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Paddla kajak

Res fyra betala för en eller 
med Duo/Familjebiljett
Du som är 20 år eller äldre och 
reser med periodkort för vuxen, 
lågtrafik eller 1–3 dygnsbilje� får 
ta med tre personer under 20 år 
utan extra kostnad på alla Väst-
trafiks fordon i Västra Götaland 
och Kungsbacka kommun.  
Se www.vas�rafik.se för priser. 

I Halland och Skåne kan du resa 
med Duo/Familjebilje�. Då kan du 
resa två vuxna och upp till tre ung-
domar på en bilje�. För villkor och 
priser se www.hallandstrafiken.se 
eller www.skanetrafiken.se

Gilla oss på facebook 
så får du Västerhavs-
veckans alla nyheter 

och uppdateringar 
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Livet under ytan

Alla kan göra något

Kosterhavet
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Naturupplevelser

VÄSTERHAVSVECKAN
PÅ DIN MOBIL
Skapa ett bokmärke till din 
 mobils hemskärm på IPhone

Öppna Safari och ange 
www.vasterhavsveckan.se. 
Tryck sedan på symbolen.

Välj sedan Lägg till på hemskärmen. 
Döp bokmärket till det du önskar. 

VÄSTERHAVSVECKAN 
PÅ DIN MOBIL
Skapa ett bokmärke till din 
mobils hemskärm på Android

Öppna Chrome och ange
www.vasterhavsveckan.se.
Tryck sedan på symbolen.

och välj  Lägg till på startskärmen.

Fågelskådning
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Ibland är det de små spontana äventyren som blir bäst. Är 
vädret bra kan det gå snabbt. Ut med kajaken. På med flytväst. 
Ner till bryggan. Havet väntar gli�rande. A� sä�a sig i kajaken 
är inte som a� sä�a sig i en farkost. Det är som a� ta på sig 
en extra kroppsdel som gör a� man kommer närmare havet. 
Lugnet sprider sig i kroppen. Det första paddeltaget är mjukt 
och ljudlöst. Kajaken glider lä� fastän man tar i så lite. Va�net 
kluckar lyckligt mot sidorna. När du styr mot horisonten svävar 
du fram över gröna ålgräsängar, ljusa sandbo�nar och guldfär-
gade alger. Inget är så mjukt och lent som havet när det är stilla. 
När du väl tagit dig ut till en liten ö finns det en annan värld a� 
upptäcka. Inte bara livet på ön, utan livet under ytan. Jorden täcks 
till 70 procent av va�en och det finns så mycket a� utforska 
därunder.

Alla kan lära sig snorkla och se den vackra världen under ytan. 
Och när du väl kan snorkla är fridykning bara e� andetag bort. 
Kanske ser du något på bo�en, e� par meter bort, som du 
vill ti�a närmare på.  Allt du behöver göra är a� ta e� stort 

GE HAVET KÄRLEK!
Jag måste ge mig av från stan. E�er e� jobb bland byggnader, folk och asfalt överallt känns staden klaustrofo-
bisk. Hjärtat slår snabbt. Jag har naturabstinens. En bussresa senare är jag närmare lugnet. Jag andas äntligen 
ut, omedveten om a� jag hållit andan. Havet ligger framför mig. Axlarna slappnar av  och en lä�nad sprids 
genom kroppen. Havets lugn smi�ar av sig. 

ANNELIE POMPE är professionell även-
tyrare, guide, talare, coach, förfa�are och 
underva�ensfotograf. Hennes största brag-
der är världsrekord i fridykning, 126 meter på 
e� andetag och den första svenska kvinna 
som bestigit Everest norra sida och klä�rat 
världens 7 högsta bergstoppar. 
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andetag, vinkla överkroppen neråt och benen uppåt mot himlen. 
Tyngdkra�en ger vika för några ögonblick och kroppen blir 
lä�. Rörelserna blir mjuka. Du befinner dig sedan i den viktlösa, 
mjuka, tysta världen där det mesta händer långsamt. Kanske 
njuter du några ögonblick innan du tar några simtag neråt mot 
bo�en. När du väl når bo�en ser du a� det som glimmade till 
från ytan antagligen var y�erligare en plastflaska eller påse 
som fastnat mellan de tångklädda stenarna.

För mig är havet mer än natur. Det är lugn, tystnad och harmoni. 
Och det är en plats jag inte kan tänka mig a� leva utan. Jag har 
samma kärlek till havet som till en person. Med havskärleken 
kommer en känsla av a� jag vill ge något tillbaks till havet som 
ge� mig så mycket. Men vad för slags present ger man till 
havet?

En del man kan ge till havet är a� visa fler hur vackert det är. 
Jag tror a� det är bra a� inspirera fler a� vistas i havsmiljö – 
för om fler blir förälskade i havet kanske de också vill hjälpa 
havet a� må bä�re.

Annelie Pompe

GE HAVET KÄRLEK!
Jag måste ge mig av från stan. E�er e� jobb bland byggnader, folk och asfalt överallt känns staden klaustrofo-
bisk. Hjärtat slår snabbt. Jag har naturabstinens. En bussresa senare är jag närmare lugnet. Jag andas äntligen 
ut, omedveten om a� jag hållit andan. Havet ligger framför mig. Axlarna slappnar av  och en lä�nad sprids 
genom kroppen. Havets lugn smi�ar av sig. 
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VEM ÄR DET
EGENTLIGEN
SOM BOR DÄR 
NERE UNDER YTAN?
Det är något speciellt a� se hur vetgiriga barn  
upptäcker havet. Bä�re ska�letare får man leta e�er.

Det är mycket som döljer sig i ålgräsän-
garna, på sandbo�nen, under bryggan. 
Under Västerhavsveckan finns det extra 
mycket a� göra för barn som vill under-
söka det marina livet.

A� bli havsforskare för en dag kan vara 
lockande för både barn och vuxna. Med 
hjälp av va�enkikare, håv och spann kan 
du se vad som döljer sig under va�enytan. 
Spännande kryp, alger och småfisk lever 
alla si� liv i det stora blå. Tillsammans 
med en marinbiolog kan du sedan under-
söka dina fynd.

A� kunna följa med e� riktigt forsknings-
fartyg är en upplevelse få förunnat, men  

en dröm som kan bli sann under Väster- 
havsveckan. 

Sara Olausson, 10 år, följde med fartyget 
Nereus på en exkursion från Tjärnö i 
augusti 2016.

-Det var jä�ekul, men lite läskigt. Vi 
hi�ade ormstjärnor, sjöborrar och en 
gammal mjölkflaska med massa snäckor 
på. Sen gick vi in i akvariet och fick klappa 
sjögurkor.

A� fiska krabbor är fascinerande. A� 
delta i krabbfisketävlingar gör det ännu 
roligare. Kanske hi�ar du en blåskrabba 
och kan på så sä� också hjälpa en forskare! 

Upptäck Västerhavsveckan med dina barn,  du också!

Kanske vill du också testa a� sportfiska – 
det bjuds det på vid flera tillfällen.

Aktiviteterna under Västerhavsveckan är 
perfekta för hela familjen. De bjuder på 
äventyr, spänning, skra� och kunskap. De 
lockar fram nyfikenheten och barnet även 
i den vuxne och leder till många sköna 
diskussioner. 



MASSOR AV TIPS

Under Västerhavs-
veckans sida Tips 
och filmer hi�ar du 
massor av tips om 
du vill veta mer om 
havet under hela 
året. Bland annat 
kan du i Barnens Hav 
lära dig a� göra din 
egen va�enkikare. 

SMAKPROV PÅ BARNAKTIVITETER 

• Krabbfiske i Bua

• Klappakvarium på Tjärnö

• Familjehäng i Åsa

• Experiment på Gullholmen

• Sportfiske och sälsafari på Marstrand

• Liv i vatten Naturum Getterön

• Fiske med Sportfiskarna

• Strandskola med Mitt Hav

• Sommarlabb med Sjöfartsmuseet

FOTO: MITT HAV
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På forskningsstationerna Tjärnö 
och Kristineberg, som bägge till-
hör Göteborgs universitet, pågår 
spännande forskning kring havet 
som resurs. 

På Tjärnö testar forskarna a� odla stora 
alger, som kan användas som mat eller till 
avancerade läkemedel. På Kristineberg 
studerar man hur hummer kan födas upp 
till ätbar storlek i slutna system. Bägge 
fallen är exempel på hur man kan ta vara 
på havets goda, som har stor potential 
a� ge hållbar och ny�ig mat

I Asien har alger länge se�s som en viktig 
och delikat del av kosten, medan vi här i 
Sverige just börjat inse dess potential. 
Förutom allt go� och ny�igt man kan 
använda alger till, bidrar skörden till a� 
avlägsna näringsämnen ur havet och 
minskar därmed övergödningen. Genom 
a� algerna tar upp löst koldioxid ur va�-
net kan de också bidra till minskad havs-
försurning. Inte nog med det, e�ersom 
odlingarna kan locka till sig krä�djur och 
andra smådjur, som i sin tur kan locka till 
sig fisk och andra djur, kan en algodling 
stimulera den biologiska mångfalden. 

Forskarna tror mycket på utvecklingen 
framöver och planerar för mer storskali-
ga odlingar. Kanske kan algbonde vara e� 
framtidsyrke?

Lite längre söderut, på Kristineberg, 
pågår försök med a� odla europeisk 
hummer i en forskningsanläggning. 
Tanken är a� föda upp den e�ertraktade 

hummern till ätbar storlek i landbaserade 
anläggningar med recirkulerande va�en, 
där övergödande närsalter helt tas om 
hand. E�ersom hummer kan odlas vid re-
lativt höga temperaturer blir tillväxten i 
uppvärmda system betydligt snabbare än 
ute i naturen. Idag fångas allt färre vilda 
humrar och i förhållande till e�erfrågan 
är tillgången låg. Marknadspriset har där-
för ökat och med det även intresset för 
a� odla denna e�ertraktade delikatess.

I Kosterhavets nationalpark ligger Sveri-
ges första odling av stora alger, som drivs 
av forskare på Tjärnö. Alger är förhållan-
devis lä� a� odla, ger bra skördar och 
kan användas till mängder av spännande 
produkter. Här skördas brunalgen socker-
tare, som växer mycket snabbt  och därför 
lämpar sig väl för odling.

FRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVET

SMAKPROV PÅ FRAMTIDENS MAT

• Mat från havet med Pelle Danielsson

• Smaka havets läckerheter

• Tångsafari vid Tjurpannan

• Lär dig filea fisk i Hunnebostrand

• Nyfiken på havet, Fjärås Bräcka

FOTO: WOUTER VISCH
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FRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVET

Omega 3, antioxidanter, protei-
ner, vitaminer. Du har hört det 
förr – fisk är ny�igt. Alger och 
tång är ny�igt. Bland det nyt-
tigaste du kan äta. Men det är 
också något av det läckraste.

Under Västerhavsveckan kan du träffa 
flera av dem som brinner för god mat. 
Pelle Danielsson har i över 25 år drivit 
krogen Hos Pelle i Göteborg. Hans devis 
är a� maten skall vara enkel, tillagad med 
kärlek.  Nu tar han y�erligare e� steg 
för a� inspirera till nya sä� a� använda 
havets läckerheter. 
Hans fisksoppa är vida berömd. Låt dig 
bli inspirerad till egna äventyr i köket. 

Våren och försommaren är den absolut 
bästa tiden a� plocka tång. Catxalot är 
företaget som gjort alger och tång till sin 
affärsidé. Och nu är det he� med dessa 
havets läckerheter. Stjärnkockar över 
hela landet e�erfrågar deras produkter. 
Linnea och Jonas delar gärna med sig av 
tips och idéer för hur du kan plocka och 
tillaga din egen tång och egna alger.

-Vi tycker det är viktigt. Den som plockar 
alger och tång blir mer benägen a� hålla 
havet rent. Vi blir medvetna om a� det vi 
slänger i havet återkommer till oss med 
den mat vi stoppar i oss, menar Linnea.

Pelle, Linnea och Jonas är några av dem 
som pratar om mat från havet, som du 
kan träffa under Västerhavsveckan. Ta 
chansen och upptäck havets skafferi med 
kända och okända ingredienser.

Pelles fisk- och skaldjurssoppa ca 4–6 portioner
Rosta krä�skalen i ugnen ca 20 min på 200 grader.
Plocka av persiljebladen och lägg åt sidan, skär 
alla grönsakerna i mindre bitar och fräs dom med 
persiljestjälkarna, saffran och tomatpuré i olivolja. 
Använd en stor kastrull.  Tillsä� de rostade skalen, 
vinet, Pernod och fiskbuljongen. Sjud soppan i ca 30 
min. Låt stå och dra minst 30 minuter, sila däre�er 
och reducera soppan tills ca 1 liter återstår. Smaka 
av med salt. Vid servering mixas (stavmixer) soppan 
med persiljebladen och smöret. Koka fisken. Smält 
1 msk smör i en vid kastrull. Lägg ner fiskbitarna och 
slå på fiskbuljongen. Sjud under lock i ca tre minuter. 
Lägg upp fisken på varma tallrikar, strö på räkorna. 
Häll upp den heta skummiga soppan över fisken. Strö 
slutligen hackad dill och gräslök över.

Ingredienser:
ca 300 g krä�/räkskal
1 gul lök
1/2 fänkål
1 bit rotselleri
3 vitlökskly�or
1 rosmarinkvist
1 msk tomatpuré
1/2 g saffran
2 cl Pernod
3 dl vi� vin (torrt)
1,5 l fiskbuljong
2 msk olivolja
1 knippe persilja
1 knippe gräslök (finhackad)
1 knippe dill (finhackad)
150 g osaltat smör
400 g fiskfilé (i bitar)

100 g räkor (handskalade)

Tångkapris
På knöltång och blåstång finns under vår och som-
mar förökningsblåsor (receptakler) som är goda a� 
pickla. På knöltången hi�ar du blåsorna på sidorna 
under våren, och på blåstång i topparna i slutet av 
våren och försommaren. Servera tångkapris till 
en paté eller röra med lax, som dekoreration på 
ägg m.m.  2 - 3 dl knöltångsblåsor eller blåsor från 
blåstång (receptakler). Se till a� blåsorna är rena 
och fina. Skölj dem snabbt i iskallt va�en.

Lag:
0,5 dl ä�ikssprit 12 %
1 dl socker
1,5 dl va�en
ev 1/2 tsk salt
1 skivad röd lök
Kryddblandning 1: 1/2 färsk chili skuren i bitar,  
1/2 - 1 cm färsk ingefära skuren i bitar
Kryddblandning 2: 1-2 hela anis, några fänkålsfrön, 
några hela kumminfrön, 1 kanelstång.

Blanda lagen av ä�ikssprit, socker, va�en och krydd- 
blandning 1 eller 2. Koka upp lagen och låt svalna. 
Lägg i tångblåsorna och löken. Förvara i kylen.

FRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVETFRAMTIDENS MAT   FINNS I HAVET
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MEDBORGARFORSKNING GER SMÅ 
PUSSELBITAR TILL STORA UPPTÄCKER
När allmänheten hjälper forskare kallas 
det citizen science, eller medborgar-
forskning. Forskarna kan ha stor hjälp av 
a� få in rapporter från människor som 
är ute i naturen och gör upptäckter som 
forskarna annars inte hade få� reda på. 
På Västerhavsveckans hemsida hi�ar 
du mer information om vilka arter som 
forskarna vill ha hjälp a� leta upp och hur 
du gör för a� rapportera in dina fynd. 

Bioblitz är e� begrepp som används 
när forskare och allmänhet tillsammans 
under en begränsad tidsperiod under-
söker vilka arter som finns inom e� 
visst område. Under Västerhavsveckans 

bioblitz hjälper du till genom a� ge dig 
ut till e� strandområde och där se hur 
många arter du kan hi�a från en utvald 
lista. Arterna på listan är olika arter som 
har anknytning till kusten och havet. Du 
kommer a� få leta fåglar, landväxter, 
alger och havslevande djur. 
Listan på de arter som ska undersökas 
under 2017 års bioblitz finns på Väster- 
havsveckans hemsida och du kommer 
också kunna rapportera in dina fynd 
via en hemsida eller på e� formulär du 
skriver ut och skickar in.

Nya arter – skolelever som hjälper 
forskare. E� av de stora havsmiljöpro-
blemen är så kallade främmande, eller 
invasiva arter. När vi människor, avsiktligt 
eller oavsiktligt, fly�ar på arter så a� de 
kommer till områden där de inte tidigare 
har funnits så kan de�a skapa stora 
problem. Nya arter kan tränga undan eller 
äta upp de arter som fanns där naturligt 
och de kan också föra med sig sjukdomar 
och parasiter till det nya området. 
För a� få hjälp a� leta e�er nya arter i 
havet har Länsstyrelsen i Västra Göta-
land finansierat e� skolprojekt där mer 
än 1000 elever och 37 lärare i grundskolan 
lär sig mer om biologisk mångfald i havet 
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och om problemen med främmande arter. 
Eleverna får göra sina egna undersök-
ningar tillsammans med forskarna i 
projektet och alla deras fynd sammanställs 
och rapporteras in till Havs och Va�enmyn-
dighetens databas ”Rappen”. 

Erland Le�evall på Havs- och va�en- 
myndigheten (HaV), är projektledare för 
”Rappen”.  Han berä�ar a� dina bidrag 
faktiskt kan leda till a� ny forskning eller 
miljöövervakning startas:

–Ibland upptäcker allmänheten saker 
innan forskarna gör det. När det gäller 
främmande arter eller till exempel fisk- 
eller fågeldöd så är det o�a allmänheten 
som hört av sig först.

Håll utkik på Västerhavsveckans hemsida 
för mer information om årets olika citizen 
science-projekt. Lär dig mer om havets bio-
logiska mångfald samtidigt som du hjälper 
forskarna under Västerhavsveckan!

BLI MARINBIOLOG FÖR EN DAG MED  
VÄSTERHAVSVECKANS HAVSVERKSTAD
Under hela Västerhavsveckan kan du 
besöka havsverkstan i Nordstan, Göte-
borg. Bland mycket annat får du prova på 
a� undersöka Archimedes princip, om du 
kan sänka en båt med bara lu�bubblor och 
vilket som väger mest - havsva�en eller 
färskva�en. Du kan också prova a� ta 
fram DNA på egen hand och lära dig mer 
om varför blåmusslor är fantastiska små 
naturliga reningsverk som hjälper oss a� 
hålla havet rent från näringsämnen.

I klappakvariet kan du kolla in havets 
fantastiska djur. Vad sägs om sjöborrar, 
krabbor och sjöstjärnor?

Men havsverkstaden åker också på turné 
och besöker nio orter längs kusten. Då 
kan du dessutom låna håvar, spänner, 
va�enkikare och annan utrustning som 
behövs för a� göra undersökningar i ha-
vet. Om du vill får du gärna vara med och 
hjälpa forskarna genom a� rapportera in 
det du hi�ar till dem. 
Havsverkstan på turné anordnar också så 
kallade Bioblitz, där vi letar växter, djur 

och fåglar. Du kan också hjälpa till a� leta 
e�er främmande arter i havet.
Vid e� antal tillfällen varje dag körs en så 
kallad ROV, eller ²ärrstyrd underva�ens-
kamera, från bryggan där havsverkstaden 
befinner sig så a� alla kan följa med på en 
livesändning från underva�ensvärlden.

Så spana in närmsta ort och besök Väs-
terhavsveckans havsverkstad. E� nöje 
för såväl vuxna som barn!

SMAKPROV PÅ MEDBORGARFORSKNING
• Västerhavsveckans havsverkstad
• Bioblitz
• Experiment med Science Safari
• Virtue på Gullholmen
• Bohusläns museum, Uddevalla
• Molekylverkstan, Stenungsund

Under Västerhavsveckan 2017 kan alla 
som vill vara med och hjälpa forskarna 
a� undersöka biologisk mångfald och 

leta e�er främmande arter.
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SMAKPROV PÅ OLIKA VANDRINGAR
• Vandring på Västra Råssö
• Vandring på Härmanö
• Vandring på Ramsvikslandet 
• Vandring på Rörö
• Vandring på Ramsön
• Vandring på Tjurpannan
• Vandring på Koster
• Vandring på Vinga
• Vandring vid Halle-Vagnaren
• Sandvandring i Mellbystrand

VANDRA MED GUIDE OCH UPPTÄCK
VÄSTKUSTENS NATURRESERVAT

Välkommen på vandringar under Väster-
havsveckan. Biologer, ornitologer och an-
dra kunniga guider visar på landskapets 
skönhet och förklarar varför det bildades 
e� naturreservat just här. 
Du får veta mer om växterna du ser och 
om många blommor du inte skulle upp-
täcka på egen hand. Du får lyssna på och 
lära känna fåglar och upptäcka djurspår 
i terrängen. Nära va�net märker du a� 
de till synes kala klipporna bär mycket 

liv och sä�er du din fot på sandstranden 
står du på tusentals små varelser som 
bor i sanden. I det grunda va�net kan du 
plocka skal och se små räkor och fiskar. 

Närheten till havet präglar naturen och 
ger e� särskilt ljus som lockar ut vandra-
ren till stränderna och klipporna.

Länsstyrelsen har huvudansvaret för 
Sveriges naturreservat. Västkuststi�el-
sen anordnar vandringar Västra Göta-
lands naturreservat. Länsstyrelserna 
i Halland och Skåne gör motsvarande i 
sina reservat. Deras uppdrag är a� värna, 
vårda och visa naturen. Genom guidade 

vandringar i naturreservaten skapar 
de många tillfällen a� uppleva naturen. 
Många gånger kan en organiserad natur-
promenad vara första kontakten med e� 
område som senare besöks på egen hand. 

Naturen längs Västkusten är fascinerande. I Bohuslän finns i väster de karga, 
kala, ibland knaggliga, ibland vackert skulpterade klipporna. Hallands stränder 
är öppnare och det bördiga landskapet är mjukt format som havets vågor. 

TIPS

Ladda ner vandrings-
broschyrer på:
www.vasterhavs-
veckan.se/vandringar

Vandra på egen hand:
www.vandringsgui-
den.se
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1561 anlades Kullens fyr, Sveriges högst 
belägna och äldsta fyr. Än idag sprider 
den si� blänk över Öresund. Många spän-
nande historier finns a� berä�a om fyren 
och lokalbefolkningens öden och äventyr.

Längs den svenska Bohuskusten var det 
däremot länge mörkt, trots a� kusten 
var känd för speciellt farliga va�en. Först 
under 1800-talet gjordes en kra�samling 
för a� bygga fyrar längs kusten. 
Hållö, Måseskär, Ursholmen och Vinga 
var några av dem. Men när sen fyrarna 
förlorade sin funktion som vägvisare 
hotades fyrarna av nedläggning. Eldsjälar 
gjorde då allt för a� fyrarna skulle 
bevaras.  

Fyrarna står o�a på öar och uddar som 
väcker längtan och där enbart namnen 
känns nästan magiska. Under Väster- 
havsveckan bjuds du in till flera av fyrar-
na och får ta del av historier om livet som 
fyrvaktare, men också uppleva och få 
insikt om naturen och naturens kra�er. 

A� besöka en fyrplats är något riktigt 
speciellt. Här upplever du hur det är a� 
vara i balans med naturens kra�er – 
oavse� väder. 

–Det är så härligt a� vara på en fyrplats, 
strålar Marie Tilosius, som sedan två år 
visar Måseskärs fyr under Västerhavs-
veckan. Varje fyrplats är unik, därför är 
varje fyrplats värd e� besök! Det är en 
upplevelse av både kulturarv och spän-
nande miljöer, en känsla av frihet!

FYRARNAS 
DRAGNINGSKRAFT
Det finns nog inga andra byggnader som väcker lika många känslor 
som fyrar. De har visat vägen och inge� trygghet för sjöfarare under 
alla tider. Idag har de förlorat sin betydelse för sjöfarten, men omges 
av e� romantiskt skimmer, där historiens vingslag hörs ännu.

SMAKPROV PÅ MARITIMT KULTURARV 
• Kullens fyr
• Tylö fyr
• Vinga fyr
• Måseskärs fyr
• Hållö fyr 
• Lotsutkiken, Käringön
• Fiskestugan, Käringön

Under Västerhavsveckan kan du besöka flera fyrar och möta riktiga fyrfantaster!
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Kosterhavets nationalpark in-
vigdes i september 2009 och är 
Sveriges första marina national-
park. Det är vårt lands artrikaste 
havsområde med unika miljöer 
och arter. Här finns levande ko- 
rallrev, fotbollssvampar, arm-
fotingar och limamusslor och 
många fler sällsynta marina djur. 

Även på land finns många olika miljöer 
och många både vanliga och sällsynta 
arter som gynnas av det soliga och milda 
klimatet. Geologin är också speciell med 
graniter och gnejser genomkorsade av 
typiska, mörka band av diabaser och 
amfiboliter. 

Totalt finns cirka 12 000 arter i natio-
nalparksområdet, häl�en under ytan 
och häl�en på öarna. Nationalparken 
omfa�ar 390 km2, där 98% är va�en och 
underva�ensmiljöer. Granne med Kos-
terhavets nationalpark ligger i norr den 
norska nationalparken Ytre Hvaler och i 
söder Väderöarnas naturreservat. 

Sy�et med Kosterhavets nationalpark är 

a� bevara det mycket speciella och artrika 
havs- och skärgårdsområdet och de land- 
områden som ligger i närheten i väsentli-
gen oförändrat skick. Samtidigt ska områ-
dets biologiska resurser kunna användas 
på e� hållbart sä�. E� annat viktigt sy�e 
är a� sprida kunskap om de värdefulla 
miljöerna och locka ut folk i naturen. 

Det är e� ökat fokus på skydd av marina 
miljöer, både nationellt och internatio-
nellt. Det kan vara som nationalpark 
som Kosterhavet eller naturreservat, 
samt inom EU  Natura 2000-område, för 
a� nämna några former för skyddade 
områden. 
Samtidigt ska vi kunna ny�ja havets 
resurser, men på e� hållbart sä�. Därför 
ar det viktigt med bland annat ansvarsfull 
planering i form av Blå översiktsplane-

ring och Havsplanering, samt inte minst 
ha en kunskap om statusen i havet som 
kan påvisa behov av åtgärder. Därför är 
uppföljning viktigt samt analysen av upp-
följningsresultaten. De�a ger underlag 
för så kallad adaptiv förvaltning – kuns-
kapsstyrd förvaltning.

– Alla hav, all natur, förtjänar vår respekt 
och hänsyn både för vår egen framtid och 
för naturens mångfalds skull. Människan 
måste kunna ha e� hållbart samspel 
med naturen för a� vi ska kunna se både 
bevarande och utveckling som drivkraf-
ter som inte motarbetar varandra. E� 
levande hav och skärgård innehåller 
människor som bor och verkar där.

anders tysklind, nationalparkschef
kosterhavets nationalpark

KOSTERHAVETS NATIONALPARK 
- SVERIGES FÖRSTA 
MARINA NATIONALPARK

SMAKPROV PÅ MARINA RESERVAT
• Västerhavsveckans invigning, Koster
• naturum Kosterhavet
• Filmning i Kosterhavets djup
• Exkursion med f/f Oscar von Sydow
• Tjärnö Akvarium
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På Grosshamns fågelstation finns en 
liten grupp entusiaster som studerar få-
gellivet genom a� ringmärka fågel, vilket 
är till stor hjälp för forskningen. Fågelsta-
tionen är ensam om ringmärkning i norra 
Bohuslän. Genom ringmärkningen får vi 
kunskap om förekomsten av olika arter. 
Det behövs stor mängd data och statistik 
för a� myndigheter i olika länder ska 
kunna fa�a beslut som skyddar och 
bevarar livsbetingelserna för fåglar. Vet 
man hur fågelarterna mår, var de håller 
till under året, var de häckar och när de 
fly�ar på vår och höst så kan man också 
fa�a riktigare beslut.

A� fler och fler blivit intresserade av 
fågelskådning,  märks inte minst genom 
uppmärksamheten i TV. Under Väster- 
havsveckan kan du också lära dig mer om 
fåglarnas liv genom a� följa med proff-
siga guider, pröva a� skåda själv, eller se 
hur det går till a� ringmärka fåglar. 
Thomas Liebig, som guidar på Måseskär 
under veckan, tycker det finns många skäl 
a� lära sig mer om västkustens fågelliv. 
Bä�re artkunskap är e�, men han berät-
tar också om vad som utmärker fågellivet 
på västkusten:

– Få människor vet a� vi här kan stöta på 
arter som lever ute över det öppna havet. 
Jag tänker på havssulor, liror, stormfå-
glar, stormsvalor, alkor och till och med 
albatross, säger han.

FÅGELSKÅDNING - ETT 
VÄXANDE INTRESSE
Havssula, stormfågel eller svartbrynad albatross?
Under Västerhavsveckan är det mycket fokus på djur som rör sig 
under va�en, men de som seglar ovanför är minst lika intressanta! 

Vad är då det fräckaste man kan få se i få-
gelväg längs kusten? Det är en klurigare 
fråga tycker Thomas.

– För mig var det en grym upplevelse 
a� hi�a en ny fågelart för Sverige i den 
tygeltärna jag och två kamrater hi�ade 
i samband med ringmärkning på Söskär 
utanför Mollösund i juni 1999. 
– En annan är den svartbrynade albatross 
som hösten 2016 gladde ornitologer 
på många platser utmed Bohuskusten, 
berä�ar han.  

SMAKPROV PÅ FÅGELAKTIVITETER
• Fågelmorgon på naturum Getterön
• Ringmärkning och fågelforskning
• Fågelliv på Måseskär
• Art-race längs Bohuskusten
• Fågelutställning på Gullholmen
• Vadarkväll vid Torups Tånge
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Många organisationer, företag och kom-
muner arbetar aktivt för a� öka kuns-
kapen om det marina skräpets påverkan 
på ekosystemet. Men det behövs fler 
kra�er. 
Ingen kan göra allt men alla kan göra 
något. Genom a� vi alla hjälps åt kan vi 
tillsammans verka för en renare kust.  
Resultatet ser du med en gång! Rappor-
tera in skräpiga platser till strandstädar-
kartan. Avstå från a� använda plastpåsar 
när det inte är nödvändigt. Följ med på 
olika strandstädaraktiviteter i din kom-
mun. Ju fler vi är som aktivt försöker få en 
renare kust, desto snabbare går det.

VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM  
HÄNDER MED ALL PLAST I HAVET?
- Strandskräpet är e� stort hot mot det 
marina livet. Genom sönderdelning blir 
plasten till mikroplast som i sin tur riske-
rar a� ätas upp av fiskar och andra djur 
som hamnar i näringsväven. Marint skräp 
är e� stort problem längst hela västkus-
ten, vilket dels beror på a� strömmar 
från hela Nordsjöområdet och Östersjön 
möts i Skagerrak och tar med enorma 
mängder skräp, förklarar Jessica Lundq-
vist, marinekolog på Västkuststi�elsen.
 
Mycket av det marina skräpet kommer 
från land och vi�nar om vår tids kon-
sumtion av plastprodukter. Plastpåsar, 
engångsartiklar som lämnas på stränder-
na blåser till havs och äts upp av sjöfåglar 
och marina djur. Mer än 1 miljon fåglar och 
100 000 däggdjur dör varje år e�er a� ha 
fastnat i eller ätit plast som finns i havet. 
Men även moderna fiskeredskap ställer 
till problem.
– Under de flesta dyk vi gör runt vår kust 
hi�ar vi gammal fiskeutrustning som 
ligger och döfiskar, det vill säga fiskar 
helt i onödan, berä�ar Paul Hultsbo från 
Dykarklubben Öckerödorarna. De kallas 
spökgarn. Nät, ryssjor, hummertinor, allt 
är lika farligt för fisk och skaldjur som 
trasslar in sig och går en plågsam död till 
mötes, ibland kan krabba och hummer 
leva upp till e� år innan de svälter ihjäl. 

INGEN KAN GÖRA 
ALLT, MEN ALLA  
KAN GÖRA NÅGOT
Varje år flyter hundratals ton skräp iland på våra stränder längs 
med hela västkusten. Skräp som har en stor negativ påverkan på 
det marina ekosystemet och allt som lever i havet. 
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Plasten är också en hälsorisk för oss 
människor e�ersom forskare har hi�at 
mikroplaster i fisk som vi äter.

Under Västerhavsveckan får du flera 
möjligheter a� träffa forskare och andra 
som berä�ar mer om problematiken 
kring plast och skräp i och vid havet. 

FAKTA

Nedbrytningstider :
Fiskelina: 600 år
Plastflaska : 450 år
Tuggummi: 20-25 år
Plastpåse: 10 -20 år
Cigare�fimp: 1-5 år  

Rapportera in till 
strandstädarkartan:
www.renkust.se

SMAKPROV PÅ MARIN NEDSKRÄPNING
• Rescue the Sea - R/S Astrid Finne
• Dykning efter spökgarn
• Strandstädarpaddling
• Skräpskulpturer
• Städutflykt med Strandstädarna
• Strandstädning med utställning
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Tänk a� glida fram mellan kobbar och 
skär, kanske upptäcka en säl på nära håll. 
Få känslan a� vara en del av en annan, 
marin värld. E� lugn sprider sig inom-
bords och allt förutom naturen och havet 
runt omkring dig försvinner. 
Vill man komma riktigt nära va�enytan 
och lyssna till tystnaden och naturens 
egna ljud skall man testa a� paddla kajak 
eller SUP (Stand-up paddle board).

- Låt inte osäkerhet hindra dig från upple-
velsen a� paddla kajak. Det är mycket 
lä�are än man tror. Jag har aldrig slagit 
runt under de 15 år jag paddlat. Annelie 
Nilsson från Skärhamn ger sig ut i sin 
kajak året runt. Hon kan inte längre tänka 
sig e� liv utan kajak.

Kapten på den K-märkta fiskebåten 
Svanen West drar krabbtinor och spanar 
in säl på samma gång. Han tar dig gärna 
med på en tur, antingen du vill fiska, 
uppleva skärgården eller spana in sälar. 
Du kan känna dig trygg och säker när du 
följer med på en bå�ur under Västerhavs-
veckan.
Har du kanske drömt om a� segla skuta 
och känna dig som en sjöman på riktigt? 
Tillsammans med r/s Astrid Finnes 
duktiga befäl får du testa a� provsegla. 
Skutsegling bjuder på härlig gemenskap, 
äventyr och upplevelser. Men också lugn 
och avkoppling för den som bara vill segla 
med.
Många forskare har havet som arbets-
plats. Tack vare deras undersökningar får 
vi kunskap om hur havet egentligen mår. 

Kommer det nya arter? Hur påverkas 
havet av utsläpp och klimatförändringar? 
A� följa med e� forskningsfartyg och få 
känna sig som en marinbiolog för en dag 
är en hä�ig känsla. Hur ser det egentligen 
ut därnere i havets djup?
Gå till sjöss under Västerhavsveckan, 
lär känna havet från ytan och sug åt dig 
all kunskap om havets möjligheter och 
utmaningar från guider och besä�ning. 

TILL HAVS
Solen står högt på himlen redan tidigt på 
morgonen. Lu�en i stan står stilla. Det är 
en perfekt dag a� ge sig ut på havet. Men 
hur ska det gå till? Under Västerhavsvec-
kan finns alla möjligheter a� testa.

SMAKPROV PÅ SJÖLIV
• Provsegling med R/S Astrid Finne 
• SUP-paddling i Halmstad
• Kajakpaddling
• Historisk båtfärd 
• Exkursion med forskningsfartyg
• Sälsafari med Svanen West
• Fisketur från Stenungsund
• Forskningsfartyg
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8-fjordar
www.8fjordar.se
Bodarna i Bua 
www.facebook.com/bodarnaibua
Bohusläns museum
www.bohuslansmuseum.se
Bryggkaféet i Grötvik
www.bryggcafeet.com
Båtmuséet i Galtabäck
www.museumhalland.se 
sök efter museet i sökrutan
Catxalot
www.catxalot.se
DK Öckerödonarna
www.ockerodorarna.com
Falkenbergs kommun
www.falkenberg.se
Falkenbergs Ornitologiska förening 
www.fof-fbg.se
Fiskemuseet Hönö Klova
www.fiskemuseet.se
Friluftsfrämjandet
www.friluftsframjandet.se
Fyrsällskapet Morups Tånge 
www. morupstangefyr.weebly.com
Föreningen Hållö Fyr
www.hallofyr.se
Geoparken Bohusgranit
www.geoparkenbohusgranit.com 
Gottskär hotell
www.gottskarhotell.se
Grosshamns fågelstation
www.grosshamn.se
Gullholmen 
www.gullholmen.se
Göteorgs botaniska trädgård
www.botaniska.se
Göteborgs hamn
www.goteborgshamn.se
Göteborgs Naturhistoriska Museum
www.gnm.se
Göteborgs Skärgård
www.goteborgsskargard.se

Göteborgs Stad, Park- 
och naturförvaltningen
www.goteborg.se klicka på kultur och fritid
Göteborgs Stad, SDF Västra Hisingen
www.goteborg.se/vastrahisingen
Göteborgs Universitet
www.gu.se
Halmstad Högskola
www.hh.se
Hamra gård
www.hamragard.se
Havets Hus 
www.havetshus.se
Hunnebostrands Bildarkiv
www.hunnebostrandsbildarkiv.se
Hunnebostrands Samhällsförening
www.hunnebostrand.org
Håll Sverige Rent
www.hsr.se 
Kajkanten Vrångö 
www.kajkantenvrango.se
Kattegatts Kustvattenråd 
www.regionhalland.se/kustvattenrad 
KiteKalle
www.kitekalle.se
Klippans Bruksbåtsförening 
www.kbbf.se
Klubbans biologiska station
www.klubban.ibg.uu.se
Kosterhavets Nationalpark 
www.kosterhavet.se
Kullens fyr
www.kullensfyr.se
Kulturhuset Hav och Land
www.folketshushunnebo.se
Kungälvs kommun
www.kungalv.se
Käringö hembygdsförening
www.hembygden.se/karingo
Laholms kommun
www.laholm.se
Lokalt ledd utveckling Halland
www.lluh.se
Lysekils kommun
www.lysekil.se

Länsstyrelsen Halland län
www.lansstyrelsen.se/halland
Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Maritiman
www.maritiman.se
Mitt hav
www.mitthav.nu
Molekylverkstan
www.molekylverkstan.se
Mot bättre vetande 
www.mbv.se
Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Naturum Fjärås Bräcka
www.naturumfjarasbracka.se
naturum Getterön
www.getteron.com
naturum Kullaberg
www.kullabergsnatur.se
Nordens Ark
www.nordensark.se
Nordiska Akvarellmuseet
www.akvarellmuseet.org
Orust kommun
www.orust.se
Region Halland
www.regionhalland.se
Ren Kustlinje 
www.renkustlinje.se
Ren och Attraktiv Kust
www.renkust.se
Resö samhällsförening
www.reso.se 
Science Safari
www.sciencesafari.se
Seglarveckan i Båstad
www.sailingbastad.se
Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg 
www.sjofartsmuseetakvariet.se 
Sjöräddningssällskapet 
www.sjoraddning.se
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor
www.skargardsidyllen.se

Smögen Dyk och Upplevelse
www.smogendyk.se 
Sotenäs kommun
www.sotenas.se
Sotenäs gillet
www.sotenasgillet.se
Sportfiskarna 
www.sportfiskarna.se
Stenungsunds kommun 
www.stenungsund.se
Stiftelsen Måseskär
www.maseskarsfyr.se
Strandmiljö Laholm
www.strandmiljolaholm.se
Strandstädarna
www.strandstadarna.se
Svanen West
www.svanenwest.se
Sven Lovén centrum  
för marin infrastruktur 
www.loven.gu.se
Svenska Livräddningssällskapet Gbg
www.slsgoteborg.se
Södra skärgårdens Turismutveckling
www.sodraskargardenturism.se
Tjörns kommun
www.tjorn.se
Träbåtsfestival i Halmstad
Universeum 
www.universeum.se
Virtue
www.virtuedata.se
Västarvet 
www.vastarvet.se
Västkuststiftelsen
www.vastkuststiftelsen.se
Västra Götalandsregionen
www.vgregion.se 
miljo Winga vänner
www.wingavanner.se
Åsa 365
www.facebook.com/asa365
Öckerö båtsällskap
www.ockerobatsallskap.se
Öckerö kommun
www.ockero.se

VI ÄR VÄSTERHAVSVECKAN Vi blir allt fler som engagerar oss för havet. Arrangörer från Göteborg, 
Bohuslän, Halland och Skåne är med och skapar e� spännande, intressant och roligt program för alla 
åldrar. Många av oss har havsnära aktiviteter hela året. Välkomna!
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I år utökas Västerhavsveckan igen. Fler aktiviteter 
och fler arrangörer. Och förhoppningsvis fler besö-
kare än tidigare. Människor har ett behov av kun-
skap. Kanske särkilt kunskap om havet och naturen. 
Naturen är själva förutsättningen för allt liv och 
havet är mer outforskat än landbacken.

I år sker invigningen av Västerhavsveckan på Koster, 
en av Sveriges solrikaste platser. Koster är även en 
ö i en av de mest känsliga områdena och i området 
finne en oerhört stor biologisk mångfald. Se till att 
vara med på Koster den 5 augusti och upplev Sveri-
ges enda marina nationalpark!

Tillsammans med lärosäten, kommuner, föreningar 
och företag arrangerar Västra Götalandsregionen 
en vecka i havets tecken varje år. Vi genomför

arrangemanget i början av augusti när vi kan fånga 
många människor som fortfarande har semester. 
Då finns det lite extra tid för eftertanke kring havet. 
Deltag i de aktiviteter som passar dig! Det finns ett 
stort utbud av välja bland - från Strömstad till Ängel-
holm hela veckan. Läs mer i denna skrift.

Västerhavsveckan har också ett djupare budskap. 
Genom mer kunskap och ökat engagemang för 
Västerhavet kan vi minska miljöproblemen och ut-
släppen i havet. Få bort skräp och oljeutsläpp samt 
slippa synsättet att havet är en soptipp. Västehavs-
veckan hjälper oss att tydligare se att havet är en 
resurs som ger oss mat och jobb!

Kristina Jonäng, (c)
Västra Götalandsregionens miljönämnd




