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  Datum Diarienummer 

  2016-04-01 RS150364 

   

Handlingsprogram Kattegatts kustvattenråd 

Tid 2016-2021- beslutat vid rådslag 2016-03-03 

Detta handlingsprogram gäller för 2016-2021, dvs. den innevarande förvaltningscykeln. Programmet tas fram 

och beslutas i samband med rådslag. 

Bakgrund 

Kattegatts kustvattenråd bildades 2015 och är ett vattenråd enligt Vattenmyndighetens definition av lokala 

samverkansorgan: ”Vattenråd är en sammanslutning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett 

eller flera avrinningsområden”. 

Organisationsformen är en samverkansorganisation med rådslag, samordning och styrgrupp. 

 
 

Geografiskt område 

Kustvattenrådets arbete avser kusten och kustvattnet ut till Sveriges ekonomiska zon, se figur nedan. 

Anledningen till denna avgränsning, som är större än vattenförvaltningens område, är möjligheten att få med 

hela den kommunala planeringen i arbetet och även att kunna samverka kring åtgärder utifrån 

Havsmiljöförordningen och Havsplaneringen. 

I det geografiska området ingår Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms, Båstads, Ängelholms 

och delar av Helsingborgs och Höganäs kommun (till Kullaberg).

 

Rådslag

Initiativ

Projekt Kommunikation

Samordning

Styrgrupp

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

Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta 

kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess 

påverkan på kustvattnet. Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de berörda 

vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i havet. 

Syftet för kustvattenrådet i punktform: 

1. Delaktighet och samverkan 

2. Kunskap 

3. Åtgärder 

Fokusområden 

Enligt Vattenmyndighetens föreslagna statusklassning är det idag ingen av våra kustvattenförekomster som 

uppnår god status men möjligheten att nå målet finns. 

Dominerade problem som beskrivs i föreslagna åtgärdsprogram är övergödning, miljögifter, främmande arter, 

fiske, exploatering, förändrad hydrografi, marint avfall, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 

Det är många frågor och aktörer som berörs och för att kustvattenrådets syfte ska kunna uppnås har fyra 

fokusområden formulerats: 

 Kusten och havet som resurs 

 Klimatet 

 Biologisk mångfald 

 Planering och andra styrmedel 

Initiativ 

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla 

följande fyra kriterier: 

1. Två eller flera aktörer ska medverka 

2. Det ska höja kunskapen 

3. Resultat ska dokumenteras 

4. Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte 

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på vilket sätt 

Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. 

Initiativ som uppfyller kriterierna bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper 

sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer. 

De initiativ som redan tagits finns förtecknade i en särskild bilaga till handlingsprogrammet. I denna bilaga 

framgår även vilket eller vilka fokusområden som berörs. 

Alla initiativ följs upp minst två gånger per år av styrgruppen. 

Tidplan 

Tidplanen omfattar hela förvaltningscykeln, se särskild bilaga. Revidering sker löpande, efter beslut på rådslag 

eller i styrgruppen. 

 

 

Åsa den 3 mars 2016 

Kattegatts kustvattenråd 

http://www.regionhalland.se/kustvattenrad

