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- ett alternativt naturum på kosteröarna

Vägen till

Nationalparker har syftet “att bevara ett större sammanhängande område av 

viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”  

(Miljöbalken 7 kap 2§). Tanken är inte att avskärma naturen utan att bevara det  

landskap som delvis kommit till tack vare människan. Nationalparken ska praktiskt 

fungera som en resurs för friluftsliv, studier och forskning. 

Naturumen spelar en viktig och strategisk roll 

som introduktion till området. Normalfallet samlar 

information och funktioner i en volym som sedan  

silar besökarna ut i omgivningarna. Fördelarna för 

besökaren är en tydlig entré  samtidigt som det blir 

en lättarbetad arbetsplats.  Naturumets relation till  

naturen handlar ofta om utblickar och en minimering 

av påverkan på mark.

Det unika med Koster är dess tydliga 

geografiska avgränsning, funktionen som ett 

av Sveriges största turistmål och den variation 

i landskapstypologier som existerar på så liten 

yta. Många olika intressen samlas men är också 

tydligt beroende av varandra.

Vårt angreppssätt är att hantera området som en helhet. Genom att 

ta vara på de befintliga strukturerna kan naturumet bli mer än en utplacerad 

solitär. Dess program kan istället bidra till, och ta del av, de resurser som redan 

finns på öarna. Att dela upp naturumet på flera platser förbättrar samutnyttjande,  

direktkontakt med de olika biotoperna och ökar chansen att nå så många av som 

möjligt av öarnas besökare. Samtidigt understryker programplaceringarna  

rörelsen över öarna. Vandringen genom landskapet är en lika viktig del av  

naturumet som byggnaderna i sig.

Ett tydligt avgränsad geografiskt  område 
med många olika ankomstpunkter

Ett levande samhälle med ca 300 bofasta och ett stort 
antal turister under sommarmånaderna
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“Hin håles harvedrag” är kosterbornas namn på de diabasgångar som överallt 
på öarna skär genom landskapet. Detta geologiska fenomen tillsammans med 
Kosteröarnas klimat och rika djurliv ledde till upprättandet av en nationalpark 
2009. Bestående till största delen av vattenyta skapar den nya möjligheter för 
ett naturum. Hur visar man ett landskap under vatten och hur förhåller man 
sig till en nationalpark i ett av landets mest turisttäta områden?
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Öarnas korta intervall av rumsligheter 

Särskilt viktiga biotoper Vandringsleder och vägnät har i dagsläget dålig kontakt 
med varandra och det finns inget tydligt sätt att röra sig 
runt öarna. Naurleden skapar en loop som kopplar ihop de 
olika vägsystemen.

Kosteröarna har flest soltimmar i Sverige och stationerna 
följer solens gång vid en tänkt dagsutflykt. 

Strömstad

vind sommar

vind vinter

Kosterleden längd ca 6km

stationer

entréer

temporära stationer

  Kosterhavets naturum:

∙ En Kosters naturled som för besökaren
  genom området.

∙ Tre strategiska entréer: Strömstad, 
  nordkoster, sydkoster

∙ Tre fasta stationer som belyser 3 olika 
  biotoper: under vatten, vattenytan, 
  landskapet

∙ Temporära stationer som för besökarna
  längre ut på öarna och som också 
  fungerar som informationsstationer,  
  övernattning och vindskydd. 
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Egna strövtåg

naturumets programdelar kopplas samman med 
de befintliga funktionerna längs med naturleden.

Naturledens utformning baseras på befintliga infrastrukturen, 

vägar och vandringsleder, samt att man som besökare ska komma i  

kontakt med så många biotoper som möjligt. Stationerna placeras nära 

befintliga färjelägen som är navet i transporterna runt öarna.
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Diabasgångarnas utbredning på öarna.
Sammanlagt är de över 700 st och varierar 
i bredd från några cm till tiotalet meter

Kosterhavet

Det geologiska ursprunget till de svarta ränderna 

härstammar från en tid då starka krafter påverkade jorden.  

Under landmassorna flöt magma som flyttade på kontinenter och 

stelnade till näringsrik havsbotten av diabas. När samma magma 

trängde upp i landmassornas sprickbildningar gav de upphov till de 

diabasgångar som ingenstans i Sverige är så många och så tydligt 

tecknade som på Koster. 

Trots att de ljusa delarna av landmassan 
ligger under vatten skiljer de sig från 
djuphavsbottnarna av diabas
som istället växer sig utåt från den mid-
Atlantiska vulkansprickan

sprickan i landmassan 
kosterrännan

Förbindelsen mellan djuphavens diabas
och den som är synligt på land

fördelningen över/ under vattenytan av 
nationalparkens totala 38 900 ha

38 040 Ha

860 Ha

kosterännan

plan 1:100 sektion A-A 1:100 De fasta positioner som kan användas för placeringen av temporära stationer.  
Hur många positioner som används kan variera allt efter säsong eller slitagebehov.

Konceptet utgår från den spricka som med tiden bildas 

mellan diabasen och den omgivande gnejsen. Medan gnejsen 

sakta eroderar bryts istället diabasen i sjok, och rostar sönder, 

på grund av sitt rika mineralinnehåll. De rumsligheter som då 

uppkommer mellan de två materialen blir en volym som läggs 

tillbaka på platsen som en andra diabasgång.

Projektet handlar om denna koppling, hur djuphav och kosteröarna 

binds samman med hjälp av dessa svarta band. Hur diabasen, oavsett 

om den är på land eller under vatten, har samma nyckelfunktion för sin 

omgiving. Det centrala är inte att försöka nå det landskap som finns 

under vattnet, utan att inse att det redan är närvarande.

Att hitta vägen längs Kosters naturled sker genom tre olika signalsystem. 

Förutom enkla stigmarkeringar i sten och infällda markeringar i vägbanan finns 

även bolådorna. Temporära stationer som antingen kan innehålla utedass eller 

möjlighet för fågelskådning/övernattning. Periodvis omflyttning av de temporära 

stationerna gör att slitaget fördelas över öarna. Utsidan fungerar som vindskydd 

och informationplats för intressanta djur och växter i närheten. Tack vare kordinat-

systemet kan bolådorna även fungera som positionsangivelse och mötesplats. 

Länken mellan djupgraven och vägen 
längs med diabasgångarna

Bolådor

ek
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infälld metalltext med 

namnet på nästa 

naturledsstation  

Kosterrännans avtryck 

i markörens överkant 

ger ett vattenblänk vid regn  

Befintliga stigmarkeringar i trä kompletteras med 
naturledsmarkeringar i diabas

Infällda markeringar i vägbanan visar vägen

fasader 1:100 
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sektion A-A 1:50

-korslimmad massivträ 200
-takpapp
-spikläkt 34 x 45 
-träpanel 22
-kallmur diabas

Långegärdesholmen sydväst om sydkosters kaj 

anslutar till de gamla betesmarkerna  och präglas av låg ve-

gitation och en stor våtmark som ligger i sluttningen ned mot 

vattnet. Området ligger vindskyddat i viken och landskapet 

gynnas av det microklimatet som bildas. Här kan man besöka 

biblioteket och se utställningen om det omkringliggande land-

skapet och dess biotoper.

Långegärdesholmen
Sydkoster

Muren börjar byggas. Kosters byalag kan tillsammans 
med murarmästare bygga den till stora delar själva.
Under lågsäsong kan kurser i stenmurning hållas och på 
så ge arbetstillfällen på öarna.

Minst 100 år, så länge räknar man med att en mur kan hålla 
utan större reparationer. Under den tiden kan funktionernas 
trävolymer justeras i takt med att programdelarna förändras.

> 100 år. När muren till slut spelat ut sin 
ursprungliga funktion kan den vittra sönder 
tillbaka in i diabasgången

fasad 1:200 

plan 1:200 

Massivträ, linoljeimpregnerad Perforerad Corténplåt

vind vinter

Mur av basaltsten

> 2 miljoner år sedan bildades diabasgångarna som 
sedan dess slipats av inlandsisen och vittrat sönder.

Kosters naturled

vind sommar

I området lever smådjur som trivs nära 

den blöta marken och här ger kallmurens 

håligheter boplatser för smådjur som 

trivs i små och skyddade utrymmen. Den 

mineralrika diabasstenen lämpar sig för 

växtlighet, mossor och lavar.  

Microklimatet gör också muren idealisk 

som övervintringsplats för fjärilar och 

insekter.
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-korslimmad massivträ 200
-takpapp
-spikläkt 34 x 45 
-träpanel 22
-kallmur diabas

sitt vatten från det befintliga  

ostronkläckeriet som även har 

planktonodling och ett besökcenter. 

Under vattenytan ger muren bo-

platser åt olika kräftdjur och alger. 

Fiskyngel kan gömma sig bland 

stenarnas sprickor och silande 

havsanemoner kan få fäste på den 

grova ytan. 

Ekenäs
Sydkoster

Ekenäs karaktär är klipplandskapet nära 

vattnet. Den marina forskningsstationen kan 

ha visningar av sitt arbete och man kan ta en 

ny färjelinje vidare till Norska nationalparken 

Ytre hvaler. Här samlas man för att vandra 

vidare till nationalparkens snorkelled eller ta 

dyklektioner i viken. Stationens akvarium får

plan 1:200 

Betongsula gjuts på plats efter 
kilning av grundstenar

Koppstenar läggs i motsatt riktning
mot övriga stenar för stabilitet

Corténplåtens golv övergår till 
utställningslådor i muren.

Trästommen som vilar på muren 
bildar sittplatser.

vind sommar

vind vinter
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-träregel för infästning av 
corténplåt 120 c-c1200 
-takpapp
-corténplåt 20 
-kallmur diabas

-träregel 45 för 
infästning av 
träbeklädnad 
sittplats
-kallmur diabas
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- betongsula gjuts på plats efter 
kilning av grundstenar

Ovan vattenytan använder sig 

fåglar av den vindskyddade  

murens som rastplats. Sjöfåglar 

som andfåglar och tärnor trivs 

bra på avstatsen nära vatten-

ytan. På murytor där besökare 

inte passerar kan svalor hitta 

håligheter för häckning.

Vettnet är en av Kosters viktigaste gästhamnar 

för småbåtar. Kallbadet ligger mitt emot hamnen 

och skyddar ryggen mot sydvästvinden. Usikten 

över havet är lång och man har även full överblick 

över inloppet till kostersundet.   

Vettnet
Nordkoster

Muren som sittyta.Muren bevarar värmen från solen 
och lämpar sig som groplats för 
växter.

Vindriktning

Murens ojämna yta bryter upp 
vindflödet.

Sittytor i muren bärs upp av träbeklädnad.

vind sommar

vind vinter

hällmarks-
torrängar

äldre 
slåttermark

ängsmarkgängsängssmarksmarkk

sssssyyydddddkkkkkoosstttttteeeee  hhhh mnnneerrssss hhhhaammmmdkost
mmmm ess attssmmöötteessppllaatt

nnnnnaaaattuurrlleeeeddddssiiinnnnffff mmationffoorrmmmmaaattiona
aaaaavvvvvggggåånnnnngggssssppllaatttss kkoooosstteerrbåttt naaaerrbbåååttttttaaarrrrnnvvg s

nnnnooo dkkkkkkkkooossttttttttteeeeeeerrrrrssssss  hhhaammmmnnoooorrrrrdddddkkkoooos hhhho ers hamnn
mmmmööööttteeeeeessssppppppllaatttttsspööttttteeeeeeeessssssspplllllaaaaaatt
nnnnnnnnnaaaaattuuuuuurrrrlllllleeeeeeeeddddsssiiiiiinnnnnnnnnffffffffooooooooorrrrrrrrmmmmmmmmmatti nnnnnnddss mmmmmaa
aaaaaannnnnkkkooooommmssssttttttppppplllaaaaaaaaaatttttttttssssssss kkkkkkkkooooooooooossttttttttttteeeeeeeeeerbåtarnattt ttooooossssssssttttttt

haamma

tiiiiioooooooooonnnnnnnnnnn
eeeeeeeeeerrrrrrrrrrrb

linjefärjan
mellan nord-

och sydkoster

hamn
krogarna

sibirien, kosters 
hembygdsmuseum
en viktig 
samlingsplats

Koste
rs 

naturle
d



  

A

A

fä
rje

lä
ge K

ost
erb

åta
rn

a

fiskrökeriet

till nordkoster

bef. fiskhandlare

bef. fiskhandlare

Fiskauktionen
hit förs kosterfiskarnas fångst 
varje dag för vidare försäljning 

Nord- och sydkoster
Två mötesplatser på var sida kostersundet. 
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Hamnområdena på nord och sydkoster är starkt trafikerade 

sommartid men saknar idag naturliga samlingsplatser. Kontakten 

med nationalparken och befintliga vandringsleder är otydlig och det 

är oklart hur man rör sig vidare ut i området. Genom två tydliga  

entréplatser med direkt koppling till diabasgångarna försärks  

närvaron av nationalparken. På nordkoster kliver man av färjan och 

direkt upp på diabasgången vidare ut på Kosterleden. Sydkoster har 

en annan situation där entrén är tillbakadragen från hamnen. Det är 

från syd man lämnar öarna på kvällen och där vill man enkelt kunna 

överblicka längre bort över sundet för att se när båten kommer.
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Strömstad
Torskholmen 

plan 1:200

sektion A-A 1:200

En ny öppen plats vid hamnen som förtydligar 

Strömstads koppling till Kosterrännan. 

Ett långbord ger översikt över biotoperna längs 

Kosters naturled och avspeglar ledens topografi.

Utställningsskärmar, en för varje station, skyddar 

mot sydvästvinden och ger rumsligheter på den  

stora kajytan. Strömstad har en viktig roll för  

nationalparken. Det är här kosterfiskarna dagligen 

kommer in med sina båtar för att lasta av de räkor 

som är fiskade med särskilda redskap mitt i koster-

rännan, och det är härifrån kajen som man tar  

kosterbåten ut till öarna.

Referenser
Anders Tysklind:  Nationalparkschef, Kosterhavets nationalpark

Svante Hultengren: Biolog, Naturcentrum AB, ansvarig för biotopinventering av nationalparken
Sofia Wikström: Marinbiolog, Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Dennis Kraft: Ordförande Sveriges ornitologiska förening
Beril johansson: Emmaboda Granit

plan 1:200 

plan 1:200 

Del av promenaden:     nordkoster och sydkoster högsta punkter landskapet och biotoperna mellan 
stationerna

färjelinjen mellan Vettnet och 
Ekenäs

Betongskivan får ett mönster med de djur och växter som finns att 
upptäcka under promenaden längs med leden. Infällda metallytor 
nämner stationerna som kan ses i detalj på skärmarna. 
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