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Ett sätt att besluta sig för vad man vill 
se eller göra på Koster är att utgå från 
sin rörlighet eller vad man vill göra. 
Ingen av de båda öarna är ”bäst”, 
utan de passar alla. Vill man se båda 
öarna kan man åka över det smala 
Kostersundet med den gula linfärjan 
när den är bemannad under storhelger 
och på högsommaren.

Parkera bilen utanför Strömstad om det 
är högsäsong och åk parkeringsbussen 
till centrum. Annars kan man parkera 
vid sjukhuset. Det går också utmärkt att 
åka med Västtrafiks bussar och tåg till 
Strömstad.

Kosterbåtarna är röd-vita katamaraner som avgår från Norra 
hamnen. De går många turer varje dag året runt. Kosterbåtarna 
sätter in extra båtar ifall det behövs. Ingen blir akterseglad någon 
längre stund. På båtarna finns enklare förtäring i kiosken och rena 
toaletter. Båtarna är anpassade för rörelsehindrade. Djur med 
päls får stanna ute med hänsyn till allergiker. Vilken kosterbåt 
man åker med spelar ingen roll, alla röd-vita båtar har samma 
biljettsystem. 

Biljett bör helst köpas innan färd. Den gäller mellan Strömstad-
Koster och omvänt. 
Båtbiljett i din smartphone: ladda ner Västtrafiks To Go app 
via App Store/Google play. Sök därefter biljett från Strömstad 
norra hamnen till någon av bryggorna. Oavsett vilken brygga du 
väljer kan du gå av på en annan eller på vid hemfärd. Betala med 
kreditkort eller Swish.
Det finns också en biljettautomat vid båtarna. Om man inte 
hinner köpa biljett finns det möjlighet att köpa den ombord. 
OBS! ingen kontantbetalning!

Turlistan finns på: kostermarin.se, vasttrafik.se och här i 
tidningen.

Med små barn eller om någon är lite rörelsehindrad, kan ett 
klokt
val vara att gå av på Västra Bryggan Nordkoster eller på Ekenäs 
eller Kilesand på Sydkoster.
 
Västra bryggan Nordkoster: Nära till restauranger och några 
hundra meter uppför backen till vänster ligger badstranden 
Basteviken. En sommaröppen butik ligger till höger ovanför 
backen. 

Vettnet Nordkoster: Här finns 
sommartid en naturcamping som inte 
har något annat utbud än havet, naturen 
och kallvatten. Vill man övernatta där 
måste man komma ihåg att boka sin 
plats först. Det är många som vill leva 
några dagar i naturlig enkelhet.

Ekenäs brygga Sydkoster: Här ligger 
Kosterhavets informations-center 
naturum, ett hotell, restaurang med
rökeri, hamngrill, sommaröppen 
fiskaffär och toaletter. Ovanför backen, 
på den asfalterade vägen och sedan till 
höger mellan tennisbanan och Solkosters 
reception, går vägen till badstranden i 
Rörvik. 

Kilesand Sydkoster: Båten lägger till alldeles vid den stora 
badstranden och endast 100 meter därifrån ligger Kostergården 
med boende och restaurang.

Långegärde Sydkoster: Här finns det sommartid restauranger, 
ett hembygdsmuseum som öppnar på eftermiddagen och en 
hemslöjdsbutik. Det är närmaste bryggan till Valfjäll och Kosters 
Trädgårdar.

Cykeluthyrning finns bara på Sydkoster och vid alla 
bryggorna. Det är enklast att hyra cyklar på ön, eftersom det 
kostar en avgift och det kan vara trångt och ibland inte möjligt 
att ta med sig egen cykel på båten. Ön är relativt liten och 
man hinner cykla överallt. Utbudet av allehanda varianter av 
cykelfordon är stort.

För naturvandrare passar båda öarna alldeles utmärkt. Man 
packar med fördel med sig mat för hela dagen. Den kan man 
handla i butiken eller annars planera in ett restaurangbesök.
Sedan kan man ta en titt på kartan i tidningen och välja en 
vandringsled. På Syd kan man vandra långt. Naturen är slående 
vacker och man blir relativt ensam på stigarna. På Nord går 
vandringslederna i slingor och ön är så liten att man knappast går 
vilse oavsett karta. Naturen på Nordkoster är mer dramatisk, stor-
slagen och öppen. Här finns Kosters dubbelfyr uppe på berget 
Högen och badstränderna i norr är fantastiska. 

Ha det så trevligt!
Susanne Enfors-Davies

Snabbguide för dagsturister



4  

Strömstad - Koster - Strömstad
Sommar 2023 (se även Högsommar) perioden 9/6-29/6 samt 7/8-20/8 Kundservice 0771-41 43 00

Kbris Kbris Kbris Kbris Kbris Kbris Kvåg Kbris Kvåg Kbris Kvåg
M-F M-F Lör M-L Sön Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl

fr Strömstad Norra hamnen   06:25B   08:15B   10:05B   10:30C   12:10C   12:30B   14:05C   14:40B
Öddö I I   10:15G I I I   14:15G I
Styrsö I I I I   12:25G I I I
Västra Bryggan, N Koster 05:45 07:15 07:05 08:50 08:15 10:45 I I 13:15 14:45 I
Långegärde, S Koster 05:40 07:20 07:00 08:55 08:10 10:50 I I 13:20 14:50 I
Vettnet, N Koster I I I I I I 11:05 I 13:00 I 15:10
Ekenäs, S Koster I 07:02 07:20 09:10 08:30 I 11:15 12:55 I I 15:20
Kilesand, S Koster I 06:53 07:30 09:20 08:40 I 11:25 12:45 I I 15:30
Styrsö I I I   09:30G   08:50G I I I I I I
Öddö I I I I I I   11:45G I I I I

t Strömstad Norra hamnen   06:15B   07:55B   07:55B   09:55B   09:10B   11:25C   12:00B   13:30C   13:55B   15:30C   16:05B

Kbris Kvåg Kbris Kbris Kbris Kvåg Kvåg Kvåg
Dagl Dagl M-To Fre Lör, Sön Dagl Dagl Fre,Lör

fr Strömstad Norra hamnen   16:10C   16:30B   17:45C   18:20C   17:45C   18:20B   20:15B   22:00B
Öddö I I   17:55G   18:30G   17:55G I I I
Styrsö I I I I I I   20:30G I
Västra Bryggan, N Koster 16:45 I 18:25a 19:00a 18:25a 19:20 21:15 22:55
Långegärde, S Koster 16:50 I 18:30a 19:05a 18:30a 19:25 21:20 23:00
Vettnet, N Koster I 17:00 18:15a 18:50a 18:15a I I I
Ekenäs, S Koster I 17:10 19:05 21:00 22:40
Kilesand, S Koster I 17:20 18:55 20:50 22:30
Styrsö I   17:35G I I I Kvåg = Kostervåg
Öddö   17:15G I I I I Kbris = Kosterbris

t Strömstad Norra hamnen   17:35C   18:00B   20:05B   21:55B   23:35C

TECKENFÖRKLARINGAR BRA ATT VETA: HELGTRAFIK
G = Öddö och Styrsö anlöps på begäran, säg till ombord eller hissa signal på kaj Särskild godsfärja till Kosteröarna 22/6 trafikeras som fredag
a = Anlöper bryggan endast för avstigande se www.kostermarin.se för information Midsommarafton 23/6 trafikeras som lördag
B/C = Anlöper / Avgår  hållplatsläge B eller C Midsommardagen 24/6 trafikeras som söndag

OBS! Förseningar kan uppstå. Pälsdjur får inte vistas i salongen. Pälsdjur hänvisas till
Räkna med 30 min för byte till buss eller tåg. särskilt utrymme samt är välkomna på soldäck och akterdäck.

Strömstad - Koster - Strömstad
Högsommar 2023 perioden 30/6-6/8 Kundservice 0771-41 43 00

Kbris Kbris Kbris Kbris Ksund Kbris Kvåg Ksund Kbris Kvåg Ksund Kbris
M-F M-F Lör,Sön Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl

fr Strömstad Norra hamnen   06:25B   08:30B   09:50A   10:30B   11:00C   11:30A   12:10B   12:40B   13:15A   13:50B
Öddö I   08:40G I I I I I I I I
Styrsö I I I I   11:15G I I I I   14:05G
Västra Bryggan, N Koster 05:45 07:15 07:05 09:10 10:40 I 11:50 12:20 I 13:15 14:00 I
Långegärde, S Koster 05:40 07:20 07:00 09:15 10:45 I 11:55 12:25 I 13:20 14:05 I
Vettnet, N Koster I I I I 10:25 11:05 I 12:05 I I 13:45 I
Ekenäs, S Koster I 07:02 07:20 09:30 I 11:15 11:35 I 12:45 13:35 I 14:40
Kilesand, S Koster I 06:53 07:30 09:40 I 11:25 I I 12:55 I I 14:30
Styrsö I I I   09:50G I I I I   13:10G I I I
Öddö I   07:45G   07:45G I I   11:45G I I I I I I

t Strömstad Norra hamnen   06:15B   08:00B   08:00B   10:20B   11:20A   12:00B   12:30B   13:00A   13:35B   14:10B   14:40A   15:10B

Kvåg Ksund Kbris Kvåg Ksund Kbris Kvåg Ksund Kvåg Kvåg
Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl

fr Strömstad Norra hamnen   14:35B   15:10A   15:45B   16:25B   16:55A   17:30B   18:15B   18:30A   20:15B   22:00B
Öddö   14:45G I   15:55G I I I   18:25G I I I
Styrsö I I I I I I I I I I
Västra Bryggan, N Koster I 15:55 16:25 I 17:40 18:10a I 19:05 20:50 22:55
Långegärde, S Koster I 16:00 16:30 I 17:45 18:15a I 19:10 20:55 23:00
Vettnet, N Koster 15:10 15:40 I I 17:25 I I 19:25 I I
Ekenäs, S Koster 15:20 I 16:45 17:10 I 17:55a 19:05 I 21:10 22:40
Kilesand, S Koster 15:30 I I 17:00 I 18:55 I 21:20 22:30
Styrsö I I I   17:25G I   19:20G I I I
Öddö I I I   17:35G I I I I I

t Strömstad Norra hamnen   16:05B   16:40A   17:20B   17:50B   18:20A   19:40B   19:55C   21:55B   23:30C

TECKENFÖRKLARINGAR BRA ATT VETA:
a = Endast avstigande, båten ligger kvar på Koster Särskild godsfärja till Kosteröarna
G = Öddö och Styrsö anlöps på begäran, säg till ombord eller hissa signal på kaj se www.kostermarin.se för information Kvåg: M/S Kostervåg
A/B/C = Anlöper / Avgår  hållplatsläge A, B eller C Kbris: M/S Kosterbris

Ksund: M/S Kostersund
Skuggad tid = Går EJ lördag och söndag

OBS! Förseningar kan uppstå. Pälsdjur får inte vistas i salongen. Pälsdjur hänvisas till
Räkna med 30 min för byte till buss eller tåg. särskilt utrymme samt är välkomna på soldäck och akterdäck.

Strömstad - Koster - Strömstad
För- / sensommar 2023 (Sommar, Högsommar, se tabeller nedan) perioden 12/5-8/6 samt 21/8-3/9 Kundservice 0771-41 43 00

M-F M-F Lör M-L Sön Dagl Dagl Dagl Dagl Dagl M-To,S Fre,Lör Fre,Lör
fr Strömstad Norra hamnen 06:25 08:15 10:00 12:00 14:00 16:10 18:20 20:15 20:15 22:00

Öddö I I   10:10G I   14:10G I   18:30G I I I
Styrsö I I I   12:15G I I I   20:25G   20:30G I
Västra Bryggan, N Koster 05:45 07:15 07:05 08:50 08:15 10:40 13:05 14:40 16:45 19:25 21:10a 21:15 22:55a
Långegärde, S Koster 05:40 07:20 07:00 08:55 08:10 10:45 13:10 14:45 16:50 19:30 21:15a 21:20 23:00a
Vettnet, N Koster I I I I I 10:55 12:55 I 17:00 19:15 I I I
Ekenäs, S Koster I 07:02 07:20 09:10 08:30 11:05 12:45 15:00 17:10 19:05 20:55a 21:00 22:40a
Kilesand, S Koster I 06:53 07:30 09:20 08:40 11:15 12:35 15:10 17:20 18:55 20:45a 20:50 22:30a
Styrsö I I I   09:30G   08:50G I I I   17:35G I I
Öddö I I I I I   11:35G I I   17:45G I I

t Strömstad Norra hamnen 06:15 07:55 07:55 09:50 09:10 11:50 13:50 15:45 18:05 20:10 21:55

TECKENFÖRKLARINGAR BRA ATT VETA: HELGTRAFIK
a = Endast avstigande, båten ligger kvar på Koster Särskild godsfärja till Kosteröarna Helgdagar trafikeras som söndag
G = Öddö och Styrsö anlöps på begäran, säg till ombord eller hissa signal på kaj se www.kostermarin.se för information 17/5 trafikeras som fredag

6/6 trafikeras som söndag

OBS! Förseningar kan uppstå. Pälsdjur får inte vistas i salongen. Pälsdjur hänvisas till
Räkna med 30 min för byte till buss eller tåg. särskilt utrymme samt är välkomna på soldäck och akterdäck.
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Your ferry ticket is valid between 
Strömstad and Kosteröarna on any 

of the four ferries to any jetty on the 
islands and allows you to return to 

Strömstad from any jetty.

* Pay As You Go is money that you load 
onto a Västtrafi k card. 

You can buy and top up the card at a 
ticket offi  ce or at agents like

Pressbyrån or 7-Eleven. 
Th e price of your journey is deducted

from the card when you travel. 
Once the money on the card has run out, 

you top up the same card again.

Ladda ner Västtrafi ks To Go app via App Store 
eller Google play.
Sök därefter biljett från Strömstad norra hamnen 
till någon av bryggorna eller KOSTERÖARNA. 
Här köper man enkelbiljett som gäller i 180 
minuter. Betala med kort eller Swish.
Biljetten ska vara aktiverad före 
avgång, telefonen måste vara igång 
och ha internetanslutning och visas 
för däcksman.

vasttrafi k.se/info/kosterbatarna

Vuxen
Ungdom 7-19 år

Barn 0-6 år - gratis

Cyklar och skrymmande resgods kan 
endast tas med i mån av plats. 
Fraktavgift betalas ombord.

• Buy your ticket from the ticket machine at the port.

• Pay with pay-as-you-go on board. *

• Buy a ticket from the deckman on board the boat.
No cash payment!

Köpa biljett Buy ferry ticket
Buy your ticket before you board.

Västtrafi k To Go – mobile ticket
Buy your ticket wherever and whenever you 

like with Västtrafi k To Go app.
Download from App Store / Google 

Play. Search ticket from Strömstad norra 
hamnen to any jetty on the islands, or 

KOSTERÖARNA.
Buy single ticket (valid in 180 minuter). 

Pay with card or Swish. Activate your 
ticket before departure, you need internet 
connection, and to show your ticket on 

board.

vasttrafi k.se/info/kosterbatarna.

Adult
Youth 7-19 years

 Children 0-6 years - free

 You can only bring a bike on board if 
 there is eunogh space. 

KOSTERVÅG • KOSTERBRIS • KOSTERSUND • KOSTERFJORD

Biljett bör helst köpas innan färd.

• På kajen i Strömstad fi nns en biljettautomat.

• Betala med Västtrafi ks kontoladdning.

• Det fi nns möjlighet att köpa biljett ombord
när däcksman kontrollerar biljetter. 
OBS! ingen kontantbetalning!

Båtbiljett i din smartphone är enkelt.

Kosterbåtarna - linje 899 Zon C+



 
o the west of Strömstad lie the Koster Islands noted for 
their scenic beauty and the Kosterhavet national park. 

These are Sweden´s most westerly populated islands. The two 
main islands, Nordkoster and Sydkoster (North and South 
Koster) are separated by a narrow sound. Around them lie the 
Koster archipelago with a large number of skerries and rocky isles.

The fjord, Kosterfjorden is 250 meters deep and 3 kilometres wide 
and separates the islands and the archipelago from the mainland. 
With its deep water currents from the North Atlantic it has the 
highest salinity in Sweden. Here 6000 different marine species 
can be found, including 200 species that are unique.
Parts of the islands and the archipelago have been nature reserves 
for a long time. In 2009 the whole area became a national park, 
Kosterhavet (The Koster Sea) because of its unique marine life 
and diversity. On the south island close to the quayside at Ekenäs 
lies the national park visitor centre (naturum). Entrance is free. 
See a small aquarium, exhibits, films and free audio guides in 
English, German, Norwegian and Arabic. 

The bedrock around Koster is gneiss as opposed to the rest of 
the coast and archipelagos which is mainly composed of granite. 
Volcanic processes have created black lines of diabase in the 
gneiss. Legend says that the devil himself created these lines while 
taking the form of a wild stallion that was captured and made to 
harrow. Furious, he ran into the sea and left visible black lines in 
the rock that can be seen all over the archipelago. 

Nordkoster is a mere 4 km2 consisting of both beautiful and 
dramatic scenery within a small area. Here you can find lovely 
beaches, heather clad moors and brushwood. On the west side 
seldom seen geological variations are present, as are large rubble 
fields and clear traces from the last ice age. Nothing is far away 
and you can easily walk across the island on the marked paths.
The highest point above sea level, 58.8 metres, is the Koster-
bonden peak on Nordkoster, where in 1849 two lighthouses 
were built. From this peak there are magnificent views over 
Kosterhavet. On a clear day it is possible to see Väderöarna (The 
Weather Islands) to the south and the mountains of Norway to 
the north.

Sydkoster is the largest of the two islands, around 8 km2. Bike 
hire is available at Ekenäs and Långegärde jetties. There are large 
beaches such as Rörvik near Ekenäs and a long sandy beach at 
Kilesand, There are also forests and the tracks and roads more 
numerous than on Nordkoster. Valfjäll, opposite the small 
wooden church is a beautiful viewpoint.

The stairway gives you a helping hand on your way up where you 
can sit and gaze out over the Koster archipelago.
To get between North and South Koster you can take the yellow 
cable ferry. During the summer months and holiday weekends 
there is always someone to help you across.

There are around 300 permanent residents living on the islands, 
roughly a third live on the north island. Fishing used to be the 
main occupation on the islands and a few fishermen still remain 
today. Shrimp, lobster and crayfish are the main catches. 
Tourism is an important source of income, even if the peak 
season is relatively short, only eight to ten weeks. If you are to a 
degree self-reliant and enjoy nature, you can have a wonderful 
time during the spring and autumn. As Koster is a “suburb” 
of Strömstad on the mainland, many islanders make the daily 
journey over the fjord to work.
It is common to have small businesses, the motto being “employ 
yourself if nobody else will”.
Being the last frontier of the EU, this area is advantageous for 
border-crossing shoppers from Norway. 

There are grocery shops on both islands. The shop on the north 
island is open only during the peak summer period, whereas the 
shop on the south island has regular opening hours all year round. 
During the peak season many more facilities and shops are open: 
fish shops, restaurants and art and craft studios. 

Emergency services are found on both islands, dial 112

Travel information   

Ferry ticket on your smartphone: 
Download our app Västtrafik To Go via 
App Store or Google Play. Search for ticket from 
Strömstad norra hamnen to Kosteröarna.
Pay with creditcard or the Swish app. 
Ferry ticket, can also be bought from the ferry 
stop ticket machine in Strömstad or on board.
No cash payment.  
The Västtrafik ticket system with pre-paid cards 
is valid on board.

Your ferry ticket is valid between Strömstad and Kosteröarna on 
any of the three ferries to any jetty on the islands and allows you 
to return to Strömstad from any jetty.
Children under the age of 7 travel free of charge. Schoolchildren 
travel at a reduced rate until their 20th birthday.
There is a reduced rate for families departuring from Strömstad 
before 9.00am. You may return the same day at any time of your 
choice. The whole family must travel together. 

Group bookings are possible during certain times, minimum 20 
paying travellers. Book in advance at least three days before travel.

Koster Islands

T
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Die Kosterinseln liegen 10 Kilometer vor Strömstad an der Westküste 
Schwedens. Die Inselgruppe besteht aus den zwei Hauptinseln Süd- und 
Nordkoster, die von einer Vielzahl kleinerer Schären umgeben sind. Koster gehört 
im Sommer zu den sonnigsten Plätzen Skandinaviens und bietet ausgezeichnete 
Möglichkeiten zum Baden.

 Die beeindruckende, von Felsen geprägte Landschaft wurde während der Eiszeit 
geformt und abgeschliff en. Charakteristisch für die Küste Süd- und Nordkosters 
sind die vielen Buchten und Sandstrände. Der größte Badestrand „Kilesand“ liegt 
auf der Ostseite Südkosters mit Blick auf den über 200 Meter tiefen Kosterfj ord.

 Es gibt viele kleine Häfen, die beliebte Ziele für Segler aus nah und fern sind. Der 
Fischfang hat eine lange Tradition: schon im 17. Jahrhundert exportierte Koster 
große Mengen Hummer nach Holland und später auch nach England. Heute 
bieten mehrere Restaurants Schalentiere wie Garnelen, Austern, Krebse, Krabben 
und Hummer als typische Spezialitäten an.

 Insgesamt leben auf den Kosterinseln ungefähr 300 Einwohner. Es gibt eine 
Kirche, verschiedene Geschäfte, Kunstgalerien und Töpfereien.
Im Sommer fi nden verschiedene Veranstaltungen wie z.B. das Kammermusikfestival 
oder das Makrelenrennen statt. Auf beiden Inseln besteht die Möglichkeit Hütten 

und Privatzimmer zu mieten. Das Hotel Ekenäs befi ndet sich auf Südkoster, im 
Naturreservat auf Nordkoster liegt ein Campingplatz.

 Über den Kostersund zwischen den beiden Inseln verkehrt eine kleine Seilfähre. 
Die Inseln sind von einer artenreichen und teilweise seltenen Vegetation geprägt 
und von vielen Wander- und Fahrradwegen durchzogen. Auf Südkoster gibt 
es einen Fahrradverleih, auf beiden Inseln kann man Boote ausleihen. Beliebte 
Ausfl ugsmöglichkeiten sind eine Bootstour zum Leuchtturm auf Ursholmen 
(westlichster Punkt Schwedens), eine Angelfahrt oder eine Seehund-Safari.

 Es besteht eine regelmäßige Verbindung zum Festland. Die Fähren fahren 16 
Mal pro Tag und die Fahrt dauert ungefähr 45 Minuten. Da es keinen privaten 
Autoverkehr auf Koster  gibt, bleibt das eigene Auto in Strömstad zurück. Dafür 
stehen ausgewiesene Parkplätze außerhalb des Zentrums zur Verfügung, die durch 
kostenlose Busse mit dem Hafen verbunden sind. Weitere Informationen erhalten 
Sie beim Touristenbüro direkt am Anleger, telefonisch unter +46 (0)526 62330, per 
Email an infocenter@stromstad.se oder im Internet unter
www.kosteroarna.com, www.kostermarin.se, www.stromstad.se.

Koster im Überblick

Koster en bref
Les îles Koster sont un archipel situé au large de la commune de Strömstad, sur 
la côte ouest de la Suède, à proximité de la frontière norvégienne. L'archipel est 
composé des îles habitées de Nordkoster et Sydkoster, des îles Ursholmen et Ramsö, 
dont les phares sont désormais automatisés, ainsi que d'une mosaïque d'îlôts. Elles 
constituent la zone habitée la plus à l'ouest de la Suède. L'essentiel de ses quelques 
300 habitants se concentre sur l'île de Sydkoster. Séparées de la terre ferme par 
le profond fj ord de Koster, les îles ont de longue date été classées pour l'essentiel 
en réserve naturelle. Nombre d'îlots ainsi que l'espace maritime environnant font 
désormais partie du parc maritime national de Kosterhavet, créé en
septembre 2009.
La découverte du caractère très authentique des îles peut se faire très simplement à 
pied. Pourquoi par exemple ne pas emprunter les chemins de traverse pour parcourir 
les zones boisées ou les étendues rocheuses et apprécier le charme des petites plages 
de sable fi n. Un itinéraire de promenade très agréable qui conduit de Kyrkosund 
à Brevik, permet de longer le trait de côte de la pointe sud de Sydkoster. Activité 
économique essentielle par tradition, la pêche aux crustacés en particulier, a cédé sa 
première place au tourisme depuis peu. L'archipel constitue en eff et une destination 

très prisée des suédois autant que des norvégiens. En matière d'hébergement, les 
îles off rent campings, hôtels, bungalows et chambres d'hôtes. Il est fort conseillé de 
réserver suffi  samment à l'avance.
Plusieurs bars et restaurants proposent des menus variés où fi gurent souvent en 
première place les fruits de mer, huîtres, homards, crevettes, écrevisses et poissons. 
Les îles sont desservies par un ferry au départ de Strömstad. L'embarcadère se 
situe juste à côté de l'Offi  ce de Tourisme. La traversée dure environ 45 minutes et 
jusqu'à 16 navettes par jour vous sont proposées en saison. Notez que les voitures 
particulières ne sont pas autorisées sur les îles. Vous pouvez cependant louer sur 
place bicyclettes et bateaux. Vous pouvez également participer à une partie de pêche 
en haute mer, faire une visite guidée du phare d'Ursholmen ou encore aller à la 
rencontre des phoques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Offi  ce du Tourisme de Strömstad, 
par téléphone (+46 (0)526 62330), ou par courriel (infocenter@stromstad.se).
www.kosteroarna.com, www.kostermarin.se, www.stromstad.se.
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Allemansrätt

�ad betyder ”Alle mans rätt”? Jo, den juridiska innebörden 
är: Att oavsett vem som äger marken ska alla ha tillgång 

till naturen i Sverige. Denna ”rätt” betyder inte att man får kliva 
omkring hur som helst. Denna frihet betyder också skyldigheter. 
En enkel och bra beskrivning är:
Inte störa - inte förstöra.

Den som rör sig i skog och mark är skyldig att visa hänsyn till sin 
omgivning, såväl för växt- och djurliv som till andra människor 
i närheten, vare sig de också ägnar sig åt friluftsliv eller är 
fastighetsägare som har rätt till “hemfrid” vid sitt hus.
Man får gå över tomtmark vid bostadshus och sjöbodar. Men 
en rimlig ”hemfridzon” gäller. Ingen markägare kan räkna med 
eget privat område vid stränder och bryggor eller på vägar/stigar. 
Markägare får inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas vid stranden eller på stigen. 

Allemansrätten vid vatten innebär att alla ska kunna komma ner 
till stranden. Ingen tillåts utvidga sin privata zon genom att göra 
anordningar som utökar tomtmarken (olaglig privatisering). Det 
kan vara skyltar med text som ”Privat område”, ”Privat badplats”, 
”Tillträde förbjudet” etc. Sådana skyltar är inte tillåtna. Man får 
inte anlägga terrasser, stängsel eller annan anordning som hindrar 
det rörliga friluftslivet. 

Länsstyrelsen har speciella regler för öarnas naturreservat och i 
nationalparken. Att tälta brukar vara tillåtet på andra platser, men 
på Nord- och Sydkoster råder tältningsförbud utom på anvisad 
plats. Tältning på holmarna i arkipelagen är dock tillåten under 
vissa tider på vissa öar, se: Kosterhavet.se

Besökaren hälsas varmt välkommen ut i den härliga 
skärgårdsnaturen. Låt oss alla vara rädda om den och visa 
varandra hänsyn.  

Susanne Enfors-Davies

� å huvudöarna och ute på 
holmarna betar djur för att 

hålla landskapet öppet. Hästar, 
får och kor är gräsätare och tas 
väl hand om av sina ägare. De 
får den mat de behöver och 
det är viktigt för djurägaren 
att veta vad de får i sig. Hästar 
har en strikt rangordning och 
börjar slåss vid matning från 
stängslet. De kan skada varandra 
genom sparkar eller träffa någon 
människa om man är inne i 
hagen. Det är härdiga hästar 
som finns på öarna som inte ska 
äta bröd, bullar, morötter eller 
äpplen. De blir tillräckligt feta 
ändå och deras magar är inte 
gjorda för bröd. Dessutom är det många besökare på Koster och 
det kan lätt bli alldeles för mycket extra mat.
Kor med kalvar kan vara beskyddande. Att en joggare springer 
rakt emot dom, kan av djuren upplevas som provocerande. 
Får och hästar är flyktdjur och en hund representerar ett rovdjur. 
Håll hunden kopplad, eller ta inte med hunden in i hagen om det 
finns kor eller hästar där. Det sitter skyltar på grindarna om kor är 
i hagen.
Fåren är skygga, men det kan hända att de blir nyfikna om man 
lugnt sätter sig ner och låter fåren själva bestämma om de vill 
komma närmare eller inte.

Djur är inte osårbara och det händer att de trampar fel bland 
klipporna och haltar. De mår ändå bättre utomhus än att bli 
instängda i ett stall. Om något djur är allvarligare skadat bör man 
naturligtvis ta kontakt med djurägaren. 

Syd - Helena Torgilsman 070-7483107
Nord – Pia-Lena Loo-Luttervall 070-2463223

Foto: Pia-Lena Loo, Susanne Enfors-Davies

Visa respekt för betesdjuren
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Linfärjan Kosterlänken
Linfärjan är bemannad under högsäsong och storhelger.
Avgift per överfart är 20 kronor per person.
Avgift per fordon 15 kr.
Barn till och med 13 år åker gratis. 

Betala biljetten med SMS: 
Svensk mobil 72456
Norsk mobil 2332
Skriv in texten KOSTER

Kortbetalning är möjlig när färjan är bemannad med personal. 
OBS ej kontantbetalning!

Är du behörig förare av linfärjan betalar du inte avgift per 
överfart om du uppvisar giltigt linfärjekort. Kortet är giltigt när 
årsavgiften är betald. Om du inte har behörighet att köra linfärjan 
och den inte är bemannad, hänvisas du till ordinarie färjetrafik 
med Koster Marin eller till att invänta behörig förare och åka med 
som passagerare.

Posten, hemvårdspersonal, räddningstjänst och kommunens 
tekniska personal har förtur vid köbildning.

Linfärjekort erhåller man efter godkänd introduktionskurs och 
kostar 400 kr per år. Två godkända personer kan registreras på 
samma kort. Är du intresserad av kursen, kontakta Nordkosters 
Fiskehamnsförening.
Tillåtna transporter och regler: Se skyltar vid linfärjan eller på 
stromstad.se/trafikochinfrastruktur/linfarjor/linfarjankosterlanken

En kort färdbeskrivning av 
rekommenderande
cykelstråk på Sydkoster.
Nordkoster lämpar sig
bättre för vandring.

Cykeluthyrning 
Vid kosterbåtarnas tilläggsplatser vid Ekenäs och Långegärde 
finns det ett stort utbud av hyrcyklar i hamnen. Vid Kilesand 
finns samma service om man går uppför backen till Kostergården. 
Besökaren kommer att hitta det som passar bäst för en familj, 
ett par eller grupp. Man kan hämta på ett ställe och lämna på ett 
annat. Att ta med sin egen cykel innebär en avgift på kosterbåten 
och kan bara tas med i mån av plats. Ett gott råd till dagsturister 
är att hyra den på Sydkoster och naturligtvis cykla på höger sida 
av vägen. 

Ekenäs – Långagärde 4 km 
Börja cykla västerut, fram till Torget cyklar du på öns enda 
asfalterade sträcka. Vid Torget hittar du helårsöppen ICAbutik. 
Fortsätt höger vidare på grusväg till Långagärde. 
Att upptäcka: Du kommer att cykla förbi Kosters Trädgårdar, 
Kosters Kyrka och missa inte trappan upp till utsikten på Valfjäll.

Långagärde – Kilesand 5 km 
Från Långagärde hamn cykla söderut, i riktning mot Torget. 
Härifrån fortsätter du höger med sikte mot Kilesand. Längs detta 
stråk finns möjlighet att göra många avstickare, både till fots och 
på cykel. 
Att upptäcka: Missa inte utsiktsplatsen Ramnefjäll och 
strandängarna vid Breviks-bukten med mysiga picknickbord och 
havsutsikt.

Cycling on South Koster
For those of you that want to experience this fantastic island 
by way of a bicycle, we have compiled short route description 
on recommended bicycle routes. You cannot use bicycles to get 
around on North Koster. 

Bicycle Rental
There is a variety of rental bicycles at the harbours Ekenäs and 
Långegärde. At Kilesand, the same service is available, just walk 
up the road and turn right to Kostergården. You will find what 
suits you best. You can easily pick up a bicycle at one place and 
drop it off at another. Very convenient! 
Bringing your own bike involves a fee on the ferry and can only 
be transported if space is available on board. A piece of advice for 
day-trippers is to rent it on Sydkoster. Don´t forget to cycle on 
the right side of the road as traffic can be intense at times.

Ekenäs – Långagärde, 4 km
Start cycling westward on the island’s only paved stretch, until 
reaching The Square (Torget). Look for the sign there (turn right) 
that leads you on the continued tour onto the gravel road up to 
Långagärde. 
To discover: You ’ll ride past The Koster Gardens and Koster 
Church. And please do not miss taking the stairs to the top of 
the peak of Valfjäll where the panorama view is fantastic. At The 
Square there is a grocery store.

Långagärde – Kilesand, 5 km
From Långagärde, begin cycling south towards The Square 
(Torget). Once here, turn right towards Kilesand. Along this 
route you are able to make many detours, both on foot and on 
bike.
To discover: Do not miss the viewpoint Ramnefjäll and the 
seaside meadows at Breviks bay with cozy picnic tables and 
picturesque ocean views.

Cykelutflykt på Sydkoster



Vandring  på Nordkoster 
Dubbelfyrarna uppe på berget, karg natur och många spår från 
den senaste istiden är något som utmärker Nordkoster. Från norra 
sidan kan du se ut över norska nationalparkerna Ytre Hvaler och 
Faerder. Gul och blå vandringsled är inte anpassade för rullstol 
eller barnvagn, men på den vita leden mot Norrvikarna kan 
man genom några lyft ta med en barnvagn till Norrvikarna. 
Basteviken, Familjeviken och Hasslevikarna är andra stränder 
med fi na badmöjligheter. För att vandra på Nordön kan du välja 
att stiga av vid Västra bryggan eller under högsommaren också 
Vettnet. Vandringskarta fi nns vid bryggorna och i terrängen.

Gula leden 5,3 km, leder runt ön, förbi vackra sandstränder, 
klippor, klapperstensfält och man kan ta en avstickare upp till 
fyrarna. 

Vita leden 1,3 km, en kortare och lättare väg mot Valnäs och 
Norrvikarna.

Blåa leden 2,3 km, är mer utmanande i terräng över klippor och 
klapperstensfält och leden bjuder på fi na vyer över landskap och 
hav. 

Vandring på Sydkoster
På Sydkoster, som är den större av Kosteröarna, vandrar du i 
ett lummigt landskap med lövskog, blomsterrika strandängar 
och långa sandstränder med inbjudande bad. Tre färgmärkta 
vandringsleder fi nns mellan bryggorna som är ca 2,5 – 13,1 
kilometer långa och man tar sig både runt och över hela 
Sydkoster. För att vandra på Sydön kan du välja att gå av båten 
vid Långegärde, Ekenäs eller Kilesand.
Vandringskarta fi nns vid bryggorna och i terrängen.

Blå leden totalt 13,1 km
Den blåa leden tar dig runt hela Sydkoster, dels över inlandet 
mellan öns hamnar och dels utmed en stor del av kustlinjen. 
Stanna till vid Valfj älls utsiktsplats, naturum Kosterhavet, bada 
vid den långa sandstranden vid Kilesand eller utforska livet under 
vattenytan vid Rörviks snorkelled.

Här hittar du beskrivningar av olika etapper runt 
ön. På några ställen kan du ta lättare vägar som är 
streckade på kartan.

Långegärde – Ekenäs 3,3 km 
En populär tur som bitvis går längs strandkanten, 
genom lövskog och förbi öppen ängs- och 
åkermark. 

Ekenäs – Kilesand 2,7 km
Leden börjar bakom naturum Kosterhavet och följer sedan 
vattnet söderut. Du går längs klippor och stränder, över gammal 
kulturmark och slåtterängar på Nästången. Det går att ta sig 
till Nästången på en lättare väg. Sträckan avslutas på Kosters 
långgrunda och längsta sandstrand, Kilesand.

Kilesand – Brevik 3,8 km
På den här delen av den blå leden kommer du att delvis gå i 
Kosterhavets nationalpark och en stor del av sträckan är kuperad 
och går längs med vattnet på steniga stigar och över blommande 
strandängar. Även här fi nns en lättare väg att välja. Denna led har 
en fantastisk utsikt över Kosterskärgården. Om du är badsugen 
fi nns många tillfällen. Väl framme vid Brevik ser man de färgglada 
sjöbodarna i hamnen. 

Brevik-Långegärde 3,3 km
Från Breviks hamn går leden norrut till Långegärde, genom barr- 
och lövskog, över slåtterängar  och så småningom kommer man 
fram till hamnen. Innan slutmålet på denna sträcka kan du ta 
avstickare upp på Valfj äll och ett svalkande dopp i Långevik. 

Bruna leden
Rörviksslingan 2,5 km
Leden startar och slutar vid naturum Kosterhavet och en perfekt 
led för dig som har barn som inte orkar gå så långt. Leden är 
väldigt kuperad och endast den första biten, ner till Rörviks 
strand är möjlig med rullstol och barnvagn. Sista biten går leden 
parallellt med den blåa leden. 

Gula leden
Kilesand – Långevik 4,8 km
På slingrande stigar från den östra till den västra sidan av 
Sydkoster kan man följa den gula leden över ön. Stigen går mest 
genom skog men passerar också åkrar och betesmarker. Mitt på 
ön kan man göra en avstickare till kyrkan och utsikten på Valfj äll. 
I väster slutar leden på strandängen vid Långevik som erbjuder 
både bad och vackra vyer över havet.
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Att vandra på Koster



Hiking around North Koster
Explore North Koster’s dramatically varying landscapes, 
impressive fi elds of glacial erratics at Valnäsbukten, the 
marshlands at Valnäs and do not miss the lighthouse on 
Högen, the highest point on Koster. Th e best swimming spots 
are in Basteviken, Norrvikarna and Hasslevikarna. To hike on 
Nordkoster, you can choose to get off  the ferry at either Västra 
Bryggan or Vettnet.

Yellow trail 5,3 km, leads around the island, past beautiful 
sandy beaches, cliff s, cobblestone fi elds and a detour up to the 
lighthouse.

White trail 1,3 km, a short and easier route towards Valnäs and 
Norrvikarna

Blue trail 2,3 km, a slightly more challenging terrain over rocks 
and cobblestone fi elds that off ers nice views of the landscape and 
sea.

Hiking around South Koster
On South Koster, the largest of the Koster Islands, you will 
walk through lush scenery, with deciduous woodlands, fl owery 
coastal meadows and long sandy beaches, perfect for a dip. 
Th ere are three colour-marked hiking trails, each of which are 
approximately 2,5 - 13,1 kilometres long. Th e blue trail can be 
hiked in its entirety or in separate stages as listed below. Th e 
dotted lines indicate easier stretches. To hike on South Koster, 
you can choose to get off  the ferry at either Långegärde, Ekenäs or 
Kilesand.

Blue trail Långegärde – Ekenäs, 3,3 km 
To discover: Rörvik, known as one of Swedens top beaches, 
swimming is possible also on a snorkel trail, naturum 
(Kosterhavets visitor centre), Kosters Rökeri (fi sh restaurant), a 
kiosk and the islands only hotel are located at Ekenäs.

Blue trail Ekenäs – Kilesand, 2,7 km
To discover: Th e trail starts behind the naturum Kosterhavet and 
follows the waters edge to the south. You will walk along cliff s and 
beaches, old cultural landscapes and hayfi elds on Nästången. Th is 
stretch ends at Koster’s longest sandy beach, Kilesand. 

Blue trail Kilesand – Brevik 3,8 km
To discover: On this part of the blue trail, you will partly walk in 
the Kosterhavet National Park, admire superb scenery and pass by 
lovely natural landscapes and beach meadows. A large part of the 
route is hilly and it includes stony paths alongside the sea. Finally, 
you will get to Brevik, an old fi shing harbour with colourful 
boathouses that create an idyllic setting.

Blue trail Brevik-Långegärde, 3,3 km
To discover:  From Brevik the trail goes north towards 
Långegärde, via meadows and through deciduous woodland to 
the harbour. Before your fi nal destination on this stretch, you can 
take a detour up to Valfj äll and a cooling dip at Långevik.

Brown trail
Rörviksslingan, 2,5 km
To discover:  Th e trail starts and ends at Ekenäs and is a perfect 
trail for those of you who have children who cannot walk that 
far. Th e trail is varied and only the fi rst part to Rörvik beach, is 
it possible to bring a wheelchair or a stroller. Th e last part of the 
trail runs parallel to the blue trail.

Yellow trail
Kilesand – Långevik, 4,8km
To discover:  Th e trail goes from the east to the west side of 
South Koster, the path goes mostly through woodland but also 
passes fi elds and pastures. In the middle of the island, you can 
make a detour to the church and take in the view from Valfj äll. 
In the west, the trail ends in a beach meadow at Långevik, which 
off ers both swimming and beautiful views of the sea.
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Fina sandstränder och klippbad finns runt om på båda öarna 
i alla väderstreck. Se kartan på sid 2. Lättaste stranden att ta sig 
till på Nordkoster är Basteviken. Från Västra Bryggan är det bara 
att gå uppför backen och till vänster. På Sydkoster är Rörvik, 
Ekenäs, en populär stor strand med en snorkelled längst bort. Gå 
bara uppför backen och ta höger vid Solkoster. Går man av båten 
i Kilesand är man redan vid den långa sandstranden. 

Nordkosters två fyrtorn
syns tydligt uppe på berget. 
En relativt brant stig leder
upp dit och utsikten här-
ifrån är fantastisk. Fyrarna 
fyller idag endast funktionen 
som ett kulturminne.

Kosters Trädgårdar liggen mellan Långegärde och kyrkan
Det är en upplevelseträdgård med konstutställningar, gårdsbutik 
och restaurang.

Ursholmens fyrplats byggdes 1891 med en ny dubbelfyr 
Ur betyder berg och Ursholmen är just det, ett berg längst ute 
i Kosterarkipelagen. Likt Koster är det två öar, Ursholmarna. 
Men man brukar säga Ursholmen och menar den ö som fyrarna 
ligger på. Platsen blev vald för att där finns en källa med 
färskvatten i berget. En annan anledning var den lugna natur-
hamnen på insidan. Tre bostadshus uppfördes till personalen 
och deras familjer och en bad- och bagarstuga. Husen ligger tätt 
tillsammans runt en gårdsplan.
Sommartid går det båtturer dit, se anslagstavlor, googla eller ta 
kontakt med Strömstads Infocenter. Den som har båt och kan 
navigera, kan själv ta sig dit.

Nordkoster Valnäs med sina stora klapperstensfält och tydliga 
gamla strandvallar efter istiden är en alldeles särskilt vacker 
upplevelse för vandrare. Följ den gula vandringsleden västerut. 

Sibirien är ett gammalt sillsalteri som ligger på bryggan i 
Långegärde. Idag ägs byggnaden av hembygdsföreningen 
som håller ett litet museum öppet under eftermiddagarna på 
högsommaren. 
Där kan man se gamla hummervälen i olika färger som fiskar-
familjerna använde, gamla tiders boendemiljö och gamla föremål 
från skärgårdslivet på öarna. För den historieintresserade finns 
det mycket här att ta del av. På bottenvåningen finns en trevlig 
hemslöjdsbutik med träslöjd, silverslöjd och keramik. Vackra 
textilier som har vävts, sytts, stickats och virkats. Trasmattor och 
allt möjligt pynt och annat fint erbjuds i den lilla lokalen.
Bottenvåningen inrymmer också restaurangen Sundets 
Skaldjurscafe.

Sveriges västligaste kyrka ligger på Sydkoster intill vägen mitt
emot trappan till Valfjäll. Den är ofta öppen sommartid och vill
man besöka gudstjänst eller konsert finns information på anslags-
tavlan vid kyrkomuren.

Valfjäll ligger mitt emot 
kyrkan. En trappa är till god
hjälp att ta sig upp till 
utsiktspunkten.
Ett kummel står på toppen 
som ett välkänt sjömärke. 
Bänkar finns utplacerade för 
att bekvämt kunna njuta
av utsikten över Koster-
arkipelagen och Nordkoster. 
Västerut finns en rotunda 
med information om vad 
man ser. Den välkända 
siluetten Ursholmen med 
sina dubbla fyrtorn syns 
tydligt.
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Att besöka



naturum är Kosterhavets entré och 
besökscenter och ligger i Ekenäs hamn 
på Sydkoster. Det är generösa öppettider 
och fri entré. Där kan man ta del av 
utställningar om livet kring och i havet. 
I ett klappakvarium kan man få känna 
på några av havets varelser. Filmer om 
både över och under havsytan visas 
i den trevliga hörsalen. Det fi nns en 
mängd olika aktiviteter som man kan 
ta del av både ute och inne. Utrustning 
för egna upplevelser vid stranden fi nns 
att låna. Guidade vandringar inom 
naturens olika områden erbjuds och 
uppdaterad information fi nns på: 
sverigesnationalparker.se/kosterhavet
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Brandkår, ambulans, polis / Emergency Services          112   
Sjukvårdsrådgivning / Health Care Advice           1177 / +46 771-11 77 00  www.1177.se
Vårdcentral Bohuslinden / Health Center  0526-187 87   www.bohuslinden.se
Vårdcentral Capio / Health Center   0526-79 90 00   www.capio.se/stromstad
Veterinär / Veterinary    0524-420 00   www.dingleveterinarerna.se
Veterinär / Veterinary    0526-666 66   www.stromstad-djurklinik.se
Västtrafi k / Ferries, buses, trains local /regional  0771-41 43 00   www.vasttrafi k.se
Kosterbåtarna, Koster Marin AB / Koster ferries 0526-201 10   www.kostermarin.se
Turistinformation / Tourist information  0526-623 30   www.stromstad.se

Nordkoster       
Bastes Café bageri butik / Café bakery shop  072-745 74 14 
Basteviken Stugby / Accommodation        www.bastevikenstugby.com
Kajakuthyrningen på Nordkoster / SUP & kayak rental 070-7787494   www.nordkajak.se
Kosterhavets Ekobod    073-679 40 56   www.kosterhavetsekobod.se
Koster Trail / Koster Trail Backyard Ultra      www.kostertrail.se
Reservatet Nordkoster / Camping       www.lyths.se
Strandkanten/Restaurant    0526-202 99   www.strandkanten.se

Sydkoster       
Ateljé Lövås /Art, courses, yoga, shop   0704-17 43 19, 0708-43 46 06 www.ateljelovas.se
Bokhandlarens Pub / Restaurant   072-737 16 28   
Byggfi rma Sverre Halvorsen / Constructor  0705-88 06 44   www.sverresnickare.se
Casa Paco / Restaurant    070-635 97 01
Elimkyrkan / Evangelical free church   070-283 10 39   pontus.oberg@telia.com
Frejas Hage Trädgårdsarbeten / Gardening  0526-211 00 / 079-108 58 53 www.frejas.se
Hamngrillen / Fast food    0526-205 71   
ICA Sydkoster / Grocery store   0526-200 35   www.ica.se
Kajak Stefan von Bothmer / Kayak guided tours 070-600 13 13   www.kosterstradgardar.se
Keramikverkstad, Monica Larsen / Pottery workshop 0526-206 00   kosterkeramik@hotmail.com
Kilesands Bygg / Constructor   070-973 00 41 / 070-973 00 42 www.kilesandsbygg.se
Kläpphagen / B&B, restaurang, café, gårdsbutik     www.klapphagen.se
Koster Adventures / SUP and Kayak rental  070-511 45 50 / 070-511 48 14 www.kosteradventures.se
Kostercykeln / Bike rental    070-570 54 22   info@kostercykeln.com
Koster kajakuthyrning / Kayak rental   070-653 90 95   www.tridentdivers.se/kajak.htm
Kosterlamm / Gårdsbutik / Sheepfarmer & shop 070-748 31 07   kosterlamm@live.se
Kosters Snickeri Magnus Öhrn / Carpenter  070-565 66 77   magnus@ohrn.cc
Kosters Trädgårdar / Garden, restaurant, art  070-600 13 13   www.kosterstradgardar.se
Mesterbygg / Constructor    073-303 00 38   www.mesterbygg.se
m/s Kosterskär / Seal safari to Ursholmen  070-605 81 76   www.sehlincharter.se
Kust Event / Charter & event   0526-600 20   www.kustevent.com
Naturum / National Park Visitor Centre  010-224 54 00   www.kosterhavet.se
Pensionat Ekenäs Koster    0526-202 50   www.pekoster.com
Selin Charter / Charter & Event   070-605 81 76   www.selincharter.se
Stella Båt & Snickeri / Boat builder Carpenter  076-881 37 87   tom.hemreus@gmail.com
Strömstads Slöjd och hantverk / Handicraft      www.stromstadsh.se
Trident Divers / Dive Centre   070-653 90 95   www.tridentdivers.se

Kontaktuppgifter Kosteröarna / Contact information Koster Islands



Kosterhavet är Sveriges artrikaste havsområde med 
unika miljöer och arter. Här fi nns levande korallrev och 
djur med fantasieggande namn så som fotbollssvamp, 
armfoting och död mans hand.

Även om nationalparken till 98% är täckt av vatten fi nns många 
möjligheter att upptäcka olika miljöer både i havet och på land. 
Det fi nns runt 12 000 arter i nationalparksområdet. Hälften under 
ytan och hälften på öarna.

Naturum Kosterhavet
Naturum är nationalparkens huvudentré. Det ligger vid Ekenäs 
brygga och erbjuder gratis upplevelser för alla åldrar. Upplev 
djuren i klappakvariet, upptäck vår utställning och se på fi lm om 
Kosterhavet. Naturum är öppet större delen av året. Personalen 
svarar gärna på frågor, berättar och tipsar dig om besöksmål 
i naturen. Våra evenemang hittar du enklast på Facebook 
(Kosterhavets nationalpark).

Öppettider:

En nationalpark där intressen samsas
I Kosterhavsområdet lever människan sida vid sida med djur och 
växter. Här fi nns ett levande lokalsamhälle med 20 000 invånare 
året runt. Varje år vistas ungefär 500 000 personer i nationalparken. 
Därför är det viktigt att området nyttjas varsamt med både 
människans och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den 
unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.

Fiske
I nationalparken bedrivs ett småskaligt yrkesfi ske. Fiskarena trålar 
räka i delar av parken, i den djupa Kosterfj orden. Vid trålningen 
gäller särskilda regler, bland annat ett galler i trålen som sorterar 
bort bifångst och i områden med känsliga bottnar är det förbjudet 
att tråla. Kräfta och hummer fi skas med burar och tinor, men i 
några områden är det totalt fi skeförbud. 

Det fritidsfi ske som engagerar fl est är hummerfi sket. Detta havets 
svarta guld fi skas under hösten. Under våren fi skas öring i grunda 
vikar. Sommartid är det populärt att fi ska makrill med dörj eller 
meta på öppet vatten.

Friluftsliv
På sommaren är det populärt med paddling, dykning, krabbmete, 
bad och makrillfi ske. Många av de som vill njuta av Kosterhavet 
kommer med fritidsbåt. 
Även under lågsäsong fi nns mycket att uppleva. Njut av vårens 
blommor, leta strandfynd eller spana efter havssulor på vintern. 

Biologisk mångfald i havet
Genom miljöövervakning och olika studier undersöker vi hur 
miljön mår och vi ser till att den biologiska mångfalden under 
ytan bevaras. Bland annat har vi undersökt skador efter ankare och 
nedskräpning i naturhamnarna. Inventering av fi sk och övervakning 
av säl och sjöfågel är exempel på andra undersökningar vi gör. 
Sommaren 2020 startade en restaurering av några ålgräsängar.

Ögonkorallen är en kallvattenskorall som bildar spektakulära 
ekosystem. Den tredimensionella miljön lockar till sig mängder av 
liv med en artrikedom fullt jämförbar med tropiska korallrev.Vi 
har börjat att restaurera reven av ögonkorall i området i ett EU-
fi nansierat LIFE-projekt.

Länsstyrelsen informerar

Välkommen till Kosterhavets nationalpark!

Vid snorkelleden, foto Katrin Sjögren

Säckenrevet, foto Lundälv-Jonsson

Naturum, foto Tobias Engström
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Genom att sätta ut konstgjorda rev på 80-100 meters djup 
hoppas vi kunna återställa sex platser med ögonkorall. Idag fi nns 
två områden med små levande korallrev i Sverige, i Säcken nära 
gränsen till Norge och öster om Väderöarna. Levande korallrev har 
tidigare funnits på ytterligare minst fyra platser i området.

Strandstädning
Varje år plockar våra strandstädare i genomsnitt upp 15 ton 
skräp från stränderna i Kosterhavsområdet. Det blir 1500 stora 
sopsäckar. Det mesta av skräpet kommer med havsströmmar från 
hela Nordsjön. Plast, linor, glas och annat skräp är dödliga faror för 
säl, fågel, fi sk och betande djur.

Biologisk mångfald på land
Det är inte bara havet som är artrikt. Även ovanför ytan är 
artrikedomen stor. Stora delar av Kosteröarna är därför skyddat som 
naturreservat. Kosteröarna bjuder på en stor variation av miljöer. 
Vandringslederna ger en möjlighet att uppleva blommande ängar, 
lummig lövskog och släta berghällar. På många ställen ser man 
också spår efter människans närvaro under tusentals år. Stenmurar, 
små åkrar, diken och husgrunder är tecken i landskapet som visar 
hur människor levt och brukat marken. Den stora variationen av 
miljöer innebär att många olika arter kan trivas. I vårt uppdrag 
ingår att restaurera och bevara mångfalden av miljöer. Det gör vi 

genom slåtter, betande djur, röjning och naturvårdsbränning.
I skötseln ingår bekämpning av främmande invasiva arter. På öarna 
är vresrosen det största problemet och stora insatser har gjorts för 
att gräva bort den på sandstränder. Den hotade arten martorn är 
beroende av öppna sandstränder och på fl era platser har vresrosen 
riskerat att tränga undan martorn. 

För att underlätta för besökare ser vi över vandringsleder, skyltning 
och information regelbundet. Vi inventerar också landskapets 
växter och djur och övervakar hotade arter. Mer information hittar 
du på www.kosterhavet.se 

Explore Kosterhavet National Park
Kosterhavet is the only marine national park in Sweden. Th e 
marine environment here is infl uenced by the Atlantic and it 
includes habitats and species found nowhere else in Swedish waters. 
Many of the rare and unique species live in the deep trench of the 
Koster Fjord, which runs north to south through the park, and has 
a maximum depth of 247 meters. 

In addition to a large area of sea the national park also includes 
many small islets and skerries, particularly in the archipelago south-
west of Koster. Th e islands of North Koster, and South Koster are 
mostly protected as nature reserve. Also, the land in the area is 
harbouring a lot of species. 

Th e purpose of the marine national park is to preserve the diverse 
sea and archipelago area and the land lying nearby. At the same 
time the biological resources could be used sustainable. Protecting 
and maintaining the natural and economic wealth of Kosterhavet is 
one of the great challenges in managing this national park. 

Kosterhavet, is a valuable recreational resource, there is something 
to discover for everyone. Explore life on land and in the sea. You 
will fi nd a wonderful archipelago and plenty of beaches and walking 
trails. Visit naturum Kosterhavet, the national park visitor centre. 
It is located beside the pier at Ekenäs on South Koster Island. On 
off er are a photographic exhibition and interactive activities. Check 
out fi lms about Kosterhavet in English and German. Don’t miss the 
aquarium where you get to see and touch various species. Th ere is 
also a free audio guide in English, German, Norwegian and Arabic. 
We also off er guided tours on the Koster Islands and on the beach. 
For more information, browse www.nationalparksofsweden.se/
choose-park---list/kosterhavet-national-park/ or visit us.

Silverstreckad pärlemorfj äril, foto Lisa Karnfält

Hermit Crab, photo Marco Pennbrant

15



Regler och tillsyn
För att undvika att djur- och växtlivet störs och för att 
ge dig som besökare en fi n upplevelse i Kosterhavets 
nationalpark fi nns det bestämmelser om vad man får 
göra, och vad man inte får göra.

I vissa områden fi nns det hastighetsbegränsningar. Lägre fart 
minskar buller både under och över ytan liksom risken för 
bottenskador från svall och propellrar. Där botten är särskilt känslig 
får du inte ankra. Förbudet att stiga i land på vissa öar under vissa 
tider är till för att ge sjöfåglar och säl lugn och ro när de har ungar. 
På öarna fi nns många sällsynta växter och fl era av dem är fridlysta, 
däribland alla orkidéer som man inte får plocka.  

Koppla din hund och visa hänsyn till betande djur
I nationalparken och i naturreservaten ska hundar vara kopplade. 
Att ha hunden lös är ett brott mot föreskrifterna och rapporteras 
till polisen eller till Kustbevakningen.

Årligen skadas eller dödas betesdjur av lösspringande hundar. 
Det fi nns många öar och områden med betesdjur i Kosterhavets 
nationalpark och i angränsande naturreservat. Vi ber alla hundägare 
att visa hänsyn till människor, djur och natur.

Tillsyn
Tillsyn av att reglerna följs sker i området både av Länsstyrelsens 
och Kustbevakningens personal. Många blir tillrättavisade för att 
ha sin hund lös, köra för fort, dra upp båten på sandstrand och 
ankra, tälta eller cykla på fel ställe.

Länsstyrelsen informerar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.
Via appen ”Hamnkartan” hittar du tömningsstationer i 
hela Sverige.

Kor vid Brevik, foto Douwe van der Woude

Ta gärna med din hund men håll den kopplad, 
året om

You are welcome to take your dog but you must 
keep it on a leash, at all times

Du får gärna cykla på vägarna men inte på 
vandringstigar eller i terrängen

You may bike on roads but not on walking 
trails or off  road

På Kosteröarna får du bara tälta /övernatta på 
tältplatsen på Nordkoster

You may only pitch a tent in the camping place 
at Nordkoster

Du får inte ta bort, stapla eller fl ytta sten

You may not remove, pile/stack or rearrange 
stones

Du får inte starta eller landa med drönare eller 
någon annan luftfarkost

You may not take off  or land a drone or any 
airborne craft

Lukta gärna på blommorna men tänk på att vi 
har många fridlysta växter som inte får plockas

Enjoy the fl owers but remember that many are 
rare and protected by law
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Regler för Kosterhavets nationalpark och
Kosteröarnas naturreservat

Rules of  Kosterhavet National Park and
Koster Islands nature reserve

Fullständiga föreskrifter hittar du på www.kosterhavet.se
For complete regulations browse

www.nationalparksofsweden.se/
choose-park---list/kosterhavet-national-park/

Du får elda och grilla men bara på 
iordningställda grillplatser

You may light a fi re or barbecue only in 
designated places



�et är en ideell förening som startades 
1961 och drivs av frivilliga krafter. 
KSK-huset byggdes 1981 då Kosterborna 
och föreningen tyckte att det var dags 
för Kosters ungar att få ha gympa i en 
gymnastiksal.
Fastigheten som inrymmer gymnastiksal, 
bastu, kök, kontor mm ägs och drivs av 
klubben. Lokalerna används för träning av 
olika slag. 
Bl.a. fi nns det ett väl utrustat gym, som 
kan användas om man är medlem och löser 
gymkort i olika varianter såsom års, kvartal, 
vecka eller dag.

Klubben har planer på en ny modern 
byggnad i anslutning till befi ntlig byggnad 
för gymverksamhet och även en utomhus-
padelbana. Bygglovsansökan är inskickad till 
kommunen. 
Förutom att gymmet används mer eller mindre 
fl itigt året runt, så träff as våra medlemmar för 
andra aktiviteter. Cirkelpass, badminton och 
innebandy t .ex.
Lokalerna hyrs även ut för fester. Några damer 
samlas för stickcafe’ en gång varje vecka och i 
en av lokalerna pågår vävning.
Återkommande aktiviteter som klubben 
anordnar är tipspromenad på långfredagen och 
Kosterrundan 12 augusti, en löptävling för alla 
typer av motionärer. 
I mån av plats och tid anordnas loppis i KSK-
huset under sommaren och i adventstid 2 
december hålls en välbesökt julmarknad.

De senaste åren har klubben haft kärl utställda 
på fl era platser på öarna för insamling av 
petfl askor och burkar. Även utländska burkar är 
välkomna i kärlen, dock ej utländska petfl askor. 
Det är stort tryck att tömma, sortera och fylla 
säckar under högsommarveckorna. Säckarna 
skickas sedan till Strömstad med godsfärjan där 
PantaMera tar emot. Det här tillför klubben en 
välkommen slant. Gåvoknappen i pantboden 
hos ICA går också till klubben.

För att ytterligare få inkomster till klubben 
säljs bingolotter, sverigelotter, Ullmax härliga 
kläder och fi na t-shirts, kassar, mössor mm 
med klubbens logga.

Fotbollsplanen, i folkmun benämnd Mullevi, 
ligger på Kileslätten på Sydkoster och sköts av 
klubben. Klubben köpte under säsongen 2022 
in en solcellsdriven självgående gräsklippare, 
kallad Mullrik. Inför sommaren 2023 kommer 
gräsplanen, efter sorkarnas framfart, förbättras 
och nya fotbollsmål kommer att sättas upp.
Klubben är en aktiv förening och det fi nns 
plats för fl er medlemmar och initiativ. Under 
2022 har klubben fått fl era sponsorer som vill 
vara med och stötta framtidsplanerna. Den 
som vill vara med att bidra kan ta kontakt via 
styrelsens email:
kosters_sportklubb@outlook.com

För aktuella aktiviteter se klubbens 
facebooksida och instagram. Klubben är i 
skrivande stund även på gång att starta en 
hemsida.

Kosters sportklubb
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Kosters sportklubb (KSK) 



18 ANNONSPLANKET

Utställning av unik glas och keramikkonst
Kurser i meditation och skaparhelger 
Yogaklasser drop-in och yogahelger

Butik: Kostertröjor, yogakläder, muggar med konst
Sommarcafé: kaffe och te, ekologisk choklad

Uthyrning boende och kurslokal hela året
ATELJELOVAS.SE    Monica Ljungberg-Öhrn +46708434606
KOSTERYOGA.SE                   Miriam Öhrn +46 704174319

X

Ateljé Lövås

Oslovägen 44, 452 35 Strömstad I Tel: 0526-79 90 00

Capio Vårdcentral Strömstad

Öppet
vardagar

07.30 - 17.30
Chatta

07.30 - 17.30

Välkommen till din vårdcentral i 
Strömstad. Vi erbjuder dig ett brett 
vårdutbud, digitalt när det är möjligt 
och fysiskt när det behövs.

Ring, chatta eller besök oss.

Välkommen!

m/s Kosterskär
Selin Charter

Guidning om Kosterhavets nationalpark och
museét på Ursholmen.

4 / 7- 3 / 8, tisdag, torsdag & lördag. 7/ 7- 28 / 7 fredagar.
Ekenäs 10.50, Västra bryggan 11.05, Långagärde 11.10.

Avgång från Ursholmen ca: 14.15.

Vuxen 300:- Barn upp till 12 år 130:-
under 4 år gratis. BOKNING KRÄVS!

Avgång från Strömstad N. Hamnen tis, tors & lördag kl. 10.00.

Sälsafari med besök på Ursholmen
Sveriges västligaste fyrplats.

Certifi erad i Naturens Bästa, Värdskapsföretag för Kosterhavet.
För bokning: +46 (0) 70-605 81 76, info@selincharter.com

www.selincharter.se
Reservation för ev. ändringar.

Kajak
uthyrning, turer, Kurser

med professionell guide!

Koster Kayak Tours

070 600 13 13
stefan von Bothmer
BCu coach & leader Nya Koster� ord 46 till salu

www.koster� ord.se
Tel. 0526-151 40



19

KÄK, BIRA & SPÄNNING!

Bokhandlarenspub@gmail.com
Bergdalen, Sydkoster

Följ oss på Facebook & Instagram
0727-371628

BOK
handlarens

PUB

KKOOSSTTEERR SSNNIICCKKEERRII 
MAGNUS ÖHRN

                      0705656677

                      magnus@ohrn.cc

Annons till Kosterbladet 2022. 

Minsta storleken. 

Ni har fria händer att justera som det är möjligt för den annonsen.

Textsnitt: Tempus Sans ITC, Verdana, 

Faktura till: 

Magnus Öhrn

Lövås 4

45205 Sydkoster

070-565 66 77
magnus@ohrn.cc

@kostertrail

www.kostertrail.se

Ett utmanande terränglopp mitt  
i Kosterhavets nationalpark

Skall du sälja eller köpa,
kontakta oss, vi kan Koster.  

Tel: 0526-154 00, stromstad@maklarhuset.se
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Sätt dig hos oss och njut av fi n hamnutsikt och goda smaker!

Vi levererar med Kosterbåten - ring in din beställning.

Norra Hamnen, Strömstad
+46 (0) 526-102 40

• Fisk & Skaldjur
• Egenproducerade delikatesser
• Take away
• Catering
• Fullständiga rättigheter

Restaurang och Fiskaff är

Långagärde, tel. +46 (0) 706-35 97 01
e-mail: pacos2016@outlook.com

Besök eller kontakta oss även på Facebook

RESTAURANG
BAR

KIOSK

HNH ENTREPRENAD 

René Nielsen 0734 45 57 44
rene@hnh.nu

Vi bygger ditt drömboende!
Vi hjälper till med allt från ritning, bygglovsansökan

till färdigställande.

I samarbete med:

www.hnh.nu Oslovägen 41, 452 35 Strömstad

Ekenäs, Sydkoster

Kiosk • gatukök • pizza

Tel.:
205 71
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SVERRE HALVORSEN AB
SYDKOSTER

Vi utför alla
nybyggnationer & renoveringsarbeten.

Sverre Snickare är utbildad tömrermester
med 33 år av byggande där yrkesstoltheten och 

känslan för ett solid hantverk alltid
fått vara fokus.

Mycket välkomna att vända er till oss
med förtroende.

Kroken 5 ♦ Tel/fax: 0526-206 44 ♦ Mobil: 0705-88 06 44
Hemsida: www.sverresnickare.se

E-post: sverre.halvorsen@telia.com

SVERRE HALVORSEN AB
SYDKOSTER

Vi utför alla
nybyggnationer & renoveringsarbeten.

Sverre Snickare är utbildad tömrermester
med 33 år av byggande där yrkesstoltheten och 

känslan för ett solid hantverk alltid
fått vara fokus.

Mycket välkomna att vända er till oss
med förtroende.

Kroken 5 ♦ Tel/fax: 0526-206 44 ♦ Mobil: 0705-88 06 44
Hemsida: www.sverresnickare.se

E-post: sverre.halvorsen@telia.com

KROKEN BY      Ditt hem på Koster!

www.sverresnickare.sewww.sverresnickare.se

SVERRE HALVORSEN AB
SYDKOSTER

Vi utför alla
nybyggnationer & renoveringsarbeten.

Sverre Snickare är utbildad tömrermester
med 33 år av byggande där yrkesstoltheten och 

känslan för ett solid hantverk alltid
fått vara fokus.

Mycket välkomna att vända er till oss
med förtroende.

Kroken 5 ♦ Tel/fax: 0526-206 44 ♦ Mobil: 0705-88 06 44
Hemsida: www.sverresnickare.se

E-post: sverre.halvorsen@telia.com

SVERRE HALVORSEN AB
SYDKOSTER

Vi utför alla
nybyggnationer & renoveringsarbeten.

Sverre Snickare är utbildad tömrermester
med 33 år av byggande där yrkesstoltheten och 

känslan för ett solid hantverk alltid
fått vara fokus.

Mycket välkomna att vända er till oss
med förtroende.

Kroken 5 ♦ Tel/fax: 0526-206 44 ♦ Mobil: 0705-88 06 44
Hemsida: www.sverresnickare.se

E-post: sverre.halvorsen@telia.com

KROKEN BY      Ditt hem på Koster!

svante@kilesandsbygg.se
patrik@kilesandsbygg.se

Svante Nilsson
Patrik Hedenstierna

+46 709 73 00 41
+46 709 73 00 42
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FIKA
ODLING
KONST

         @kosterstradgardar

LÅNGEGÄRDE, SYDKOSTER  

FIKA, MAT
ODLING
KONST

@kosterstradgardar

LÅNGEGÄRDE, SYDKOSTER  

Välkommen till Turistbyrån i centrala Strömstad!
Welcome to the Tourist O�  ce in Strömstad centre!

Ångbåtskajen 1, +46 526-623 30
vastsverige.com/stromstad

infocenter@stromstad.se
Följ oss på Strömstad & Kosterhavet för tips och inspiration

Nord Kajakuthyrning  •  Tel. / WhatsApp 070-778 74 94
www.nordkajak.se

Kajakuthyrningen på Nordkoster
• Havskajak
• Surfski
• SUP

II  SSAAMMAARBERBETTEE
MMEDED

Selin Charter
Tar er ut i vår vackra skärgård!

Vi anordnar bröllop, konferenser,
bemärkelsedagar & kick off  etc.

Ni chartrar båten för ert egna sällskap.

www.selincharter.se
070-605 81 76, info@selincharter.com

I samarbete med Vuxenskolan.
www.stromstadsh.se

Butik på Långegärde Brygga

Öppet under sommaren
18-21 maj och 27-28 maj.

Lördagar 3, 10 och 17 juni samt
19 juni - 19 aug. Midsommarafton Stängt!
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Bo, Trivs, Upplev 

Pensionat Ekenäs Koster
i �u Ekners anda

www.pekoster.com 

KUST EVENT
är ett företag som jobbar med det vi älskar året om.  
Att ta hand om våra gäster och att ge en upplevelse 

med service och kvalitet. vi har möjligheten att 
skräddarsy Din upplevelse på Hvaler, Koster och i 

Strömstad.  

En helhetslösning som tar Dig ut i vår vackra skärgård, 
som går i norskt och svenskt farvatten. vi erbjuder 

färdigt paket med skärgårdstur, matupplevelse 
i genuin sjöbodsmiljö, allsång och Bohusvisor 

med vår hustrubadur.

Välkomna till oss!

www.kustevent.com
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Koster Marin AB
+46 (0)526-201 10
www.kostermarin.se

KOSTER MARIN AB

452 05 SYDKOSTER

Gods till Kosteröarna sändes med 
Kosterfärjan

I trafik hela året

bsida och onlinebokning: 
enstugby.com
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info@selincharter.com
070-605 81 76

www.selincharter.se

Boka höstens
hummersafari!

ALASKA
Historisk kulturträdgård.

Guldgräverskan Hilmas paradisö!
Café, Utsällning och vandringsleder.

Öppet 3/7 - 5/8, söndagar stängt.
Chartrade grupper maj - sept.

Se turlista på www.selincharter.se
Bokning: 070-605 81 76, info@selincharter.com

Familjecamping & ekostugor 
alldeles intill havet. 

 

 

 

 

 
 

Förbokning krävs alltid, även för tältplats. 

www.lyths.se 
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Öppet dagligen
25/6 - 13/8 kl.16.00-19.00

Välkommen till
Hembygdsmuseet
i ”Sibirien” vid
Långegärde Brygga.

Kosters Hembygdsförening

Välkomna till 
Kosterhavets Ekobod!

Vårt hjärteställe i mormor och morfars 
hus nära Västra bryggan på Nordkoster

www.kosterhavetsekobod.se

Sveriges västligaste restaurang och kulturscen

Bemannade cykeluthyrningar vid Ekenäs och 
Långegärde bryggor samt Kostergården.
Elbilar uthyres vid Långegärde brygga.

info@kostercykeln.com
070-570 54 22

kostercykeln

Pigs do fl y

A. Öhnell

Ring Strömstad 0526-145 31, Tanum 0525-143 69
fastighetsbyran.com

Önskar du en fri värdering av
din bostad?
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Kostervåg SLTA
Byggd i aluminium vid Oma baatbyggeri A/S, Stord 2000.

Maskineri: 2 st Danfoss elmotorer 800kW (2022), 782 kWh 
LTO-batterier, 2st Valmet dieselgeneratorer på totalt 200kW. 

Längd: 30,25 m, Bredd: 9,0 m, Fart: 17 knop

Kostersund SMFL
Byggd i Aluminium vid Båtservice Industrier A/S - Mandal 1992.

Maskineri: 2 st Scania DI13M (2021) totalt 1100 hk.
Längd: 32,00 m, Bredd: 9,24 m, Fart: 15 knop

Marschfart 10-14 knop
 Historik: 1992-2007 Beinveien, 1992-2000 Vesttrafik A/S, Bergen

2000-2006 Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), Bergen
2006-2007 Tide Sjø A/S, Bergen

Kosterfjord SDJG
Byggd i aluminium vid Westermoen Hydrofoil A/S, Mandal 1971.

totalrenoverad 1995-97 
Maskineri: 2 st Volvo Penta D16 (2007), totalt 1440 hk.

Längd: 26,45 m, Bredd: 9,02 m, Fart: 18 knop
Marschfart: 10-16 knop

Historik: 1971-95 Fjordglytt, Fylkesbaatene i Sogn og Fjordane, Florö

Kosterfärjan SJBH
Byggd i stål vid Åsi-verken, Åmål, 1957.

Huvudmaskineri:1 st Scania DI16M, 550 hk (2013).
Längd: 28,0, Bredd: 8,0 m, Fart: 10 knop

Kran: 24 ton, max 5000 kg
 Historik: 1957-84 Färja 61/216, Statens Vägverk, Borlänge

Kosterbris SDYZ
Byggd i aluminium vid Oma baatbyggeri A/S, Stord 2005

Maskineri: 2 st Scania DI16M (2017), totalt 1200 hk.
Längd: 25,96 m, Bredd: 9,0 m, Fart: 20 knop

 Historik: 2005-2015 SNARVEIEN, Bergen Nordhordland Rutelag A/S

Kosterfärjan 2 SIKF
Byggd i stål vid Glommens Mek.versksted Fredrikstad 1959. 

Kosterfärjan 2 trafikerar Ramsö samt
Koster vid ishinder och som förstärkningsfartyg. .

Maskineri: 1 st Scania DI13M (2021).
Längd 23,18 m, Bredd 6,81 m, Fart 9 knop

 Historik: 1959-79 Hvalerfergen, A/S Hvaler Båt og Fergeselskap, 
Fredrikstad. 1979-82 Kosterfärjan 2, Koster-Trafik AB, Sydkoster.

Kosterfärjan 4 SJBC
Byggd i stål vid Åsi-verken, Åmål, 1957.

Huvudmaskineri:1 st Volvo Penta D16, 550 hk (2008).
Längd: 28,0, Bredd: 8,0 m, Fart: 10 knop

Kran: 27 tonm, max 5200 kg
 Historik: 1957-79 Färja 61/214, Statens Vägverk, Borlänge

1979-2007 diverse ägare under namnen Arven, Betania och Sandraia

Kosterflottan
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�osters kyrka är Sveriges västligaste kyrka. Den invigdes 1939 
så det är en ung kyrka. Sedan 1957 fi nns det en kyrkogård på 
Sydkoster. Han som skänkte marken till den blev
den första att begravas där. Den ligger inte intill kyrkan utan 
några kilometer därifrån. Vid kyrkan ligger idag en askgravlund 
som invigdes för några år sedan.
Här får enbart urnor gravsättas. De anhöriga 
får vara med vid gravsättningen. Tidigare 
fi ck kosterborna ta sig till Tjärnö för dop, 
konfi rmation, bröllop och begravning då man 
tillhörde den församlingen.

Kyrkan är en träkyrka och har ritats av arkitekten 
Knut Nordenskjöld. Överst på tornet är det en 
krona och österut i bakänden av kyrkan fi nns det 
en ”taggig boll”. Kronan symboliserar Himmelsk 
triumf och den ”taggiga bollen” Jordisk bedrövelse. 
Inne i kyrkan fi nns fi na målningar av bl.a. några 
kosterkonstnärer. I vapenhuset hänger en tavla där 
namnen står på de som mist sina liv på havet. På 
utsidan fi nns det en minnessten för dessa.

Nu för tiden är det inte så många gudstjänster i Kosters kyrka 
då huvudgudstjänsterna hålls i Strömstad. På påsk, allhelgona 
och advent är det alltid en gudstjänst i kyrkan. Under sommaren 
bjuds det på ”Sommarkväll i kyrkan” där Kosterkören inleder 
dessa kvällar och sedan startar konsertprogrammet väldigt 

varierat. Håll utskick på kyrkans anslags-
tavla om vad som händer och kyrkans egen 
hemsida.

Kosterkören är en kör som övat en gång i 
veckan sedan 1986. Vi började lite försiktigt i 
ett vardagsrum med en tramporgel……
Nu har vi en eminent pianist Bengt Johansson, 
som kompar kören. Kosterkören sjunger vid 
gudstjänsterna i kyrkan och ger också en 
sommarkonsert och en julkonsert.
I år sjöng vi också på julaftonsnatten. En 
uppskattad stund i kyrkan.

Ima Andersson

Kosters kyrka i Strömstads pastorat

Strandfynd
Snäckornas mängd varierar och även de arter som fi nns, beroende på många faktorer som strömmarna, djupet och botten i havet 
utanför stranden. En riktigt fi n plats för snäckplock är vid Hasslevikarna på Nordkoster. Men mer eller mindre alla stränder innehåller 
någon form av intressanta fynd, Kostersundet inte att förglömma.
Snäckor brukar man i vardagligt tal kalla alla de skal som fi nns, men egentligen har en snäcka bara ett skal eller inget alls. Det mesta 
som man hittar är någon form av mussla och de har två skal men som delat sig efter att själva blötdjuret är dött. På Koster kan man 
hitta stora fi na snäckor av lite mer ovanliga slag, artrikedomen är stor. Snäckorna får gärna plockas med hem men låt stenarna stanna 
där de är. De återbildas inte, vilket musslorna ständigt gör i havets kretslopp.

Susanne Enfors-Davies



När havet är stilla och solen glittrar i ytan, kan man med glädje ge 
sig ut på en paddeltur med havskajak bland holmar och skär.  
Det finns flera uthyrare på öarna med olika utbud, allt från att 
gå kurs och guidade turer med övernattning, till att bara hyra 
kajak med utrustning och ge sig ut på egna äventyr med sin egen 
packning. 

Beroende på turen krävs olika mycket packning. För den korta 
turen räcker det med ombyte, mobil, vatten, sällskap och sol-
skyddsfaktor. På längre turer krävs mer, kanske ett tält och givetvis 
vatten och mat. När du packar kajaken ska tunga saker placeras 
nära sittbrunnen, mot botten. Det gör kajaken stabil och följsam i 
vågorna. Packa alltid vattentätt.

Man kan ge sig ut, allt från en halv- eller heldag till att stanna ute 
i en vecka. Planera turen efter ork och förmåga, man blir tröttare 
än man tror av att sitta och gunga i kajaken i början. Då är det 
viktigt att hålla sig nära land, i lugna vatten där det är lätt att 
lägga till för rast.
Paddlar du där det är annan sjötrafik måste du hålla dig ur vägen 
för båtar och farleder. Räkna inte alltid med att du syns.

Under vissa tider är det fågel- och sälskyddsområden som ska 
respekteras på vissa holmar. Knubbsälar ligger och solar på 
klipporna och ibland kommer de nyfiket närmare för att ta sig en 
titt. Att ljudlöst glida fram där inte fritidsbåtar kommer fram, ger 
fler möjligheter att gå i land på holmarna och utforska dom.
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Paddla i arkipelagen

Ursholmens fyrplats. Hit kan den vana paddlaren ta sig 
med kajak när vädret tillåter. Turbåtar från Strömstad 

och Koster går hit under sommaren.

Foto: Lars-Ove Loo 

Foto: Gustav Waldås
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En snorkel gör att man kan simma på ytan och titta ner i vattnet 
utan att behöva lyfta upp huvudet för att andas. Konstruktionen 
av en snorkel är enkel. Den består av ett bekvämt bitmunstycke 
monterat på ett böjt rör av mjuk plast. Dimensionering av 
detta rör är viktigt för att den ska tömmas på ”gammal” 
utandningsluft innan ett nytt andetag sker. Annars är risken 
att man andas in samma luft ut och in fl era gånger. Detta leder 
till att koldioxidhalten i inandningsluften successivt ökar vilket 
kan leda till huvudvärk och i extrema fall medvetslöshet. En för 
smal snorkel ökar andningsmotståndet och blir trög att andas i, 
medan en för stor diameter gör att det kan vara svårt att vädra 
bort utandningsluften och hålla den ren från vatten. En för kort 
snorkel kan vara svår att hålla ren från vatten, men en för lång 
snorkel har samma eff ekt som en för smal. 

Lämplig längd för en vuxen persons snorkel är cirka 350–400 
millimeter med en diameter på cirka 15–18 millimeter samt en 
volym av maximalt två deciliter. Ett barn däremot måste ha en 
mindre snorkel, maximalt 300 millimeter i längd, 15 millimeter 
i diameter och en volym av 1,2 deciliter. Snorkeln bör ha någon 
form av hållare för fastsättning på maskens rem. Snorklar man 
mycket, kan en självtömmande snorkel med en ventil nära 
bitmunstycket vara ett bekvämt alternativ. 

Att andas på rätt sätt i snorkeln är mycket viktigt. Som snorklare 
andas man lite djupare än normalt för att vara säker på att 
ventilera ut all gammal luft innan man tar nytt andetag. Man ska 
också andas långsammare än normalt, detta mest för att spara 
energi. 

VIKTIGT! Barn ska inte använda vuxensnorklar. 

Med rätt snorklingsteknik förfl yttar man sig eff ektivare genom 
vattnet. Ett sätt är att vada försiktigt baklänges ut tills djupet är 
tillräcklig för att kunna simma. Man kan även vada ut en bit i 
vattnet och när man är på tillräckligt djupt vatten är det bara att 
sätta sig ner och ta på utrustningen. 
Fenornas uppgift är att underlätta en förfl yttning framåt i vattnet. 
För att fungera optimalt ska fenorna hållas under vattenytan och 
bensparkrörelserna ska vara långsamma med svagt böjda knän. 
Det är lårmusklerna som ska göra arbetet, armarna används bara 
vid behov för snabba manövrar.

Ytterligare ett sätt att spara energi är vid neddykningar är att dra 
nytta av tyngden i benen. När man ligger horisontellt på ytan och 
är beredd på att dyka, böjer man ned överkroppen samtidigt som 
man sträcker benen rakt upp i luften. Tyngden av benen ovanför 
vattenytan hjälper till att pressa hela kroppen ned under ytan tills 
fenorna kan ta vid. Under dykningen kommer snorkeln att fyllas 
med vatten, vilket är helt normalt. Vid uppstigningen mot ytan 
tittar man snett uppåt, dels för att orientera sig, men också för att 
vara säker på att det inte fi nns något hinder på ytan. Vid denna 
position kommer snorkeln att peka nedåt. Strax före ytan kan 
man sakta börja andas ut. Då börjar vattnet pressas ur snorkeln 
och när man bryter vattenytan rinner de sista vattendropparna 
ut. Därefter fortsätter man obehindrat att andas i snorkeln. 
Ytterligare ett sätt att tömma snorkeln är att vid ytan kraftigt 
andas ut och blåsa ut vattnet. Efter en snorkeltömning tar man 
sitt första andetag försiktigt om det skulle fi nnas vatten kvar i 
snorkeln. Glöm inte att vila på ytan, det ger kroppen en liten 
stund för återhämtning mellan neddykningarna. 

Lars-Ove Loo

Burholmen är en populär holme både för bad och övernattning. 
Här fi nns också fl era labyrinter med sten.
Vid Arholmen fi nns fl era roliga passager och ett antal skär att 
paddla mellan. Och som ett extra plus fi nns det sopmajor och 
torrdass.
Tjälleskär är en egen liten övärld med små skär och labyrinter 
i havet av trånga kanaler omgivna av höga väggar. Utanför 
Brevik på Sydkoster ligger Rundholmen som sitter ihop med 
Tegelholmen. Här fi nns små sandstränder och är lämpligt för 
övernattning.

Ursholmen är en fyrplats i södra ytterskärgården. Vill man hit, 
krävs det lite mer paddelvana och kondition, då man stundtals 
paddlar över öppet hav, fyllt av lömska grynnor. Sätt alltid 
säkerheten främst och överskatta inte din förmåga. Ha en rimlig 
respekt för havet och som vi alla redan vet, vädret kan skifta.  
 Här fi nns sopmajor, torrdass och dricksvatten. Hit kommer också 
många fritidsbåtar. Det går fl era turistbåtar hit under sommaren 
och vill man inte paddla dit, så kan det vara ett bekvämt sätt att 
komma både komma ut i skärgården och besöka fyrplatsen under 
trygga former.

Susanne Enfors-Davies

SnorklingSnorkling



Utbudet av serveringar på öarna är stort och 
varierande. Det fi nns något för alla smaker och 

plånböcker. De är väl utspridda över både Nord och 
Sydkoster.

Under högsäsongen på sommaren är allt öppet långt 
in på kvällarna. Under låg och mellansäsong får man 
kolla efter öppettider. Det gör man enklast på respektive 
restaurangs egna sidor på nätet, eller under kosteroarna.
com ”öppet på koster”.

Kläpphagen
Det allra nyaste tillskottet är Kläpphagen på Sydkoster. Besökare 
på ön kan knappast missa de vackra och stilfullt nybyggda husen 
några hundra meter från Ekenäs. Med utsikt över Kileslätten 
och havet ligger den ny/gamla gården smakfullt inramad av 
stenläggningar i olika nivåer och odlingar i trädgården. 
Eldsjälarna, Martin och Marika Nilsson och Johan Sköld har 
skapat sitt drömställe. Och de har inte valt den enklaste vägen.
De ville att husen skulle passa in i miljön och återvinning är ett 
ledord. Mycket av materialet kommer från de gamla nu rivna 
husen som brädor, stommar och taktegel. Det som gick att 
återvinna har fått en ny plats. En alldeles särskilt vacker vägg 
pryder restaurangen med gammalt tegel från en riven murstock. 
Eld ses som den bästa källan till värme och man kan laga mat 
med eld utan att för den skull grilla maten. 
Martin, Marika och Johan har lång bakgrund som krögare och 
älskar att laga ”allt”. Det bjuds helt enkelt på god mat lagad på 
bra råvaror. Ett växthus förser restaurangen med eget odlat, men 
även lokala råvaror ingår i menyn. 
Regnvatten tas tillvara i en stor reservoar för att hålla odlingar 
och trädgård grönskande även under en varm sommar.
Intill den nybyggda restaurangen står den gamla ladan kvar 
oisolerad. Dock förbättrad till att fylla sin nya funktion 
som gårdsbutik. Där fi nns det gamla är kvar som en rustik 
minnesbild av andra tider.
Klokt nog har man byggt personalbostäder och i sluttningen 
ovanför fi nns ett utrymme för glampinggäster. Andra 
övernattande gäster kan välja boende i ett fristående 
gårdshus eller i Villan som inrymmer 6 sviter. Allt som allt 
kan Kläpphagen ta emot 40 gäster. Boendet är estetiskt och 

harmoniskt inrett med det där lilla extra, med en tanke på att 
gästen verkligen ska trivas. Man ska ha det gött, helt enkelt.
I mitten av gården står en nersänkt byggnad med ett snett tak 
täckt av gräs. Där är bryggeri på lågsäsong och sommartid en 
frisörsalong. Uppe i backen fi nns ett litet galleri.
Det här konceptet är unikt. Det passar egentligen inte in under 
någon självklar rubrik. Den närmaste beskrivningen är enligt 
de själva B&B, då både boende och andra evenemang ordnas 
allt efter gästernas önskemål. Här fi nns fl exibilitet och man kan 
boka i de antal dagar som man vill övernatta.

Casa Paco
I Långegärde hamn ligger det 
också en alldeles nybyggd 
restaurang, Casa Paco. Där 
stod en gammal påbyggd 
och tillbyggd restaurang 
innan som revs och den 
återuppstod ny 2022. 
Paco Naveda och Britt-
Marie Abrahamsson har 
drivit restaurangen som 
ett familjeföretag sedan 
2010 då de fl yttade 
till ön. 
Restaurangen är en av 
lokalbefolkningens favoriter. Mycket kul som 
quisskvällar, musik och en hel del roliga upptåg präglar den 
avspända atmosfären. Hit går man efter en tur på havet eller 
bara för att hänga en stund och äta en bit mat. Genom de stora 
glasrutorna kan man se vad som pågår i hamnen och till och 
med hunden får lov att följa med in på en anvisad plats. 
En glassbar är öppen sommartid och i år kan man även hyra ett 
boende med utsikt över skärgården.

Bokhandlarens Pub
En alldeles särskild miljö bjuder denna restaurang på i 
Bergdalen. Som namnet antyder fi nns det ett litterärt intresse 
hos krögarna Daniel Albertsson och Jonas Andersson. Här fi nns 
möjlighet att köpa böcker förutom mat och dryck. Inredningen 
är originell och en del är inredd som ett bekvämt vardagsrum. 
Här kan man slå sig ner i en skön fåtölj och välja en spännande 
ölsort ur det stora sortimentet. Havsutsikten med en solig altan 
och bara ett stenkast från stranden, gör att man gärna slår sig 
ner ute eller inne beroende på väder och vind. 
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Restauranger

I Långegärde hamn ligger det 
också en alldeles nybyggd 
restaurang, Casa Paco. Där 
stod en gammal påbyggd 
och tillbyggd restaurang 

Marie Abrahamsson har 

lokalbefolkningens favoriter. Mycket kul som 
quisskvällar, musik och en hel del roliga upptåg präglar den 
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Kosterhavets Ekobod
På Nordkoster en liten bit uppför backen från Västra bryggan 
driver Ulf Eriksson en liten ekologisk restaurang i sin mormor 
och morfars skärgårdshus med 25 sittplatser inne men gästerna 
brukar föredra att sitta ute i trädgården. Menyn varierar efter 
vad som fi nns tillgängligt som skaldjur från lokala fi skare och 
andra spännande ingredienser i säsong. Man bakar pizza på 
stenmalet mjöl och toppar med till exempel tång och rom, eller 
lammkött från öarnas egna får. Livemusik, med både lokala 
musiker och andra, spelas för gästerna när tillfälle ges.

Ulf älskar sin ö och tycker om att springa i naturen. Så började 
”Koster Trail 15k” som är ett utmanande terränglopp över 
Nordkosters sandstränder, stigar och uppe på bergen. Även
”Koster Trail Backyard Ultra” hålls samma dag 6 maj 2023 
men starten är tidigare. Där träff as deltagarna på startlinjen vid 
Kosterhabets Ekobod varje timme. Tävlingen går ut på att klara 
av fl est timmar/varv. Efteråt bjuds på bad i havet och mat och 
dryck i restaurangen.

Bastes
På Nordkoster ligger Bastes en liten bit från Bastevikens 
badstrand och utsikten över havet och ängarna är oslagbart 
vacker med en obruten horisont i väster.
Bastes är en blandning av kafe och bageri och i den stora 
matsalen fi nns en detaljbutik som fokuserar på lokala 
hantverkare. Här kan man få frukost, lunch eller brunch. 
Man kan ta vanlig fi ka och det är en hög kvalitet på 

sortimentet med nybakade 
bullar, kakor, smörgåsar och pajer.
Mette Aakerholms koncept är i 
all enkelhet kaff e, bullar och bröd 
till folket! Hon vill bjuda på en 
mötesplats för alla. 
Man kan köpa med sig av 
godsakerna, bröd och frallor fi nns i 
många olika varianter.
Det går alldeles utmärkt att bara ta en 
glass eller en titt på keramik och annat 
som erbjuds i butiken.
Konst pryder väggarna och 2023 är det akvareller av Kurt 
Netzler som postumt har återkommit till samma lokal som han 
under många år förr ställde ut i. Omslaget på Kosterbladet i år 
är fi skebåten Odderö målad av samma konstnär. 
I år återkommer dessutom fj olårets suksess ”Tango 
afton”. Då kan man prova på att lära sig danssteg från 
en professionell dansare och sedan dansa till klassisk 
tangomusik till dess att solen går ned i havet.

Det fi nns fl er restauranger än de här. I Ekenäs ligger Pensionat 
Ekenäs Koster som är ett charmigt hotell med restaurang både 
inne och ute med terrass mot havet. Nedanför backen ligger 
Hamngrillen som är kiosk och gatukök med pizza. Mitt emot 
och intill naturum, ligger Kosters Rökeri med restaurang och en 
fi skaff är sommartid.
Kosters trädgårdar är en väl etablerad och känd ekologisk 
restaurang som ligger mellan Långegärde och kyrkan. Här fi nns 
en upplevelseträdgård och konstutställningar.
På bryggan i Långegärde ligger Sundets Skaldjurscafe i 
byggnaden Sibirien som också innehåller hembygdsmuseum och 
slöjdbutik.
Längst i söder på Syd i Kilesand ligger Kostergården med 
boende, restaurang och äventyrsgolf.

På Nordkoster är Strandkanten en restaurang i en sjöbod med 
presentbod. Förutom mat och dryck är det stora utbudet av 
spektakulära föremål är värt ett besök i sig.
På Västra Bryggan ligger Galejen med sina olika etager med 
utsikt över hamnen och i Vettnet ligger Kosterbaden.

Det går alldeles utmärkt att bara ta en 
glass eller en titt på keramik och annat 

Kosterhavets Ekobod



O mslaget pryds i år av en oljemålning på fi skebåten
SD 748 Odderö av Kurt Netzler. I över 20 år ställde 

han ut sin konst på Nordkoster i matsalen på Milton Stugby. 
Där kunde man se kostermotiv från naturen, havet, båtar och 
ofta fåglar.
Kurt Knezler var reklamtecknare och drev Studio 8 i Solna. Han 
hade många uppdrag genom åren och illustrerade böcker och 
har ritat frimärken.
I år kan man åter se hans konst på samma plats, som numera 
är caféet Bastes. Där visas under sommaren en utställning med 
akvareller med motiv från Koster.
Fiskebåten SD 748 Odderö var hemmahörande på Nordkoster 
och var en välkänd syn där den låg i Kostersundet. Tavlan har en 
alldeles egen historia och såldes fl era gånger innan den hamnade 
hos båtens ägare Klas-Göran Johander. Den såldes på en 
utställning men köparen ångrade sig för deras hus var stort och 
större tavlor gjorde sig bättre och köpet gick tillbaka. Den såldes 
en gång till, men den köparen hade ironiskt nog ett för litet hus 
för tavlan, så den passade inte där heller. När den ställdes ut en 
tredje gång köptes den in av familjen Johander och i ”rätt ägo” 
har den hängt på Nordkoster sedan dess.

Fiske nu och då
SD 748 Odderö byggdes 1966 i Moen, Risør, Norge. Ägare var 
Karl Johander. Besättning var hans två söner Klas-Göran och 
Nils-Åke, samt Rolf Reinholdsson. När Karl pensionerade sig 
tog sönerna över båten och fi skade räkor fram till 2009.
Klas-Göran berättar att från början bestämde fi skarna själva 
hur mycket de fi skade. Både för att behålla räkbeståndet och 
hålla upp priserna på en lönsam nivå. Ett tag var det ransoner 
per person och antal dagar som man fi ck fi ska. Någon tid var 
fi sket styrt till klockslag mellan 05-20 och det var stopp på 
natten. När fi sket utvecklades mer och mer i gränslandet mellan 
Sverige-Norge-Danmark behövdes en ny reglering och dagens 
kvotsystem infördes. Numera handlas det med fi skekvoter i ett 
system som ibland gör det svårt för unga att bli fi skare.

Fiskare fi nns ännu på öarna, i Korshamn Ekenäs kan man se
SD 278 Brattvåg som ägs av Håkan Wogenius och Clas Lek. 
Båda är hemmahörande på öarna och kommer från samma 
fi skarfamilj och för yrket vidare. Glädjande för öarna (och alla 
som gillar skaldjur) har Clas son, Leon lek också blivit fi skare. 
2022 köpte han SD 623 Dagny som också den ligger i Ekenäs. 
SD 623 Dagny byggdes 1933 på O W Ollsons varv i Falkenberg. 

1958 såldes båten till Göte Larsson i Brevik på Sydkoster. Göte 
fi skade fram till sin pension och bodde då i Strömstad. Sonen 
Hans Larsson tog över båten och fi skade fram tills nu, då Leon 
Lek köpte den och Dagny har kommit tillbaka till Koster.
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Kurt Netzler

För den som vill fördjupa sig i kunskaper om
”Räkfi sket på Kosteröarna”, fi nns en bok tillgänglig som är 

skriven av Daniel Holm och säljs i naturum, Ekenäs.
Den är utgiven 2016 och en del har ändrats sedan 
dess, men i mångt och mycket är det ett intressant 

tidsdokument.



Skaldjur 
Räkor är i mångas smak de allra godaste av skaldjuren och fi skas 
här i Kosterhavet. Det kan tidvis vara dyra godsaker, men då kan 
man tänka på att det behövs en båt, trål, kunskaper, tid, byrå-
krati med tillstånd och kvoter, regler, skatter m.m. Delikatesser 
ur havet är för det mesta värda sitt pris om plånboken tål det.
Havskräftor och räkor fi skas året runt. Den som inte har smakat 
havskräftor innan, bör genast prova det. De är riktigt goda 
färska som gratinerade.

Det går att köpa skaldjur direkt från fi skare. Se anslag på 
sjöbodarna. De kan också köpas i den sommaröppna fi skaff ären 
i Ekenäs. Eller handlas på kajen i Strömstad i Laholmens fi sk, 
redan innan besöket på öarna. Krabban är bäst på hösten. Den 
är också riktigt god men tar sin tid att äta. Med trevligt sällskap 
och god dryck är den väl värd det.

Hummerfi sket startar första måndagen efter den 20 september. 
Då kommer många ut till öarna för att fritidsfi ska. Varför man 
ska spara den till nyårsafton, är en gåta.

Det fi nns ingen bra anledning att spara en pigg nyfångad 
hummer. Den kan man äta så fort den är kokt och har svalnat.

Susanne Enfors-Davies 
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Det fi nns ingen bra anledning att spara en pigg nyfångad 

Den lilla raden av signalfl aggor som sedan början hängt med 
på omslaget betyder helt enkelt Koster, förmedlad med en 
ålderdomlig teknik som, innan digitaliseringen, kunde användas 
i färgglad kommunikation sjöfarare emellan. En teknik som 
kan användas än idag, om man har tillräckligt med fl aggor. 
För brukshandledning publicerar vi i år hela alfabetet och 
siff rorna i fl aggform. Man kan säkert få tag på fl aggorna i 
handeln, eller sy dem själv, eller kan man en regnig dag när den 
digitala mottagningen är skruttig, gå till butiken, köpa några 
vykort och en bunt färgpennor och till sina vänner skriva en 
semesterhälsning på fl aggspråket. Men själva adressen bör vara 
med vanliga bokstäver, eftersom Postnords sorteringsmaskiner 
inte klarar fl aggspråk.

Arne

Den första fl aggan K skulle kunna misstas för Ukrainas fl agga 
tippad till höger. O och S kan inte misstas för något. T kan 
misstas för Frankrikes om än uppochner eller Nederländerna 
tippad till vänster, för E fi nns inget misstag men R ser ut som 
Skånes fl agga.
Enligt turistbyrån letar ibland utländska turister efter sin fl agga 
bland signalfl aggorna på Kosterbladets omslag medan sjöfarare 
vet vad de betyder. 

Dykfl aggan som sportdykare använder är A, för att signalera om 
att det fi nns dykare i vattnet. En som inte tyckte att dykfl aggan 
var tydlig nog var Lena Schöndorff  som helt enkelt designade 
om den och sydde dit fenor, mask och snorkel. Kanske en bra 
idé, i alla fall originell, rolig och tydligare.

Sus

Signalfl aggor

Dykare Johan Rolandsson och Andreas Ljung.



Många utställningar sker framför allt under 
sommaren. Det är bara att hålla ögonen öppna på 
anslagstavlor, skyltar och i sociala medier.
Redan i påsktider hålls en konstrunda på fl era 
platser på öarna. Fredag 7 - lördag 8 - söndag 9 
april. 

Det fi nns trevliga ateljéer att besöka. På Sydkoster, 
ligger Ateljé Kläpphagen alldeles utmed vägen 
med arbeten från byAnn Artwork. Inte alltför 
långt därifrån ligger den större Ateljé Lövås med 
Art of Monica. Glaskonst och keramik av Monica 
Ljungberg-Öhrn. I kyrkosund ligger Monica 
Larsens keramikverkstad och i Långegärde fi nns 
det sommartid en välfylld butik med hemslöjd.

På Kosters Trädgårdar bjuds det (förutom allt 
annat) på olika konstnärers verk i omgångar. 
Det är bara att ta för sig och njuta av konst 
när det hålls öppet.

På Nordkoster vid Västra Bryggan håller 
Stefan Carlgren öppet mer eller mindre alltid 
året runt. Är han bara hemma, så spenderar 
han den mesta tiden i sin sjöbod där har 
arbetar med silversmide, läderarbeten, 
sjömansarbeten och slipar stenar.

Susanne Enfors-Davies
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Under sommaren bjuds det på många musikkvällar och 
konstutställningar. Men även under höstmörkret sker 

det trevliga kulturevent. Höstlovsveckan (44) brukar bjuda 
på underhållning i många former. I skrivandets stund är inte 
programmet fastställt, men ledningen för Kulturfesten med 
Tom Hemreus i spetsen lovar ett intressant program under 
hösten 2023. Det blir events inom konst, teater och musik.
Det bjuds på konserter på olika platser spridda över båda öarna 
i olika genrer med kända och mindre kända musiker. Workshops 
med måleri, teater, rytmik med slagverk och sagostunder 
utlovas. Celso Paco & Dynamo de Luxe är besjälade av den 
afrikanska musikens poesi, groove och energi.

Här på Pensionat Ekenäs. Bokhandlarens Pub, Bastes, Fiskar-
gården och naturum, är några till av de platser där det bjuda på 
höstkultur.

Kom ihåg – folkfest under höstlovet.

Mer information fi nns på kosteroarna.com, när program
och platser har fastställts och på facebook under
”Det händer på Koster”.

Konst och kulturfest vecka 44

På Kosters Trädgårdar bjuds det (förutom allt 
annat) på olika konstnärers verk i omgångar. 
Det är bara att ta för sig och njuta av konst 
när det hålls öppet.

På Nordkoster vid Västra Bryggan håller 
Stefan Carlgren öppet mer eller mindre alltid 
året runt. Är han bara hemma, så spenderar 
han den mesta tiden i sin sjöbod där har 
arbetar med silversmide, läderarbeten, 
sjömansarbeten och slipar stenar.

Malin Engström

Stefan Carlgren

Verena Haller Monica Ljungberg-Örn
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Kom, i kostervals, slå din runda arm om min hals.
Ja, dej föra får, hiohej, va’ dä’ veftar å’ går.
Kostervalsen går, lek å smek blir i skrever å’ snår.
Ja’ ä din, du ä’ min, allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö, du, mi’ lella rara fästemö.
Maja lella, hej! Maja, lella, säj, säj, vell du gefta dej?

Vem har inte dansat vals på midsommar till denna 
välkända låt? Eller hört den spelas av livsglada 
spelemän på dragspel?
Den skrevs två Strömstadsbor. Musiken av 
David Hellström och texten av Göran Svenning. 
Ursprungligen skrevs den till en sångtävling i 
Bohuslän 1907. Den fi ck inget pris eftersom juryn 
tyckte att texten var ”för ekivok”.

Den blev ändå mycket populär när den kom i 
tryck 1913 och håller ännu i våra dagar.

David Hellström var musikelev vid Kungliga 
Bohusläns regemente då detta regemente 
fortfarande var förlagt på Backamo. Göran 
Svenning var tandläkare och skrev de fl esta 
texterna till David Hellströms kompositioner. 

På Oscarsplatsen (mellan Norra hamnen och 
strandpromenaden) i Strömstad står en staty 
av Kostervalsens upphovsmän, skapad av Bo 
Darnell år 1993 efter teckning av Sven-Olof 
Strandberg, med ett stenfundament gjort av 
Roger Skarp.

Den blev ändå mycket populär när den kom i 
tryck 1913 och håller ännu i våra dagar.

David Hellström var musikelev vid Kungliga 
Bohusläns regemente då detta regemente 
fortfarande var förlagt på Backamo. Göran 
Svenning var tandläkare och skrev de fl esta 
texterna till David Hellströms kompositioner. 

På Oscarsplatsen (mellan Norra hamnen och 
strandpromenaden) i Strömstad står en staty 
av Kostervalsens upphovsmän, skapad av Bo 
Darnell år 1993 efter teckning av Sven-Olof 
Strandberg, med ett stenfundament gjort av 
Roger Skarp.

På Nordkoster fi nns en välutrustad musikstudio. Putte Johander som 
är bofast på ön med sin familj, utbildade sig i Köpenhamn på Rytmisk 
musikkonservatorium och har sedan dess arbetat inom musik i olika 
former. Han har bas som huvudinstrument och bär en stark förkärlek 
till jazz och improvisationsmusik. 

Putte hade ingen bestämd plan när det började, utan han ville ha en 
plats att repetera och kunna bjuda in sina musikervänner. Utifrån det, 
växte en komplett inspelningsstudio fram under tidens gång med all 
den teknik och annat som krävs. Gästande musiker bor i närheten i en 
vacker och inspirerande miljö och i studion fi nns det tillgång på det 
mesta som en musiker kan behöva utöver sina egna instrument.
I maj ska det hållas ett musikresidens i studion, för femte året i rad, 
arrangerat av Förvaltningen För KulturUtveckling. Av ett femtiotal 
sökande, väljs en grupp ut och får under en betald vecka möjlighet att 
i lugn och ro utveckla sitt sound med hjälp av producenten (Henryk 
Lipp).

Genom musikresidensen 
har Putte kommit mer i 
kontakt med pop och rock 
musik, vilket är berikande 
för en jazzmusiker tycker 
han. Studion lämpar sig 
för all musik. 
Ungefär varannan gång 
spelar Putte själv med 
i sina olika etablerade 
musikkonstellationer. De 
andra gångerna är han 
tekniker för inspelningen. 
Som jazzmusiker fl yter han 
dessutom mellan olika nya 
och gamla konstellationer, 
vilket är vanligt inom 
improvisationsmusik 
Som en extra krydda i 
sitt musikliv undervisar 

han i bas. Två dagar i veckan åker han till Sarpsborg kulturskola och 
musiklinjen på Greåker vidaregående i Norge.
Den dag jag besöker studion är det full action. Gunnar Halle kvartett 
ska spela in musik komponerad av sångaren Harald Öhrn. Vid 
trummorna sitter Knut Finsrud, Gunnar Halle spelar trumpet, Putte 
Johander bas och Stephan Sieben gitarr. 
Instrument, sladdar, mikrofoner och annan utrustning trängs om 
utrymmet. Slingor repeteras och soundet är ännu en oslipad ädelsten 
som ska växa fram i samstämmighet allt eftersom diskussionerna och 
tonerna blandas. Musikerna talar ett alldeles eget språk och de förstår 
varandra vare sig de pratar eller spelar. 
Putte är också engagerad i evenemang på öarna, som till exempel den 
återkommande kultur och musikfesten som arrangeras av Kosters 
samhällsförening tillsammans med naturum, Västra Götalandsregionen 
och fl era andra aktörer. I månadsskiftet oktober-november är det gott 
om tillfällen att se, lyssna eller delta i olika kulturutbud..

Susanne Enfors-Davies

Ö-ljud

Kostervalsen



36 Blomstervandring 

Kärrtörel, Euphorbia palustris och Gåsört, 
Potentilla anserina.

Skörbjuggsört, Cochlearia officinalis.

�lomstervandring på Breviks strand från april till juli. Från 
Breviks Fiskehamn sydostvart mot Prästudden sträcker sig den 
strandäng som förr ingick i utmarken i Brevik och Kyrkosund. 
Då, fram till 1960-talet, betade djur från gårdarna här. Nu finns 
här en markerad vandringsled. 
Djurbetet höll undan hög växtlighet, vilken bredde ut sig när 
betet upphörde. Under loppet av ett par decennier förändrades 
stranden från artrik äng och hed till artfattig snårskog. Runt 
millennieskiftet startade, inför bildandet av Kosterhavets 
Nationalpark, återskapandet av den öppna stranden genom 
röjning och bete. Idag är området åter en växlingsrik och artrik 
botanisk pärla. 
Från vår till höst byter stranden utseende många gånger. I slutet 
av april, om våren är tidig, visar den upp en tunn vit slöja av 
slånblom på buskarna upp emot skogsbrynet. Marken har en 
ännu tunnare vit matta av den då bara cm-höga nagelörten 
(fröskidan liknar en tunn avklippt nagel). I maj börjar ängen 
smyckas av fält av vit skörbjuggsört, gul-vit-blå styvmorsviol, 
luddig kattfot med vita honblomskorgar och rosa hanblommor, 
gulvit mandelblom och framför allt djuprosa strandtrift. Triften 
visar vissa år, från mitten av maj, upp makalöst vackra rosa mattor 
över stora delar av området. Här och var ser man stånd av orkidén 
Sankt Pers Nycklar, vit strandglim och längs bäckarna yppig gul 
kabbeleka. 
Mot slutet av maj breder gulblommande gåsört ut en grön matta 
av flikiga, grönsilvriga blad över sandiga områden. Upp emot 
skogskanten står nu halvmeterhöga buketter av gul kärrtörel, 
och bland stenarna sträcker lika höga strandkålstånd på sig med 
honungsdoftande vita blommor. Och olika rosarter, mest nypon- 
och stenros, blommar överallt. 

I gräset på ängen kommer snart vita smultronblommor och 
klarröda blommor av kustarun. Och närmast vattnet på sandig/
grusig strand börjar växter med köttiga blad forma en bred 
grön kontur, som sedan består under sommaren. Den utgörs av 
vitblommig saltarv, rödvit strandkrypa och gul fetknopp, som alla 
slår ut i juni. 
Strax söder om Ramnefjäll, vid stranden, flödar vatten ut från 
berget och bildar ett kärr där ett stort vackert bestånd av gula 
svärdsliljor blommar i början av juni. 
Under juli utvecklas de ganska sällsynta 2–3 dm höga arterna 
marrisp och bohusmarrisp. De har under senare decennier 
spridit sig i Kosterhavet och finns nu längs hela vår strand nära 
vattenbrynet. Mängder av små lilafärgade blommor slår ut i 
stjälkens grenade topp, och står sedan kvar som eterneller. Den 
lika höga strandastern kommer igång nu och visar från slutet av 
juli sina blåvioletta blomkorgar.

Bladen hos många av havsstrandens växter är trinda eller 
vaxartade. Färgen kan vara blågrön eller silvrig. Allt är 
anpassningar till skydd mot uttorkning. Små fjäll, tunt ludd 
eller vax, vilka minskar avdunstningen, ger den avvikande 
färgen. De trinda bladen lagrar vatten.
Strandens artrikedom kan förklaras av den kontinuerliga 
gödslingen av ilandfluten tång samt mussel- och snäckskal som 
tillför kalk till marken. Men utan betande djur som avlägsnar 
skuggande hög vegetation hade få arter överlevt. Förutom de 
nämnda iögonenfallande arterna finns här en stor mängd mer 
eller mindre rara arter att upptäcka för en nyfiken botanist.

Lena Afzelius

Kustarun, Centaurium littorale.



Ett välkommet tillskott för 
trädgårdsintresserade på öarna, eller för 
den delen också den som bara önskar 
vara i sin trädgård, är Frejas Hage. Man 
samarbetar med Kosters Trädgårdar, men 
är ett fristående företag som drivs av 
Hanna Mogren och Tobias Olsson med 
ungefär 15 säsongsanställda. Det fi nns 
rejält med kompetens och Hanna har 
ritat, producerat och skött trädgårdar i 15 
år. 
Hanna tycker om att visa hur man kan få ut mest ur sin utemiljö. 
Visa vilken potential som fi nns och vägleda hur man tar sig dit. 
Hon har ett cirkulärt tänk som att ta tillvara kretsloppet och 
använda växter som trivs bra i kustmiljön och kanske är ätbara, 
doftar härligt eller bara är en fröjd för ögat.

Hon vet hur man skyddar sina rosor 
från rådjuren med kryddväxter omkring 
som luktar starkt och/eller använda 
andra lämpliga växter som man kan 
”måla” sin trädgård med i olika färger. 
Kläpphagen är en trädgård som Hanna 
tyckte det var jättekul att få vara med 
och bidra med sina idéer. Ett exempel 
är det nergrävda huset som står på 
en källargrund med fönstren mot 
söder. Snedtaket är täckt med sedum 
(fetknopp) som tål karg miljö och torka. 

Susanne Enfors-Davies
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"Bjudes
Att bevista balen

på N:Kåster Fredagen
den 25 januari 1887
Samlingen sker hos

Alfred Stahre i Wätnet
Kl 5 E.m

Maria Hindriksson"

När det inte var säsong för utomhusdanser ordnade 
kosterungdomarna med dans ”bal” inomhus. Dessa 
baler samlade en hel del danslystna ungdomar någon 

gång under ett år. Men det var inte helt lätt att hitta svängrum för 
dessa sammankomster. Man kunde få låna ett hus, kanske bara ett 
rum, på villkor att man plockade undan alla mattor och möbler 
och satte tillbaka allt och städade ordentligt efter sig.

Någon eller några höll i inbjudningarna, som var skriftliga och 
litet högtidliga, som anstår en ”bal”. Varje inbjuden gäst fi ck en 
inbjudan

Arrangören ordnade med brus eller någon form av dricka och 
något tilltugg. Inbjudan till en sådan bal var inte bara till Kosters 
ungdomar utan även till ungdomar från öarna runt omkring och 
från Strömstad.

Maria Henriksdotter (född 1861 på Nordkoster och dog 1933 i 
Göteborg) som stod för denna inbjudan, var syster till min farfar 
Adolf Henriksson. Hon fi ck låna huset som låg i Vettnet och 
ägdes av Matilda Engelbrektsdotter. Matilda hade ärvt det efter 
sin far Engelbrekt Trulsson. Matilda gifte sig senare med Alfred 
Stahre och när hon gifter sig med Alfred blir han ägare till huset.
Denna bal anordnade Maria (Anna-Maria) i januari 1887 och 
senare samma år, i december, gifte hon sig med engelsmannen 
Alfred Furness (född 1850 i Durham, England och dog 1893 
i Strömstad). De gifte sig i St Paul’s Cathedral, Hartlepool, 9 
december, 1887. Denne Alfred Furness kallade sig Lord, men 
senare visade det sig att det var en yngre bror i England, en 
mycket förmögen bror, som var skeppsredare bl. a., som blivit 
adlad. Alfred och Maria fi ck två söner, John Henrik Furness som 
föddes 1888 och Tomas Kristoff er Furness som föddes 1891. John 
Furness dog 5 år gammal medan Tomas levde till 74 års ålder.

Foto: Alfred Stahre vid grinden till
familjens hus där balen hölls.

Lillemor Luttervall, Strömstad / Nordkoster.

Frejas Hage Arbete med att anlägga en
trädgård på Koster.

Inbjudan till bal på Koster år 1887



I en olycklig stund var det någon, som anmärkte, att man ännu 
inte hade varit iland på den lilla ön strax utanför Strömstad, som 
kallas Holmen Grå, och det blev genast bestämt, att de skulle 
lägga till vid Holmen Grå efter segelturen och hålla sitt lilla kalas 
där.

Nu förhåller det sig ju så, att för något 
hundrade år sedan bodde på Holmen 
Grå den ryktbara trollpackan Tita Grå, 
som var mäktigare än den onde själv, 
och så länge hon levde, tillät hon ingen 
människa att stiga iland på ön. Om 
någon vågade sig på försöket, råkade han 
genast ut för en olycka, bröt arm eller ben 
eller halkade utför de hala klippväggarna 
ner i havet.
Nu, då Tita Grå var död och borta 
för länge sedan, borde det ju inte vara 
farligt att besöka Holmen Grå, men 
båtskepparn varnade dem i alla fall.
Förra våren hade han i sällskap med ett 
par andra karlar gått tvärsöver ön, och 
nog var det en av dem, som åkte ner i en 
klyfta och bröt benet, innan de kommo 
därifrån.
Det där gjorde holmen ännu mer 
lockande för de resande. De bara längtade 
efter att få sätta sin fot på Holmen Grå.
Båten kryssade frammot den lilla 
ön, den gled in under klippväggarna. 
Båtskepparen sökte efter en passande 
tilläggsplats, i detta ögonblick ryckte lilla 
Anna Lagerlöf sin mamma i ärmen.
»Mamma,» sade hon, »Selma gråter.»
Och det var verkligen sant. Den sjuka fl ickan satt och grät. Hon 
hade dock inte känt sig rädd förut under färden, inte förrän 
just nu. Hon hade tyckt, att det var roligt att få stiga iland på 
Holmen Grå, hon som de andra, men nu, då de hade kommit in 
under klippväggen, såg den så mörk och hemsk ut. Det var inte 
något annat. Det var bara klippväggen som skrämde henne.
De andra frågade varför hon grät, men hon ville ingenting svara. 
Inte kunde hon säga dem, att hon var rädd för en klippvägg.
Hon slapp snart undan alla frågor, därför skepparn hade funnit 
landningsstället, och man fi ck annat att tänka på.
I detsamma som båten tog törn, reste sig magister Lundström 
från Filipstad och hoppade iland med trossen. Men alldeles så, 
som om det skulle ha stått en osynlig varelse på land och stött 
honom i bröstet, så for han baklänges och åkte från stenhällen, 
där han stod, rätt ner i havet.

Det blev häpnad och förskräckelse och många utrop, men ingen 
lång ängslan. Båtskepparn sträckte sig så snabb som en fi skande 
mås ut över relingen, fi ck fatt i rockkragen och drog upp den 
långa magistern ur vattnet, dyvåt, men alldeles oskadad.
Allasammans hade förstås blivit mycket uppskakade av en sådan 
skräcksyn som att se en man fara rätt ner i det dödande djupet. 
Fastän faran var överstånden, kunde de inte få tillbaka det förra 
lätta sinnelaget.

Magister Lundström själv föreslog, att hela sällskapet skulle 
stiga iland, men låna honom båten, så han fi nge fara tillbaka 
till Strömstad och byta kläder. Det var ju inte långt dit, och när 
helst de önskade, kunde båten vända tillbaka och hämta dem.

Men de ville inte. De hade fått 
nog av Holmen Grå. Ingen hade 
lust att stiga iland på de hala 
hällarna eller klättra uppför de 
hotande klippväggarna.
Man seglade alltså tillbaka till 
Strömstad, och litet var satt nog 
och undrade om det ändå kunde 
fi nnas någon sanning i de gamla 
berättelserna.
Var det inte besynnerligt, 
att olyckan skulle hända just 
där? De hade varit iland på 
nära nog varenda holme i 
Strömstadsskärgården, och allt 
hade gått bra.
»Jag tyckte det var hemskt, när 
barnet började gråta,» sade den 
ena av mamsellerna Tobiæson. 
»Då förstod jag, att det skulle 
hända något.»
»Ja, vad säjer nu löjtnant Lagerlöf 
om det här?» sade hennes syster 
och vände sig emot honom.
»Vad jag säjer?» sade han. »Jag 
säjer, att det kunde väl inte gå 
annorlunda, när som vi skickade 
iland en sådan där skolpräst.
Inte var det en karl för Tita Grå.»

»Löjtnanten menar,» sade mamsell Tobiæson, »att om vi hade 
skickat en annan --- Om löjtnanten själv hade sprungit iland, så 
skulle vi ha blivit bättre emottagna?»
»Visst tusan menar jag det,» sade löjtnant Lagerlöf.
Herre Gud så de skrattade! Den dystra stämningen i båten var 
borta på en gång. De tänkte sig mötet mellan löjtnant Lagerlöf 
och Tita Grå.
Jo jo män, nog visste han, att han var oemotståndlig.
Herre Gud så de skrattade!

Selma Lagerlöf

ur Strömstadsresan, från boken Mårbacka 1922    
litteraturbanken.se
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År 1658 blev Bohuslän svenskt. Naturligtvis skulle 
Bohuslän försvenskas och tas in i den svenska administrationen. 
Kung Karl XI var en kung med sinne för ordning och 1697 
kommer en kunglig förordning om lotsar i Bohuslän. Lotsen 
Lars Jönsson kommer från Marstrand 1691 till Sydkoster, 
Hamnen, där han köper hus. Sedan går det fort, år 1703 
avlägger två lotsar på Nordkoster lotseden. 1708 anmäls en lots 
på Brevik, Sydkoster. När nya lotsar sedan anställs är det ofta 
barn till den äldre lotsen.
Lotsarna fi ck ingen direkt lön utan bara en andel av 
lotspenningen som det lotsade fartyget betalade. År 1900 
hade Nordkoster 73 lotsningar, Sydkoster 63 lotsningar och 
Strömstad 302 lotsningar. Lotsuppassningen gällde hela dygnet 
vardag som söndag. Fartyg som behövde lots stannade upp 
och signalerade efter lots. Man beräknade då att lotsarna i 
lotsutkiken skulle se att lots var kallad. Lotsen fi ck lämna allt 
han hade för händerna och segla ut till fartyget. När lotsning 
inte behövdes fi ck lotsen fi ska för sin försörjning. 
1894 var det tätt med lotsplatser, Dyngö och Väderöarna med 
5 respektive 6 lotsar, Havstenssund med 2, Sydkoster 3 lotsar, 
Nordkoster 4 lotsar och Strömstad 3 lotsar. För att få bli lots 
behövde man ha sjötid. Lättast var att mönstra på någon av 
skutorna från Koster eller Strömstad. I skonertskeppet Dido 
från Strömstad mönstrade Johan Nordström och Nils Carlgren 
år 1901. Kapten var Otto Andersson från Koster. Bengt 
Sandberg från Nordkoster seglade in sjötid i briggen Tuspan 
från Göteborg 1908 men då strandade 
de på ön Rügen. Bättre gick det med 
kuttern Leader från Tjärnö som han låg på 
makrillfi ske med, på Nordsjön ett par år. 
Ludvig Beckman gick ut som jungman i 
briggen Otto från Strömstad år 1882 men 
hade börjat som kock i skonerten Signe 
från Koster år 1878. Ludvig antogs som 
lotslärling på Nordkosters lotsplats 1895. 
Då hade han seglat ute i 17 år, till Amerika 
bland annat. 
På lotsplatsen behövdes en större lotsbåt. 
Lotsbåten utmärktes av en röd rand i seglet. 
Vid den internationella regattan i Göteborg 
1871 deltog ”Nordkosters Krona”, nr 115, 

som var lotsbåten på Nordkosters 
lotsplats. Det var tillsammans med 
15 andra lotsbåtar. Nordkoster fi ck en 
ny lotsbåt 1882 och den byggdes på 
Spjerö, Hvaleröarna, av lotsen Rasmus 
Olsen.  Den ersattes 1905 av ”Sara”. 
Strömstad fi ck en likadan lotsbåt 
samtidigt. Lotsarna hade också egna 
mindre lotsbåtar. Ludvig Beckman hade 
tex Fylgia också med röd rand i seglet. 
Ännu 1911 saknade lotsbåten motor. 
Omkring 1944 kom nya moderna 
lotsbåtar till Nordkoster och Strömstad. 
Skillnaden var liten men lätt att se. 
Strömstads lotsbåt hade vitmålade 
sessgångar medan Nordkosters 

hade lackade. Till slut kom järnbåtarna på 1960-talet och 
trälotsbåtarna försvann.
Lotsarna fungerade också som sjöräddare och ryckte ut när 
fartyg råkade i sjönöd. I tidningarna kan man läsa om heroiska 
insatser av Kosters lotsar. 31 december 1879 kom danska 
skonerten Emma & Sophie in till Strömstad, segelsliten, räddad 
av lotsarna från Nordkoster. Lotsen Anton Carlgren belönades 
därför med 20 kr. Vid många andra tillfällen lotsade Kosters 
lotsar in fartyg i sjönöd. I stormen den 26 augusti 1871 lyckades 
Sydkosters lotsar med hjälp av 3 fi skare lotsa in 5 större fartyg 
i Kosterhamnen och Nordkosters lotsar tog in 6 större fartyg i 
hamn. 
Nya tider var i ankommande och radar, GPS och annat 
modernt skulle komma. Fartygstrafi ken med mindre lastbåtar 
som hämtade sten i Krokstrand upphörde helt. 1950 hade 
Strömstads lotsplats och lotsbåt fl yttats till Nordkoster. 1978 
fl yttades lotsningen till Lysekils/Brofj ordens lotsplats. I slutet 
av 1990-talet drogs all verksamhet in på Nordkoster trots stora 
protester. Den sista verksamheten var utsättning av prickar och 
sjöräddning.

Staff an Myrenberg
Foto: Rektor Malm
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Lotsarna på Koster

Omkring 1916. Närmast Ludvigs Beckmans Flygia, sedan 
den vita lotsbåten och längst bort Axel Petterssons drabåt.

Omkring 1924. Lotsbåten här tjärad och på berget lotsutkiken.
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Var går riksgränsen mellan
Sverige och Norge?

Nasslebackatraktaten 1661
Riksgränsen till sjöss och på land mellan Norge och Bohuslän 
tillkom vid freden i Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt. 
Efter freden tillsattes en kommission som rekognoscerade 
gränsområdet från Idefj orden till Hisön i Norra Kornsjön 
och noterade vad som var kända gränsmärken i form av 
stenar, terrängformer och vattendrag. Kommissionens arbete 
låg till grund för Nasslebackatraktaten som undertecknades 
den 26 oktober 1661 på gården Nasslebacka i Naverstads 
socken i Tanums kommun. (Ett traktat är en form av överens-
kommelse mellan länder). Det dröjde dock ända till 1835 innan 
landgränsen mellan Bohuslän och Norge höggs upp med en 
gränsgata och blev markerad med tio rösen numrerade från A-K. 

På kartan är linjen A-A ”skilnaden emellan Kosteröijar och 
Tislarna” och B-B ”skilnaden emellan Kattholmen och Hwale 
öijarna genom Signelefi olan och mit igenom Swijnesundsfi olan in 
uthi Iddefi olan emellan Langenäs och Bratöen på östra sidan om 
Hellöen och till Steenbudaalen och bäcken up igenom.”

Resten av Sveriges landgräns mot Norge, fastställdes i Ström-
stadstraktaten 1751, och utmärktes med början i Dalslands 
gräns mot Bohuslän och Norge på Hisön där riksröse nr 1 

placerades den 1 juni 1752. I traktaten föreskrevs även att «straff  
for endring av grenseforløpet, ødelegging av grenserøyser m.m. blir 
straff et med henging på stedet». Bestämmelsen tillämpades dock 
inte när några norska ungdomar fl yttat ett röse för att annektera 
svenskt land som de ansåg tillhörde dem och Norge. Denna riks-
gräns är den längsta i Europa. Landgränsen skall numera röjas 
och underhållas vart 25 år och den senaste översynen avslutas 
nästa år av Kartverket och Lantmäteriet. 

Från slutet av 1800-talet fram till att en skiljedom/voldgiftsdom 
avkunnats år 1909 rådde en upprörd tvist mellan Norge och 
Sverige angående sjögränsen i området runt Grisbådarna, 
Skötegrundet och Heja. Oklarheterna var en följd av 
bristfälliga bestämmelser vid gränsdragningsförrättningen 
Nasslebackatraktaten. På traktatkartan slutar eller snarare börjar 
gränsen i väster vid punkt A mellan Tisler och Nordkoster. 
Väster om punkt A där det omstridda området ligger är inte ens 
med på kartan.

Ett exempel på upprördheten på svensk sida fi nns i Svenska 
Turistföreningens årsskrift 1901 med ett besök på Grisbådarnas 
fyrskepp. ”Detta, Sveriges största fyrskepp, är afsedt att ligga 
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ute året om och förankrades den 10 juli 1900 på sin nuvarande 
plats några geografi ska minuter sydväst om de farliga, vidsträckta 
undervattensgrunden Grisbådarne och Sköttegrunden. Dessa 
grundfl ak hafva sedan gammalt fruktats af sjömännen och nästan 
årligen kräft sina off er, men hafva också, förnämligast genom 
sitt rika hummerfi ske, under århundraden varit för fi skarena på 
Nordkoster en gifvande näringskälla. På senare år hafva äfven 
några norrmän där idkat fiske och velat häfda grunden såsom 
liggande på norskt område samt drifvit tvisten därhän, att den 
blifvit föremål för behandling af båda ländernas regeringar och 
undersökningar ej blott af ortsmyndigheterna utan äfven af en 
särskild svensk-norsk kommission.” Det är väl inte en vågad 
gissning att norrmännen hade en annan syn på saken…

Den särskilda svensk-norska kommissionen kunde år 1904 enas 
om gränsen från Idefj orden sydända fram till gränspunkten 
XVIII men för gränsen väster därom enades man bara om 
att hänskjuta avgörandet till den då nyinrättade Permanenta 
skiljedomstolen i Haag (Haagtribunalen) och det blev den första 
gränstvist som där avgjordes. Som skiljedomare hade Norge och 
Sverige gemensamt utsett herr Loeff , en holländsk jurist och 
fd justitieminister samt var sin nationell representant, juristen 
Beichman, Trondhjem och juristen och fd justitieministern 
Hammarskjöld. Dessutom hade länderna var sitt ombud som 
förde respektive lands talan, juristerna Johanssen och Montan.

Parterna var eniga om principen, att gränsen skulle dras 
mittemellan respektive lands öar eller skär som ej alltid var 
under vatten, fastslagits redan år 1661. Norrmännen hävdade 
då att Heifl uene skulle anses vara ett skär ej alltid under 
vatten men svenskarna menade att man skulle utgå från Heia 
Knubben. Skiljedomarna kom fram till att även om Heiefl uene 
1909 understundom kunde skönjas över vattenytan så var med 
säkerhet så inte fallet när Nasslebackatraktaten slöts år 1661. 
Enligt den offi  ciella nordiska landhöjningsmodellen från 

2016 är landhöjningen i området nästan 4 mm/år, vilket på 
250 år blir närmare 1 meter. Därför kunde man inte utgå från 
Heifl uene utan från Heia Knubben. För gränsen väster därom 
fanns ingen princip i traktaten så domarna tillämpade allmänna 
rättsprinciper från 1600-talet och kom fram till att gränsen 
västerut kunde dras vinkelrätt mot kustens huvudriktning och 
den lyckades de mäta till 20o väst om nord (340o). För att inte 
låta linjen dela av Grisbådarna jämkade man den till 19o syd 
om väst (251o) som indikerat på skiljedomskartan. Förutom 
principer skulle skiljedomstolen även utgå från fakta varvid de 
bland annat konstaterade att:

• Hummerfi sket har bedrivits avsevärt längre och mer 
omfattande och av fl er fi skare från Sverige än från Norge. 
(Inte förvånande, om man förutom avståndet även betänker 
den förhärskande vindriktningen; det var ju betydligt 
snabbare, lättare och säkrare att ta sig till Grisbådarna från 
Nord-Koster jämfört med Hvaleröarna)

• Sverige har investerat i området med sjömätning långt 
innan tvisten uppstod och även etablerat sjömärken och 
sedermera ett fyrskepp utan norska protester. 

• Fisket var generellt mycket viktigare för Kosterbor än för 
Hvalerbor som i hög grad även ägande sig åt fraktfart.

Man hänvisade härvidlag också till en etablerad princip i 
internationell rätt att existerande förhållanden, och i synnerhet 
enskilda intressen som även varat en längre tid, skall ändras så 
lite som möjligt. Att man trots ovanstående ändå låt Skötte-
grunden gå till Norge motiverades med principen om kustlinjen 
samt att de bevisligen fi skat där och inte avvisats.
Efter att Tribunalen besökt det omtvistade området avfattades 
ett avgörande 23 oktober 1909 att gränsen skall gå längs den 
heldragna linjen på tvistekartan. Domen är avfattad på franska 
så man får förmoda att skiljedomarna behärskade detta språk 
tämligen väl. Engelska var ju inte etablerad såsom idag utan 
franska var diplomatspråket (och tyska var i hög grad det 
vetenskapliga språket). När man betraktar de olika anspråken på 
skiljedomskartan är det inte svårt att tycka att skiljedomen var 
tämligen Salomonisk. 

Om man nu år 1661 inte brydde sig om gränsen västerut så 
slutar ju skiljedomens gräns vid territorialgränsen. Sedan dess 
har det tillkommit nya tvister om gränser i havet kring de 
ekonomiska zonerna. På vidstående karta framgår hur man 
defi nierat den mellan Norge och Sverige. Hur det gick till är en 
helt annan historia. 

Lars Palm



�an har genom tiderna använt sig av olika sorters 
lysanordningar för att nattetid försöka vägleda sjöfarare. 
De första ledljusen eldades med ved eller stenkol och kunde 
ligga på ett berg eller kulle som var väl synligt. Man försökte 
senare att anpassa ljusets höjd över vattnet med hjälp av olika 
konstruktioner. Man byggde torn, hissanordningar och vipp-
fyrar för dessa öppna eldar.

Så småningom kom lyktor som var skyddade av glas i bruk, så 
att inte ljuset skulle vara så väderkänsligt.  
Den första fyren på Bohuskusten som tändes 1781 var vid 
Carlstens fästning på Marstrand. Nästa fyrbyggnation skedde 
inte förrän 1841 vid Vinga och Hållö.

1849 invigdes de två 
fyrarna på den högsta 
platsen på Nordkoster. 
Platsen kallas för Bonden 
eller Högen och höjden 
på berget är 58,8 meter. 
Lamporna placerades 4,2 
meter upp i lanterninerna 
som var placerade på ett par 
fyrtorn byggda av tegel med 
puts på utsidan. Bostadshus 
och övriga byggnader 
lades i lä på ostsidan av 
berget. Husen bestod av 

två boningshus, ett lotsutkikshus, ett förråd, ett uthus och en 
latrinbyggnad. Även en brunn och en inhägnad för odling fanns. 

Byggnader som uppfördes på Nordkoster fyrplats var:

• Norra fyrtornet 1849: Fyren lyste med stillastående blänkar 
av fj ärde ordningen med ett blåvitt blänksken med två 
minuters omloppstid.

• Södra fyrtornet 1849: Blänkar av tredje ordningen. Fyren 
visade ett fast vitt sken.

• Fyrmästarbostaden 1849: Uppförd av timmer, byggnaden 
var indelad i fem boningsrum, två kök och en förstuga, 
samt en delvis inredd vind bestående av ett boningsrum. 
Huset hade även en källare av sten.

• Fyrvaktarebostaden 1868: Uppförd av plank. Indelad i två 
rum, två kök, en förstuga och en källare av gråsten som var 
indelad i tre avdelningar.

• Förrådshus 1868: Uppfört av resvirke med brädor, indelat i 
två rum.

• Vedbod och ladugård 1849: Uppfört av resvirke med brädor 
och indelat i fem vedbodar med förstuga.

• Latrinbyggnaden 1849: Uppförd av resvirke med brädor 
och indelad i två avdelningar.

• Lotsutkikshus 1831 eller 1832: Uppfört av trä.

• Brunn 1849: Anlades och försågs med trätäckning.

År 1891 fl yttades fyrarna till Ursholmen. Många ansåg att 
fyrarna var felplacerade på Nordkoster och skulle fungera 
mycket bättre med placering på Ursholmen. Den 30 november 
1891 tändes fyrtornen på Nordkoster för sista gången innan 
de fl yttades till Ursholmen. Fyrvaktarbostaden och det södra 
tornets lanternin och fyrapparat fl yttades till Ursholmen. 
Fyrmästarbostaden såldes 1897 och fl yttades till Vatuland i 
Strömstad.

1933 ville Lotsstyrelsen riva fyrtornen på Nordkoster, men med 
stöd från ortsbor, Riksantikvarieämbetet och Vikarvet sköt man 
upp rivningen ett år. Året efter samlade man in tusen kronor 
som behövdes för renoveringen. Det var framför allt Kosters 
syförening som bidrog till insamlingen. 
I senare tid har båda tornen återigen renoverats och dessutom 
fått nya lanterniner.

Lars-Ove Loo

fyrarna på den högsta 
platsen på Nordkoster. 
Platsen kallas för Bonden 
eller Högen och höjden 
på berget är 58,8 meter. 
Lamporna placerades 4,2 
meter upp i lanterninerna 
som var placerade på ett par 
fyrtorn byggda av tegel med 
puts på utsidan. Bostadshus 
och övriga byggnader 
lades i lä på ostsidan av 
berget. Husen bestod av 

två boningshus, ett lotsutkikshus, ett förråd, ett uthus och en 

Nordkosters fyrplats
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Karta öfver en del af Bohus-Läns Skärgård, 
Afmätt, plicklad och undersökt af O.J Hagelstam År 

1804.

Öster om Stora Sneholmen ute i Kosterfj orden lodade man 
med en lodlina till 120 famnars djup (1 famn ca 1,8 meter) 

och nådde inte botten (120 famn lina ute, men ingen botten). 
På denna plats i Kosterfj orden var djupet ca 230 meter.

Koster Hoven, Koster Bond, Triangelpunct står det vid berget 
på Nordkoster som kallas Högen eller Bonden idag, platsen 

där fyrarna står.
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De flesta turistorter brottas med ungefär samma problem 
och fördelar. Platsen är så attraktiv och behaglig att 

många vill vara där. Turismen tillför liv och rörelse och pengar. 
Öarna lever upp och säsongstängda restauranger öppnar. Öarna 
flödar över av konst och musik.
Baksidan är att befolkningsmängden på öarna varierar med 
väder, vind och säsong. Belastningen på samhället blir ojämn. 
Plötsligt behövs mängder av toaletter och soporna måste också 
tas omhand. Allt som behövs för 12000 människor en varm 
sommardag i juli, behövs inte på mellansäsong och lågsäsong. Alla 
övernattar inte, men väldigt många gör det. En del fritidshusägare 
spenderar väldigt få veckor i sina sommarstugor, medan andra 
ägare kommer till öarna nästan all sin lediga tid. 
Ett problem för öborna är att kapitalstarka köpare köper husen 
och öborna själva har inte råd. Detta är varken ett nytt problem 
eller specifikt för Kosteröarna. Problemen finns på Kanarieöarna, 
södra Spanien och på de flesta andra turistorter i hela världen. 
Skillnaden är att många andra länder har en mycket längre säsong 
och bättre klimat. Dock står det tomma hus även där.

I 30 år har jag bott på Koster. Först på Nord där vi hyrde ett 
hus. Det första som hände oss var ett krismöte i skolan. Man 
skulle spara och ville att en lärare skulle ha alla årskurser 1-6. 
Sunt förnuft fick råda och hotet avstyrdes. Då var det 25 elever i 
skolan. 
Sedan dess har skolan varit hotad mer eller mindre vart enda år. 
Ett år var min son det enda barnet på förskolan när föräldrarna 
till de andra barnen var mammalediga samtidigt. Den gången 
tänkte rektorn utanför boxen och behöll personal som kunde 
användas som resurs till lärarna i skolan. 5-åringen kunde välja 
om han ville vara i skolan eller på förskolan. Gränsen mellan 
förskola och skola suddades ut. Skolbarn som behövde lugn, 
kunde få det och de barn som var hemma skulle ju komma 
tillbaka, plus de nyfödda så småningom.

Huset vi hyrde såldes. Vi flyttade till Syd och in i de nybyggda 
hyreslägenheterna 2001. 2005 kunde vi bygga vårt hus. Samma år 
byggdes 24 sommarlägenheter på Ekenäs hotell och 40 sommar-
boenden på Solkoster. Det blev 64 sommarboenden och ett 
åretrunthus det året. Ett åretrunt hus till byggdes 2006 och ett 
2007. Sedan dess har det inte byggts fler bostäder till bofasta, 
trots projekt i Filjestad, LEA- projekt m.m.
Antalet bofasta har varit det samma ändå. Pensionärer flyttar 
till öarna och en och annan fritidshusägare har bosatt sig i sin 
sommarstuga.
Men den unga och arbetsföra befolkningen minskar. Arbete finns 
det gott om på öarna om man är hantverkare eller vågar starta 
eget. Det arbetspendlas åt båda hållen på Kosterbåtarna varje dag.

Barn och utbildningsnämnden har nu pausat skolverksamheten 
sedan läsåret 2022. Inte heller förskolan och fritids finns kvar. 
Anledningen är för få barn. Föräldrarna till de barn som finns på 
öarna, vill att beslutsfattare tänker utanför boxen och att barnen 
inte ska behöva åka till Strömstad alla dagar i veckan. I dessa 
digitala tider borde det kanske inte vara omöjligt? Vi får hålla 
tummarna och hoppas att skolan kan öppna igen. Vill man ha sitt 
barn i skolan ska man anmäla det till rektor eller verksamhetschef 
i Strömstad. 
Grunden till problemet är att trots alla hus på Koster, finns det 
ändå inte någonstans för barnfamiljer att bo. 

Susanne Enfors-Davies

Konsten att döda en ö 
- utan att egentligen anstränga sig

Bland livsvillkoren för ett ösamhälle märks skola, butik, bostäder, 
kommunikationer och arbete.
För brandtriangeln (värme/syre/bränsle) gäller, att om man tar 
bort en komponent, så slocknar hela brasan. 

På samma sätt fungerar det moderna ösamhället. Tar man t ex 
bort möjligheten att bosätta sig på ön (vare sig det sker genom 
man inte bygger hyresbostäder, att man försvårar enskilt byggande 
eller både och), så blir det inga barn i skolan och inga kunder i 
affären. Tar man bort skolan vill/kan inga barnfamiljer flytta till 
ön osv. 

Kommunen skulle - med god vilja – och utan stora kostnader 
kunna:
Avsätta mark som för rimlig kostnad kan disponeras för bostäder.
Bygga hyresbostäder. (Minimal risk!)
Lösa bygglovsfrågorna smidigare.
Planera för fortsatt minst lågstadieskola.

Sedan i höstas 2022, finns ingen skola, ingen förskola och inget 
fritids på Koster. Från kommunalt håll har ofta barnens bästa förts 
fram som orsak till att barnen flyttas. Kosters skola hade enbart 
behöriga lärare. Elever säger, att man i den skolan lärde sig mer, 
hade roligare på rasterna och fick godare mat!  Samarbete med 
lokala verksamheter (t ex naturum) berikade skolan.

Ingen som helst barnomsorg erbjuds nu på ön. En 
småbarnsförälder med arbete på ön förutsätts ta båten till 
Strömstad för att lämna sitt barn på anvisad institution, ta båten 
ut igen, arbeta, ta båten in för att hämta barnet, resa ut igen. Den 
dagliga restiden för föräldern överstiger 4-5 timmar.
Situationen blir ohållbar för barnfamiljerna. Det är inte svårt 
att se, vart detta tar vägen; unga familjer försvinner, inga nya 
kommer till.  Med åldrande och minskande befolkning försvinner 
förutsättningarna för service snabbt. 
Barn och ungdomsnämnden, BUN har bilan i sin hand, ska de 
verkligen ha fullmakt att döda en kommundel? 
Nu behövs det att kommunledningen tar sitt ansvar för hela 
kommunens utveckling.

Koster har med skola en enastående potential som dragplåster för 
inflyttning och ett harmoniskt liv.

Håkan Eriksson

Samhället 
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�å en karta över inägorna på Nordkoster som upprättades vid Enskiftes 
Delningen 1816, kan man förutom gårdarna se en väderkvarn på 

Qvarnberget. Symbolen för kvarnen liknar den typ av kvarn som man kallar 
holkkvarn. 

En holkkvarn är en typ av väderkvarn, där hjulhuset med sina vingar står på 
taket av kvarnbyggnaden där kvarnens maskineri (exempelvis kvarnstenar) är 
placerade. Kvarntypen förekommer i fl era europeiska länder, däribland Finland, 
Nederländerna och Sverige. 
I Sverige var holkkvarnen vanlig i trakten kring Vänern och har funnits sedan 
1600-talet. De fanns även i övriga Västsverige, t.ex. på Kållandsö, Frammestad och 
Morlanda säteri på Orust, möjligen även på Koster. 

Kvarnens hjulhus kan vridas kring en trätrumma, den så kallade holken (därav 
namnet), som kan manövreras med hjälp av en stock, den så kallade rumpestången, 
i rätt vindriktning. Vingarna kan förses med lösa ”segel” av trä. Vingarnas rörelse 
överförs sedan genom en axel och kugghjul till den övre kvarnstenen, där säden 
mals till mjöl.

Lars-Ove Loo

Ätliga havsalger är ingen ny företeelse. 1984 skrev Ulla 
Gustavsson ett häfte som utgavs av Göteborgs universitet. Enligt 
Ulla har man i Asien använt alger i tusentals år och en del är 
riktiga delikatesser.
I hennes häfte fi nns artbeskrivningar och recept t.ex. med 
blåstång. Man kan klippa av ett par cm av skottspetsarna och 
torka i ugnen till te. Man kan också lägga den i potatis eller 
fi skkoket som krydda för att få en smak av hav. Hon lägger till att 
blåstång är laxerande och bör inte användas regelbundet.
Ett modernare tips är att klippa av de yttersta topparna, blanchera 
dom och ha i sallad.

Ett råd är: att man plockar 
alger på en plats där vattnet 
är i rörelse och ju saltare 
vattnet är desto bättre. Man bör låta den fastsittande delen 
sitta kvar när man plockar och inte ta mer än man kommer att 
använda. 
Idag fi nns det mycket inspiration, recept och kokböcker med 
alger som inslag. Det är bara ut och leta efter litteratur.

Lars-Ove Loo

Väderkvarn på
Nordkoster
Väderkvarn på
Nordkoster

Holkkvarnen från Kollandsö ,
Kållandsö Hembygds och Fornminnesförening.

Alg mat
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Flygbild över Nordkoster med:

1. Qvarnberget inlagt. Symbolen 
för kvarnen på berget liknar en 
så kallad holkkvarn. 

2. Här ligger en stor sten som ser ut som en 
kvarnsten, men är troligen ett råämne till en 
slipsten. Den bärgades i slutet av 1800-talet 
från ett segelfartyg som hette Odin som 
förliste i Basteviken. Odin var lastad med 
porslin och hade ett antal slipstenar som 
barlast. 

3. platsen där Kosterhusen ligger.



6 maj 2023 - Koster Trail 15k
Start kl.12:00! Banan är cirka 15 kilometer lång och går 
över stora delar av Nordkoster i ett utmanande terränglopp 
över bohuslänska klippor, sandstränder, stigar och upp på 
öns magiska utsiktsplatser. Start och mål är på Kosterhavets 
Ekobod, nära Västra Bryggan på Nordkoster.

6 maj 2023 - Koster Trail Backyard Ultra 
Start kl.08.00! Backyard Ultra är ett socialt och utmanande 
lopp där deltagarna träff as på startlinjen varje timme. Banan 
är 6.7 kilometer lång och går på Nordkoster. Start och mål är 
på Kosterhavets Ekobod. En timme efter starten, går nästa 
start med alla deltagare som hunnit igenom banan och som 
vill fortsätta loppet. Sen fortsätter det så och går ut på att klara 
av fl est timmar/varv.

12 augusti - Kosterrundan
En löptävling som startar och avgörs vid KSK-huset. Det 
fi nns fyra klasser, 12 km dam och herr, 6 km ungdom och 6 
km motionärer. Sträckan brukar vara densamma och går över 
väg, strand, stigar med stock och sten. 

23 september 2023 - Koster Swimrun
Denna sevärda tävling, över båda öarna och vikar och hav, hålls helgen innan hummerfi sket. Denna folkfest är värd en heldag ute i det 
fria och man kan följa deltagarna på olika platser. Målgång är vid Pensionat Ekenäs.
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