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Vegetationen på Kosteröarna är mycket speciell med krypen, nypon, taggiga rosor och ljung.
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Att jobba på

-Det är mycket logistik.
Vi kan ju inte pendla fram
otl t:i3>aka tan mast:e ha
boende pa öarna när v är
där. Vi måste dessutom ha
skyddshandskar av kevlar
på grund av den taggiga
vegetationen, säger skogs
chef Sten Gustafsson.

Nypon, taggiga rosor, kry
pen och ljung. Vegetatio-

en ö kräver även mycket
planering.

Så det är ett ganska
ovanligt uppdrag som
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Två av öarna är avkla
rade och arbetet börjar
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där det bland annat ingår
bränning för att föryngra
vegetationen. Det är enor
ma mängder ris som mås
te brännas på plats. Allt är
detaljstyrt från länsstyrel
sen vad vi får göra och inte,
säger Sten Gustafsson.

Beteslandskap
Det var i februari i år som
Svensk Skogsservice vann
upphandlingen av restau
reringen av Kosteröarna
som i samma veva blev
nationalpark. Företagets
uppdrag är att röja öarna
Saltholmen, Filjeholmen
och Långegärdsholmen.
Arbetet påbörjades i påsk
-Öarna var väldigt igen
vuxna. Tanken är att na
turen ska tillbaka till be
teslandskapet i början av
-1"
De vackra stränderna på öarna sköts av Kosterstiftelsen.

1900-talet. Vi har röjt sän
kor, dalgångar och salt
ängar som varit helt oge-

nomträngliga, säger Sten
Gustafsson.
Arbete på Sal o
e .
20,9 e,,,Lar, och Filjeholm
en, fem hektar, är i stort
sett klart och nästa upp
drag följer på Långegärds
holmen.
- Det kommer att bli
jättefint. Vårt uppdrag är
att göra det snyggt, säger
Sten Gustafsson.
Svensk skogsservice har
även uppdrag i andra na
turreservat i Västsverige
och ska lämna in fler an
bud på andra projekt på
Kosteröarna. Länsstyrel
sen driver upprustnings
arbetet på öarna fram till
och med 2016.
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Ligger utanför
Strömstad
Koster är en ögrupp
utanför Strömstad som
består av de två huvud
öarna Nordkoster och
Sydkoster, Ramsö, den
tidigare bemannade fyr
platsen Ursholmen, samt
en mängd mindre öar.
Öarna är de mest väst
liga i Sverige där cirka

300 personer bor året
runt. Vattnet utanför
Koster, samt en del av
dess landområde, ingår
i Kosterhavets national
park.
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