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Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja Länsstyrelsen i Halland 175 000 kr för att genomföra kartläggningen av
kustnära kulturmiljöer
 medlen tas från Region Hallands projektmedel
 i genomförandet av projektet bör samverkan ske mellan destinationsutveckling
och kulturarvsutveckling.
Ärendet
Möjligheten att uppleva genuin lokal kultur är en viktig beståndsdel i en destinations
internationella attraktivitet och vår halländska kust har en mängd fantastiska historier
att berätta och visa upp. Genom att kombinera en kustnära vandringsled med rika
upplevelser av vårt halländska kustkulturarv skapas ett unikt besöksmål som bidrar
till en förbättrad konkurrenskraft för besöksnäringen i Halland och i förlängningen fler
arbetstillfällen. En attraktiv vandrings- och kulturupplevelse bidrar också starkt till en
ökad attraktivitet för boende- och livsmiljön i Halland.
Regionstyrelsens tillväxtutskott har bett Driftnämnden Kultur och Skola (DNKS) om
ett yttrande angående en ansökan från Länsstyrelsen Halland. Ansökan gäller
samfinansiering av ett projekt för utveckling av kulturupplevelser och kulturmiljöer
utmed Kustleden. DNKS ställer sig positiv till ett genomförande av projektet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
 bevilja Länsstyrelsen i Halland 175 000 kr för att genomföra kartläggningen av
kustnära kulturmiljöer
 medlen tas från Region Hallands projektmedel.
Beslutsunderlag
 Kartläggning kustnära vandringsleder
 Ansökan Kustledens kulturmiljöer
 Yttrande från DNKS angående Kustledens kulturmiljöer
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Regionstyrelsen

Kartläggning av kustnära kulturmiljöer längs tänkt kustnära
vandringsled
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
- bevilja Länsstyrelsen i Halland 175 000 kr för att genomföra kartläggningen av
kustnära kulturmiljöer
- medlen tas från Region Hallands projektmedel.

Sammanfattning
Möjligheten att uppleva genuin lokal kultur är en viktig beståndsdel i en destinations
internationella attraktivitet och vår halländska kust har en mängd fantastiska historier
att berätta och visa upp
Genom att kombinera en kustnära vandringsled med rika upplevelser av vårt
halländska kustkulturarv skapas ett unikt besöksmål som bidrar till en förbättrad
konkurrenskraft för besöksnäringen i Halland och i förlängningen fler arbetstillfällen
En attraktiv vandrings- och kulturupplevelse bidrar också starkt till en ökad
attraktivitet för boende- och livsmiljön i Halland.

Bakgrund
I Region Hallands besöksnäringsstrategi har vi identifierat fyra prioriterade tematiska
områden; Kust & Hav, Natur, Mat och Kultur. Det är utmärkande för en attraktiv
internationell destination att man kan erbjuda besöksmål och upplevelser inom dessa
tematiska områden. Detta bekräftas av många gästundersökningar(både våra egna
och externa undersökningar). Inom området kultur efterfrågas bl.a historiska platser,
sevärdheter och genuina lokala upplevelser.
Tanken med projektet ”Kustledens kulturmiljöer” är att utifrån det pågående arbetet
med den kustnära vandringsleden ta fram underlag för och analysera hur leden och
ett urval av kustnära kulturmiljöer kan samspela för att skapa en hållbar och attraktiv
led med möjligheter att utveckla kulturmiljöanknutna aktiviteter och upplevelser.
Arbetet ska huvudsakligen ske genom fältarbete, insamling och sammanställning av
fakta samt förankring i dialog och workshops med intressenter och aktörer i länet.

[Skriv text]
Resultatet ska redovisas i rapportform. Det kulturmiljöunderlag som arbetet med den
kustnära vandringsleden utmynnar i kan därefter, i en eventuell fortsättning av
projektet, utgöra underlag för en regional strategi och åtgärdsplan för hur
kulturmiljöer kan bidra till utvecklingen av attraktiva och hållbara destinationer i
Halland
Det finns en mängd konkurrerande vandringsdestinationer. Vår halländska kust har
en mängd fantastiska historier att berätta. Genom att kombinera en attraktiv
vandringsled med en rik kulturupplevelse förstärks ledens ”produkterbjudande” och
unikitet mot andra vandringsdestinationer!
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Yttrande från DNKS angående Kustledens kulturmiljöer
RS181299
Regionstyrelsens tillväxtutskott har bett Driftnämnden Kultur och Skol (DNKS) om ett
yttrande angående en ansökan från Länsstyrelsen Halland. Ansökan gäller
samfinansiering av ett projekt för utveckling av kulturupplevelser och kulturmiljöer
utmed Kustleden. DNKS ställer sig positiv till ett genomförande av projektet.

Synpunkter
- Halland är rikt på fornlämningar och andra kulturmiljöer med potential att öka
regionens attraktivitet för såväl invånare som besökare.
- Projektet Kustledens kulturmiljöer bedöms kunna bidra till genomförandet av
Hallands Kulturplan 2017-2020 och Kulturarv för framtiden: Strategiskt program för
kulturarv i Halland 2017-2020.
- I genomförandet av projektet bör samverkan ske mellan destinationsutveckling och
kulturarvsutveckling.
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