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Minnesanteckningar från rådslag med Kattegatts kustvattenråd 
Vilshärad 2015-10-15 

 

Inledande presentation om Kattegatts Kustvattenråd, Anne Udd 

Presentationen finns tillgänglig på www.regionhalland.se/kustvattenrad/ under fliken Rådslag 15 okt 2015. 

 

Presentation om Halmstad kommuns vattenarbete, Suzanne Åkerlund och Ellinor 

Waldemarson 

Presentationen finns tillgänglig på www.regionhalland.se/kustvattenrad/ under fliken Rådslag 15 okt 2015. 

Viktiga citat från Suzanne som inte finns med i presentationen är: ”Vattenfrågan måste bli en central 

samhällsbyggnadsfråga.” ”Vattenråden är arenor för vattendiplomati.” Halmstads kommun föreslår utökad 

samverkan kring sportfisket tillsammans besöksnäringen. Här är ett EU-projekt på gång tillsammans med 

bl.a. Skottland. 

 

Lokalt ledd utveckling Halland, Marion Eckhardt 

Marion flaggade för att det kommer finnas projektmedel att söka. Detaljerna är inte klara ännu men dessa 

kommer att kunna presenteras på kommande rådslag. 

 

Inledning till workshop och presentation av initiativ 

Anne Udd berättade om de initiativ som hittills tagits:  

 Kustvattenrådet tillsammans med de limniska vattenråden har tagit initiativ till ett samverkansprojekt 

2015 som även beviljats projektmedelel från Vattenmyndigheten. 

 Britt-Marie Wallefors har tagit initiativ till temat för dagens rådslag. 

 Åsa365 föreslår ett kommande rådslag på Löftadalens Folkhögskola. 

 Halmstads kommun föreslår samordnat remissarbete för HaV:s förslag till inriktningsbeslut för 

havsplaneringen. 

 Torgny Berntsson, Säröhus AB föreslår åtgärder inom ramen för projektet Särö kustvatten, se nedan. 

Projekt Särö kustvatten, Torgny Berntsson Säröhus AB 

Torgny berättade om det projekt han driver för att öppna upp den strömfåra som tidigare skiljde Särö från 

fastlandet. Genom att göra det hoppas han få bättre livsförhållanden för ålgräset i vikarna på båda sidor om 

Särö. I dagsläget är de drabbade av sedimentation och transporter via vattendrag som går ut i de båda vikarna 

Genom att öppna upp strömfåren får man en bättre vattenströmning, särskilt till den södra viken. 

Presentationen illustrerades med en film som visade området som ska åtgärdas. 

 

Sammanfattning av workshop om inriktningen för 2016-2021 

Deltagarna delades in i nio grupper. Varje grupp utsåg en person som förde anteckningar. Varje grupp fick 

även göra en kortfattad presentation. Anteckningarna redovisas här i punktform. 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/kustvattenrad-halland-och-bastad/anmalan-till-radslag-15-okt/
http://www.regionhalland.se/kustvattenrad/
http://www.regionhalland.se/PageFiles/110738/Vattenaktuellt%20i%20Halmstads%20kommun%20KKVR%20r%c3%a5dslag%2015%20okt.pdf
http://www.regionhalland.se/kustvattenrad/
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Grupp 1 

 Lämnade ett initiativ/förslag om att man bör undersöka varför det flyter upp mycket död flatfisk i 

Laholmbukten. Gruppen föreslog utökad miljöövervakning. Detta ledde till en diskussion om ifall 

det verkligen är det som behövs. Kanske ska man istället undersöka döda fiskar och fastställa 

dödsorsak? (Sportfiskarna är initiativtagare tillsammans med Halmstads kommun och 

Familjejordbrukarnas Riksförbund) 

 Lämnade ett initiativ/förslag om att Kustvattenrådet ska lämna in en skrivelse till HaV för att stödja 

att de fiskefria områdena i Kattegatt fortsättningsvis hålls stängda. Detta ledde till en diskussion om 

Kustvattenrådet kan stå bakom här typen av skrivelser. Det kan vara svårt eftersom vi har deltagare 

som har olika intressen i havet. Diskussionen mynnade ut i att de som vill delta i en skrivelse 

antecknade sig på en lista. (Sportfiskarna är initiativtagare tillsammans med Halmstads kommun) 

Grupp 2 

 Samma förslag som grupp i grupp 1 angående fiskefia områden. 

Grupp 3 

Gruppen hade fokuserat på frågan hur kustvattenrådet ska arbeta. 

 Kunskapsutbyte, ex. mellan kommuner, dela med sig av lyckade projekt, forskningsläget 

 Kustvattenrådet ska coacha i arbetet med att söka externa medel 

 Ordna gemensamma utbildningar, både interna och externa 

 Driva gemensamma projekt och informationskampanjer 

 Samordna arbete med remisser där det finns gemensamma intressen 

 Vara en paraplyorganisation för de limniska vattenråden 

 Vara opinionsbildande 

Grupp 4 

 Verka för havsmiljön, särskilt i de avseenden som rör BÅDE land och vatten. Kan handla om t ex: 

o Att söka bidrag för större insatser i syfte att förbättra vattenkvalitet 

o Att söka bidrag för studier av status och effekter, t ex kartera algbälten och bottenutveckling 

i Kungsbackafjorden och de stora havsvikarna 

o Studera hur limniska vatten påverkar hav och vice versa – salinitet, övergödning mm 

o Titta på skalningspotential för alla initiativ som kommit hittills och söka gemensamma 

pengar – bra exempel som skulle kunna skalas upp var såväl ålgräsundersökningen i Särö 

som insatsen i Trönningeån 

 Få med fler representanter för de stora industrierna i verksamheten – för att ta tillvara deras 

kompetens inom området men också för att de kan vara en del av såväl problem som lösningar. 

 Arbeta med kommunikation och opinionsbildning kring hållbarhet och ekologi – några exempel: 

o Ett roligt exempel som framfördes var att arbeta med skolklasser till exempel elfiska för att 

visa biologisk mångfald i floder eller visa i exempel hur musslor snabbt kan rena smutsigt 

vatten (exempel från Bohuslän) 

o Vattenrådet för Bohuskusten gav också inför förra valet ut en 12-sidig tidning med 

information om tillståndet i havet och vad de politiska partierna hade i sina program när det 

gällde havsfrågor. Politiker och ansvariga inom olika myndigheter intervjuades och man 

hade med en sida om vad man själv, som privatperson kunde göra för att förbättra tillståndet 
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i havet. Spännande läsning. Distribuerades till 100 000 hushåll, en bra 

kommunikationsinsats tyckte gruppen som också tittade på materialet. 

o Samverka med Sportfiskarna för att studera fiskeutvecklingen 

o Söka bidrag för att skapa en kunskapsbank med samlad information från alla 

vattenkontrollerande instanser och göra den kunskapen lätt tillgänglig för opinionsbildare 

och allmänhet 

 Jobba med idéutbyte och se på arbetsmodeller i Vattenrådet för Bohuskusten. 

 I kommande rådslag – fortsätta på den inslagna vägen med initiativ och goda exempel. Gärna också 

ta del av best practice från andra kustvattenråd 

 Skapa erfa-grupper kring viktiga frågor som VA-planering, kustlinjeutveckling/erosion, 

klimatförändringar/höga vattennivåer mm 

Grupp 5 

Viktiga områden att arbeta inom samt arbetsformer: 

 Dagvattenfrågan, speciellt i kustnära områden. Konflikt med klimatförändring (havsnivåhöjning), 

exploatering mm. 6 av 7 deltagare lyfte denna fråga. Viktigt att se möjligheterna med 

dagvattenhantering (gestaltning). 

 Erosion kopplat till förändrat klimat och havsnivåhöjning. Viktig fråga för alla kustvattenkommuner, 

även viktig fråga kring vattendrag. 

 Övergödning, också en viktig fråga som lyftes av flera deltagare, problemen är särskilt tydliga för 

Kungsbacka kommun. 

 VA-planering, viktigt med helhetssyn i dessa frågor. Berör alla kommuner. 

 Kustfiske och fiskeförbud. Särskilt aktuellt med hänvisning till att det finns önskemål från Danmark 

att häva nuvarande fiskeförbud i Kattegatt. 

Tänkbara initiativ inom samverkan/nätverk är därför:  

 Dagvatten 

 Erosion 

 Övergödning 

 VA-planering – initiativ kommer från Kungsbacka/Laholm 

Seminarier bör kunna göras inom t ex: erosion, övergödning, dagvatten t ex med utgångspunkt från 

påverkan på vattenkvaliteten, kustfiske, badvatten/turism, tungmetaller/mikroplaster, ålgräs och dess 

utbredning 

Kustvattenrådet bör på sikt kunna fungera som paraply för större EU-projekt/Life projekt 

Grupp 6 

Gruppen hade enats om 5 olika initiativ: 

 Informationsaktivitet/-er om mikroplaster i havet. T.ex. visning av filmen ”Strömmar av plast” 

(Elisabeth Falkhagen, Miljöpartiet är initiativtagare) 

 Samordning av fiskeregler utmed kusten. Samla alla berörda aktörer i detta arbete. (Leif Filipsson, 

Stensåns vattenråd är initiativtagare) 

 Kantzoner. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte från aktuellt projekt vid Stensåns (Leif Filipsson, 

Stensåns vattenråd är initiativtagare) 

 Informationsaktivitet/-er om främmande och invasiva arter (Leif Filipsson, Stensåns vattenråd är 

initiativtagare) 



 

Adress: Kustvattenråd Halland, Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Tfn: 0708-35 95 32 

E-post: anne.udd@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se/kustvattenrad   

4(4) 

 Att ta ett helhetsgrepp på Kattegatt när det gäller kommunal havsplanering. (Elisabeth Falkhaven, 

Miljöpartiet är initiativtagare) 

Grupp 7 

 Havsnivåhöjningen i samverkan med SMHI och älvgrupperna. Kommunerna tar inte alltid hänsyn i 

planarbetet. Seminarium för kunskapshöjande efterfrågas. 

 Läkemedelsrester och mikroplaster – vad passerar våra reningsverk? Mer kunskap behövs. 

 Övergödning 

 Informationsspridning är kustvattenrådets utmaning, att nå ut brett. 

 Planera rådslagen genom att skicka ut material i förväg. 

Grupp 8 

 Tycker att kustvattenrådet ska vara en arena för dialog och att sprida information om pågående 

projekt/initiativ till alla intressenter i kustvattenrådet. 

 Nästa rådslag kan användas till att prioritera och välja fokusområde. 

 Komplettering av miljöövervakningen genom habitatkartering av algbälten i Kungsbackafjorden 

 Kartlägga och informera om latrintömning i småbåtshamnar 

Gruppen lämnade in ett initiativ: 

 Erfarenhetsutbyte kring framtagande av VA-plan (initiativtagare: Laholms kommun och Kungsbacka 

kommun) 

Grupp 9 

 Bottentrålning 

 Förslag om att Kustvattenrådet ska ha en egen kanal på Youtube för kunskapsspridning. 

 

Workshopen avslutades med en gemensam diskussion om vilka slutsatser vi kunde dra av de olika förslag 

som lämnats. 

En slutsats är att Kattegatts Kustvattenråd inte är en lämplig organisation för att formulera skrivelser och 

lämna gemensamma svar på remisser i frågor där alla medverkande inte har samma uppfattning. 

Kustvattenrådet ska vara ett forum för alla med intressen i kustvattenfrågor och då är det ofta svårt att enas 

om en gemensam ståndpunkt. Däremot kan det vara en mötesplats för de som vill enas runt en skrivelse eller 

ett yttrande. De undertecknar då med sina egna organisationer/namn. 

 

Vi enades om att fortsatta arbetet med prioritering av områden och arbetsformer exempelvis genom att ta 

fram fokusområden och strategier för dessa. Anne Udd sammanställer resultatet av dagens arbete i ett utkast 

till handlingsplan för 2016-2021. Förslaget skickas ut till samtliga intressenter i god tid före vårens rådslag 

då den slutliga prioriteringen görs. 

 

Rådslaget beslutade även att rådslaget våren 2016 förläggs till Löftadalens Folkhögskola. 

 

Anteckningar fördes av: 

Maria Tomingas Varbergs kommuns representant i styrgruppen för Kattegatts kustvattenråd 

Anne Udd samordnare Kattegatts kustvattenråd 


