
Kustvattenråd 

Halland och Båstad 



Projekt 2013-2015 

• Tid 2013-10-15—2015-10-15 
 

• Projektägare är Chefsgrupp Halland 
 
• Styrgrupp med representanter från Kungsbacka, 

Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms och Båstads 
kommun samt Länsstyrelsen 

 
• Projektledare Anne Udd, Region Halland 

anne.udd@regionhalland.se 
Tfn. 0708-35 95 32 

mailto:anne.udd@regionhalland.se


Syfte 

Etablera ett kustvattenråd för Halland och Båstad. 
Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet i 

vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta 
kunskapsutbytet om kustvattnet samt 

öka/underlätta förståelsen för olika intressenters 
verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. 

 



 Mål 

Projektmål: 
• En intressentanalys ska genomföras (klar våren 2014) 
• Seminarier och andra typer av träffar ska anordnas 

(löpande under projekttiden). 
• Information om arbetet och samverkan ska ske med ett 

brett spektrum av aktörer (löpande under projekttiden). 
• En modell för organisation och finansiering av 

kustvattenrådets verksamhet ska tas fram och förankras 
bland berörda aktörer (klar våren 2015). 

• Beslutsunderlag för politiska beslut om fortsatt arbete ska 
sammanställas och förankras bland berörda aktörer (klart 
våren 2015). 
 



Mål forts. 

Effektmål  
• Ett kustvattenråd för Halland och Båstad bildas senast 

under 2015. 
• Minst 20 organisationer och enskilda ska senast 2016 

medverka i kustvattenrådet. 
• Medverkan i kustvattenrådet och de initiativ som tas ska 

vara representativa i förhållande till geografi, roller och 
intresseområden/branscher. 

• Minst hälften av de som medverkar i kustvattenrådet ska 
delta i aktiviteter som initieras inom kustvattenrådet. 

• Kustvattenrådet ska bidra till att god status uppnås i 
samtliga kustvattenförekomster. 
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Projektägare 



Referensgrupper 

Ska bidra med kunskap och kompetens samt 
skapa engagemang och sprida kunskap om 
projektet. 

• Nätverket, Samverkan vattenråden Halland 

• Planerargrupp i Halland 

• Bohuskustens vattenråd 

• Berörda myndigheter 

• … 



Kommunikation 

• Enkätundersökning har genomförts 

– Riktat utskick till intressenter 

– Sammanställning av svar, se hemsidan: 
www.regionhalland.se/kustvattenrad/  

• Delregionala träffar 

• Uppstartsseminarium 17 oktober, 
Strandbaden Falkenberg 

• Information via olika kanaler och budbärare 

 

http://www.regionhalland.se/kustvattenrad/
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