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Beslut om utvidgat strandskydd på öarna Torrmulen, Tarv, Hästskäret och 
Bredögern, Umeå kommun, Västerbottens län  

(5 bilagor) 
 
Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att öarna Torrmulen, Tarv, 
Hästskäret och Bredögern, inom Umeå kommun Västerbottens län, ska omfattas av 
utvidgat strandskydd för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för en 
allemansrättslig tillgång till öarna och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land.  
 
På Torrmulen, Hästskäret och Bredögern utvidgas strandskyddet på land till att 
omfatta öarnas hela yta. På Tarv utvidgas det generella strandskyddet på öns södra 
del till att omfatta 200 m. För avgränsning, se kartor bilaga 1-4.  
 
Beslutet gäller fr.o.m. 2015-02-01, även om det överklagas. 
 
Befintliga strandskyddsbeslut, 24-HÖR-952 daterat 1968-10-21 och 24-SÄV-1572 
daterat 1964-08-03, som berör öarna upphör att gälla. 
 
Motivering 
Motiv till att öarna ska omfattas av ett utvidgat strandskydd är att öar generellt sett 
– och obebyggda öar i synnerhet – är mycket attraktiva som besöksmål. Det finns i 
dag få obebyggda öar i länets skärgård. Då nämnda öar är oexploaterade eller har 
en mycket låg exploateringsgrad med betydelsefulla kulturvärden, höga värden för 
friluftsliv och goda livsmiljöer för flora och fauna är det viktigt att de långsiktigt 
bevaras.  

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 öarna Torrmulen, Tarv, Hästskäret och 
Bredögern: 

• Öarna Torrmulen, Tarv, Hästskäret och Bredögern är belägna inom Umeå 
kommun, Västerbottens län. 

• Hästskäret och Bredögern ingår i riksintresse naturvård, 
Skeppsviksskärgården (NRO 24084). 

• Öarna har naturinventerats av Umeå kommun: Torrmulen är en del av 
Norrbyskärgården (obj.nr.9), Hästskäret och Bredögern är en del av 
Ytterbodaskärgård (obj.nr.6). Tarv (obj. nr.18) bedöms också ha stora 
naturvärden enligt naturinventeringen. 

• På Tarv finns fornlämningar i form av fiskelägen, gistgårdar, tomtningar, 
labyrinter och kompassroser. 
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• På Tarv finns av Skogsstyrelsen klassade nyckelbiotoper – Barrnaturskog 

och landhöjningsskogar.  
• Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Hörneå 8:455; 

Obbola s:67; och Ytterboda 2:11; 2:48; 3:83; 8:1.  

Beskrivning av områdets värden  
Ön Torrmulen är belägen omkring 3 km nordost om Norrbyskär. Ön som är 
obebyggd tillhör Norrbyskärskärgården. Den är helt exponerad av havet och dess 
värde för friluftslivet ska ses i ett sammanhang tillsammans med hela 
Norrbyskärskärgården som sammataget bedöms vara estetiskt mycket tilltalande. 
Stränderna består till stor del av havet formade klippor. Öns vegetation och 
klipphällar utgör också attraktiva lokaler för fågel. 

Ön Tarv är belägen vid inloppet till Västerfjärden sydväst om Obbola. På ön finns 
småskalig fritidsbebyggelse. Denna är koncentrerad till öns norra del. I övrigt är ön 
obebyggd. Ön erbjuder en mycket varierad naturmiljö bestående av klippstränder, 
små sandstränder, öppna hedar och skog samt kulturlämningar som till exempel 
fiskelägen, gistgårdar, kopassrosor och tomtningar. Stränderna runt ön byggs på 
flera platser upp av mäktiga hällar. På öns västra sida finns av Skogsstyrelsen 
utpekade nyckelbiotoper i form av barrnaturskog som bland annat har rikligt med 
död ved samt landhöjningsskogar där det bland finns stor förekomst av hänglav. 
Miljöerna utgör viktiga habitat för en mängd arter och ön har kommit att bli en 
viktig sträckfågellokal. 
 
Ön Hästskäret är belägen drygt 1 km sydöst om Skeppsvik och Bredögern drygt 1 
km öst om Skeppsvik. Öarna tillhör Skeppsviksskärgården i vilken just 
Ytterbodafjärdens öar utgör kanske Sveriges mest utpräglade drumlinskärgård med 
extremt långsträckta öar och uddar. Hästskäret är helt obebyggt medan det på 
Bredögerns nordligaste del finns några fritidshus. Stränderna består mest av block 
och vegetationen består av lövrik blandskog. Öarna är fågelrika. På Hästskäret 
finns en mindre sjö och en våtmark, biotoper som ytterligare bidrar till fågellivet på 
ön. 
 
Centralt underlagsmaterial 
Backman J. (2011) Fältinventering av Umeå kommuns kust. 
Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 
Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut.  
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). 
Umeregionen (2013) Strandskydd i Umeåregionen. Tillägg till översiktsplan. 
Umeå kommun (2013) Fördjupning för kusten, Översiktsplan Umeå kommun. 
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 5 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 5 

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 511-9570-2014. 

• 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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