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Beslut om utvidgat strandskydd i område Ledskär-Rovan-Diktesgrundet, 
Umeå kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 
 
Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet Ledskär-
Rovan-Diktesgrundet, 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 och i vatten.  
 
På Ledskär utvidgas det generella strandskyddet på land så att hela Ledskärsudden 
och Öster-Sandskär omfattas av strandskydd. På övriga delar av skäret, utom på 
skärets nordligaste del, utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlinjen 
till att omfatta 200 m på land. Det generella strandskyddet utvidgas även i 
vattenområdet. På Ledskärs västra sida så hela Rovsundet får strandskydd. På 
Ledskärs östra sida utvidgas strandskyddet till att omfatta 200 m, från 
havsstrandlinjen och ut i vattnet.  
 
På Rovans östra sida utvidgas det generella strandskyddet till att omfatta 200 m på 
land. Strandskyddat område avgränsas i norr av bebyggda fastigheter och i söder av 
befintlig väg. 
 
På Diktesgrundet utvidgas det generella strandskyddet på land så att hela Hällan 
omfattas av strandskydd. På Hjärtat och Kvisseln utvidgas strandskyddet på land 
till att omfatta 200 m från havsstrandlinjen. Det generella strandskyddet utvidgas 
även i vattenområdet till att omfatta 200 m från havsstrandlinjen och ut i vattnet, 
från Sikgrundhällan på Diktesgrundets västra sida till Södra Brunkögern på 
Diktesgrundets östra sida.  
 
Det generella strandskyddet utvidgas även i Sandskärsslädan, så att hela slädan 
omfattas av strandskydd.  
 
För avgränsning, se karta bilaga 1.  
 
Beslutet gäller fr.o.m. 2015-02-01, även om det överklagas. 
 
Befintliga strandskyddsbeslut, 24-SÄV-1657 daterat 1966-06-06 och 24-SÄV-
1572 daterat 1964-08-03, som berör området upphör att gälla. 
 
Motivering 
Området Ledskär – Rovan – Diktesgrundet omfattar långa sträckor oexploaterade 
strandmiljöer.  Obebyggda strandområden längs länets kust är få. Då dessa kan 
förväntas erbjuda till exempel frånvaro av buller, avskildhet och naturliga tillstånd 
är bevarandevärdet högt både för växter, djur och för människor.    
 
I området finns grunda vikar och sund, naturbarrskogar, strandskogar av stor 
betydelse för flora och fauna och för bevarande av biologisk mångfald. Utbudet av 
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uddar, hedmarker och ostörda stränder erbjuder miljöer för friluftsliv och 
naturupplevelser. Området är känt och välbesökt av sport- och fritidsfiskare samt 
ornitologer. 
 
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 Ledskär-Rovan-Diktesgrundet: 

• Området är beläget på Täftelandet omkring 4 km söder om Skeppsvik i 
Umeå kommun, Västerbottens län. 

• Stor delar av området är av riksintresse naturvård – Skeppsviksskärgården 
(NRO 24083). 

• Inom området finns skogar som Skogsstyrelsen uppmärksammat, dels flera 
barrskogar med höga naturvärden, dels flera naturbarrskogar och 
strandskogar som klassats som nyckelbiotoper. 

• Hela området har naturinventerats av Umeå kommun, Tavastögern-
Skeppsviksskärgården (obj.nr. 6). 

• Inom området finns ett antal fornlämningar, främst gistgårdar.  
• Enligt Länsstyrelsens inventering – Grunda vegetationsklädda havsvikar 

bedöms Sandskärsslädan ha högsta naturvärdesklass – klass 1, Hjärtsundet 
klass 2. Delar av Rovsundet och Laxögern bedöms även ha höga 
naturvärden enligt samma inventering. 

• Laxögern och havet mot Bjuren utgör viktiga lekområden för sik. 
Sandskärsslädan, Rovsundet och Laxögern är viktiga lekområden för 
abborre. 

• Delar av området berörs av områdesbestämmelser 2480K-P01/164, för 
delar av Täftehalvön inom Umeå kommun, antagen 2001-06-08. 

• Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Täfteå S:16; S:18; 
S:33; 1:7; 1:8; 1:9; 1:10; 1:16; 1:17; 2:10; 2:11; 2:14; 3:3; 3:4; 3:8; 3:9; 
3:71; 3:36; 4:8; 7:9; 8:3; 8:7; 8:8; 8:9; 8:15; 8:17; 9:9; 10:10; 10:6; 11:5; 
13:1; 16:1; 17:1; 26:1; 29:39; 33:35 och 37:1. 

Beskrivning av områdets värden  
Området tillhör Skeppsviksskärgården som i sin helhet kan betecknas som ett av 
Umeå kommuns finaste naturområden.  
 
I området är långa strandsträckor helt oexploaterade både vad gäller vägar och 
bebyggelse. Stränderna består främst av sten, block och hällar. Innanför 
strandskogarna växer företrädesvis barrblandskog. Här och var finns våtmarker.  
 
Ledskärs och Diktesgrundets östra sidor är helt exponerade för havet och där har 
stormar, vågor och is starkt präglat naturmiljön. Särskilt särpräglade är 
Diktesgrundets mest södra delar - Tavastögern och Tavastudden. Där är mänsklig 
påverkan liten.  I den urskogsartade landhöjningsskogen och på hedmarkerna finns 
höga biologiska värden bland annat en värdefull kryptogamflora. Stränderna 
karaktäriseras av karga vindpinade klapperstenshedar. Förekomsten av död ved är 
riklig. Trots den till synes karga miljön är stränderna förvånansvärt artrika.  
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Områdets många grunda vegetationsklädda havsvikar och sund som Rovsundet, 
Storskärsslädan och Hjärtsundet, hyser höga marina naturvärden dels ur ett 
biologiskt mångfaldsperspektiv, dels som häcknings- och uppväxtområden samt 
näringssöksmiljö för fågel och fisk. Vattenvegetationen är artrik och i vissa delar 
växer kransalger och fröväxter tätt och bildar växtmattor. Här förekommer bland 
annat de för regionen ovanliga arterna havsnajas (Najas marina) och rödräfse 
(Chara tomentosa).  
 
Fiskförekomsten av främst öring, sik, harr och abborre runt grynnor och i vikarna, 
har gjort områdets uddar populära för fiske både under sommar och under vinter. 
Tavasten är särskilt känd bland sport- och fritidsfiskare och ornitologer besöker 
gärna Tavastudden för att titta på fågelsträck. Ute på udden har det byggts ett litet 
vindskydd av sten och flytved. 
 
Fritidbebyggelsen som finns i områdets utkanter är av enklare karaktär. På några 
platser finns enklare småbåtshamnar. 
 
Centralt underlagsmaterial 
Backman J. (2011) Fältinventering av Umeå kommuns kust. 
Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 
Berglund J., Stenroth P., Larsson S. och Larsson S. (2012) Fiskreproduktion i 
skyddsvärda skärgårdsområden i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten & SLU 
Umeå. 
Fiskeriverket (2011) Kartläggning av lekområden för kommersiella fiskarter längs 
den svenska ostkusten – en intervjustudie. Finfo 2011: 3. 
Länsstyrelsen Västerbotten (2001) Grunda vegetationsklädda havsvikar. 
Meddelande 3, 2001. 
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Riksantikvarieämbetets Fornsök, 
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html (2014-08-25). 
Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ 
(2014-08-25). 
Skogsstyrelsen (2011) Sumpskogsinventering 1991-1998. 
Umeregionen (2013) Strandskydd i Umeåregionen. Tillägg till översiktsplan. 
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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 511-9566-2014. 

• 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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