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Beslut om utvidgat strandskydd i område Kläppudden, Umeå kommun, 
Västerbottens län  

(2 bilagor) 
 
Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet Kläppudden, 
inom Umeå kommun Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat strandskydd för 
att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till 
strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land.  
 
Inom området utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlinjen till att 
omfatta 200 m på land. För avgränsning, se karta bilaga 1.  
 
Beslutet gäller fr.o.m. 2015-02-01, även om det överklagas. 
 
Befintliga strandskyddsbeslut 24-HÖR-511 daterat 1973-12-08 och 24-HÖR-596 
daterat 1957-11-27 som berör området upphör att gälla. 
 
Motivering 
Motiven till att Kläppudden ska omfattas av ett utvidgat strandskydd är att det är en 
vidsträckt nästan obebyggd udde – strandsträckan är omkring 1,5 km. Uddar utgör 
generellt sett ofta attraktiva besöksmål och dess närhet till en av kommunens mer 
välbesökta badplatser samt golfbana gör området intressant ur ett 
friluftslivsperspektiv. Sumpskogen inne på udden är viktig för bevarande av 
biologisk mångfald. 
 
Obebyggda strandområden längs länets kust är få. Då dessa kan förväntas erbjuda 
till exempel frånvaro av buller, avskildhet och naturliga tillstånd är 
bevarandevärdet högt, dels för viktiga ekologiska funktioner och biologiska 
värden, dels för människor både direkt och indirekt.   
 
Länsstyrelsen bedömer att enskildas rätt att använda mark eller vatten inte har 
inskränkts mer än vad som krävs för att säkerställa strandskyddets syften.  
 
Uppgifter om området 
Vid ärendets beredning gäller följande för område Kläppudden: 

• Kläppudden ligger drygt 1 km sydost om Norrmjöle i Umeå kommun, 
Västerbottens län. 

• Enligt naturinventeringar utförda av Umeå kommun utgör nästan hela 
udden värdefull natur (obj.nr.26) och området kring Kläppsjön är klassad 
som nyckelbiotop, barrnatur-/blandsumpskog. 

• Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Norrmjöle 1:87. 
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Beskrivning av områdets värden  
Kläppudden är nästan helt obebyggd, med undantag av en bebyggd fastighet längst 
ut på udden.  
 
Väster om udden finns en av kommunens mest besökta havsbad – Norrmjöle 
havsbad. Norr om havsbadet finns Norrmjöle golfbana. Stränderna runt udden 
består växelvis av block, hällar och här och var av sand och överallt ges möjlighet 
till fina utblickar över öppet hav.   
 
Innanför stränderna finns välutvecklade strandvallar och hällmarksskog. 
Strandvallarna eller klapperstensfälten visar hur strandlinjen varierat över tid på 
grund av landhöjningen. Hällmarksskogen är karg och på vissa partier är den 
gammal. Områden med hällmarksskog benämns inte sällan som impediment och 
kan därför undgå avverkning vilket gör att miljöerna ofta får urskogskaraktär över 
tid. Generellt utgörs området av vandringsvänlig natur. 
 
Lavfloran i området är intressant. Olika lavarter finns både på de blockiga 
stränderna, i skogen och på klapperstensfälten och hällarna. Bland de mer ovanliga 
arterna kan nämnas till exempel praktorangelav och snölav. 
 
I området runt det som tidigare varit Kläppsjön växer en blandsumpskog. 
Sumpskog erbjuder livsmiljöer för växter och djur och bidrar till biologisk 
mångfald. Områdets karaktär och naturvärden gör att Kläppudden föreslås bli 
kommunalt naturreservat i kommunens kustplan.  
 
Centralt underlagsmaterial 
Backman J. (2011) Fältinventering av Umeå kommuns kust. 
Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 
Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut.  
Umeregionen (2013) Strandskydd i Umeåregionen. Tillägg till översiktsplan. 
Umeå kommun (2013) Fördjupning för kusten, Översiktsplan Umeå kommun. 
Umeå kommun (1998) Nyckelbiotoper i kommunens egna skogar. Rapport 1: 98. 
Umeå kommun (1991) Naturinventering. 
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Ärendets beredning 
Under ärendets beredning har samverkan hållits med Umeå kommun vid tre 
tillfällen 2013-06-04, 2013-10-29 och 2013-12-12. 
Kungörelsedelgivning av förslaget har skett i ortstidningarna VK, VF, 2014-06-14. 
Öppet samrådsmöte genomfördes 2014-08-26 på Folkets Hus i Umeå. 
Förslaget har varit på remiss under perioden 2014-06-13 – 2014-09-15.  
Ärendet har föredragits av samhällsplanerare Marita Alatalo. 
 
Överklagande 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 2 Hur man 
överklagar. 
 
 
 
 
 
Magdalena Andersson    
Landshövding  
Länsstyrelsen Västerbotten  Susanne Fahlgren 
   Chef Samhällsutvecklingsenheten 
   Länsstyrelsen Västerbotten  

 

Länsstyrelsens beslut kungörs i Länsstyrelsens författningssamling och i 
ortstidningarna VK, VF, Norran och Mellanbygd, 2015-01-31. 

 

Kopia till: 

Umeå kommun 

Lantmäteriet 

Naturvårdsverket 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Hur man överklagar till Regeringen 
 
Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos  
Regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. 

Var tydlig med 

• Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast  
genom att ange ärendebeteckningen 511-9563-2014. 

• Redogör för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur 
du anser att beslutet ska ändras. 

• Ange ditt namn, adress och telefonnummer samt underteckna 
överklagandet. 
  

Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna brevet. I så fall bör 
en fullmakt sändas med. 
 
Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga 
dem. 
 

Skicka överklagandet 

• med e-post till adressen:  
Vasterbotten@lansstyrelsen.se 

eller 
• med brev till adressen: 

Länsstyrelsen Västerbotten  
901 86 Umeå 

 
Eventuell överklagan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2015-02-21, 
annars kan överklagandet inte tas upp. 
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