapitalet””

Dock får man inte dra upp båtar 
på stränderna eller ta med sig stenar 
hem. Hastighetsbegränsningar för 
båttrafi k kommer att begränsas till 
fem knop söder om Koster och möj-
lighet till övernattning i naturhamn 
begränsas till max två nätter. 

- En nationalpark ska sprida kun-
skap och visas upp, därför ska den 

vara tillgänglig. Vi 
ska bevara den ak-
tuella miljön, som 
människor i allra 
högsta grad varit 
med om att påverka, 
men vi ska leva på 
räntorna, inte kapi-

talet. Just nu pågår en bearbetning 
av de föreslagna 
f ö r e s k r i f t e r n a 
som varit ute på 
remiss tidigare 
under 2007 så det 
kan bli smärre 
justeringar ex-
empelvis har det 
varit lite olika bud på hastigheten 
inom det området som skall ges en 
begränsning i hastighet. 

Att kommunicera det marina
Nu räcker det inte med att göra na-
tionalparken tillgänglig. En marin 

nationalpark är inte helt enkel att 
visa upp. Därför har man gemen-
samt beslutat att bygga naturum 
Kosterhavet i Kostersundet – som 
med information och utställningar 
ska sprida kunskap om naturom-
rådets värde, där även skärgårdens 
kultur och identitet ges tillträde. 

Till detta planeras det för ett an-
tal mindre informationsenheter på 
fastlandet – entréer – ibland annat 
Strömstad stad, Tjärn/Saltö, Rossö-
hamn och Resö.

- Dessa året runt öppna enheter 
kommer också att behöva personal, 
leveranser och underhåll i viss om-
fattning, vilket genererar arbetstill-
fällen.

09-09-09
När planeras in-
vigningen för 
Kosterhavets na-
tionalpark?

- I september 
2009. Varför inte 

09-09-09? Det kommer i så fall att 
bli en viktig milstolpe i Strömstads 
historia.

Fakta:

Sverige har idag 28 national-
parker – det fi naste ett natur-
område kan bli. Planerade Kos-
terhavet skulle bli den första 
marina nationalparken i Sveri-
ge, med 450 kvadratkilometer 
den fjärde största i landet.

Skälen till initiativet 2004 
är att Skagerack är Sveriges i 
särklass mest artrika havsom-
råde omgivet av unik skärgård 
i kombination med ökande tu-
risttryck som medför slitage 
på naturen. I Kosterhavet fi nns 
bland annat 200 djurarter som 
inte återfi nns i något annat 
havsområde i Sverige. Kos-
teröarna, sedan tidigare natur-
reservat, ingår inte i national-
parken.

Samtidigt med skapandet 
av Kosterhavets nationalpark, 
planeras Hvaleröarnas natio-
nalpark i Norge. Invigningen 
av Kosterhavets nationalpark 
planeras till september 2009.


