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Beslut om utvidgat strandskydd i område Gumbodaholmen, Robertsfors 

kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet Gumboda-

holmen, inom Robertsfors 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.  

 

Inom området utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlinjen till att 

omfatta 200 m på land. I området av Hertsångersälvens utlopp utgör dock befintlig 

kraftledning gränsen av strandskyddat område på land (Hertsångersälven har gene-

rellt strandskydd). Området avgränsas delvis av väg i sydost. Strandskyddet utvid-

gas även i vattenområdet mellan Gumbodahamns fiske-/gästhamn och Bergsviken 

till att omfatta 200 m.  

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

Beslutet gäller fr.o.m. 2015-01-01, även om det överklagas. 

 

Motivering 

Motivet till att området ska omfattas av ett utvidgat strandskydd är att det är ett 

omkring 1,5 km långt obebyggt strandområde, med betydelsefulla biologiska vär-

den både på land och i vattnet. Obebyggda strandområden längs kusten med denna 

utsträckning är få i länet. Då sådana kan förväntas erbjuda till exempel frånvaro av 

buller, avskildhet och naturliga tillstånd till gagn för viktiga ekologiska funktioner 

och biologiska värden är bevarandevärdet högt för ett växt- och djurliv.  

 

Området karaktäriseras av den grunda havsvik som Hertsångersfjärdens inre delar 

utgör med reproduktionsområden för gädda och sik, Hertsångersälvens utlopp och 

den naturbarrskog som finns väster om älvens mynningsområde.  

 

Länsstyreslen bedömer att enskildas rätt att använda mark eller vatten inte har in-

skränkts mer än vad som krävs för att säkerställa strandskyddets syften.  
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Uppgifter om området 

 Området finns söder om Gumbodahamn i Robertsfors kommun. 

 Områdets östliga del är av riksintresse för naturvård (NRO 24080) - Lö-

vångerkusten. 

 På Gumbodaholmen finns en av Skogsstyrelsen klassad nyckelbiotop – 

Barrnaturskog. 

 Öster om Hertsångersälven finns ett fornlämningsområde. 

 Enligt Länsstyrelsens inventering av reproduktionsområden för fisk utgör 

Klövviken ett viktigt lekområde för gädda och enligt en av Fiskeriverket 

utförd kartläggning nyttjas den även för lek av sik.  

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Gumboda: S:12; 

S:26;  4:9; 8:14; 14:11 samt Bäcken: 1:16. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Området Gumbodaholmen finns i Gumbodafjärdens innersta del. Området är obe-

byggt och stora delar av vattenområdet närmast land är grunt.  I området utmynnar 

Hertsångerälven.  

 

Grunda havsvikar har naturligt höga närsalter, gott ljusklimat och hög vattentempe-

ratur vilket stimulerar till en individ- och artrik flora och fauna. Ett flertal av de 

arter som lever i denna miljö, till exempel kransalger, är dessutom sällsynta och 

ibland till och med hotade. Kansalger anses ofta särskilt värdefulla på grund av att 

de är vintergröna och därmed erbjuder skydd och föda till yngel och småfisk. 

Grunda havsvikar som denna används även ofta som häcknings- och rastlokal av 

fåglar. 

 

I Hertsångersälvens mynningsområde skapar tillförseln av finkornigt sediment och 

organiskt material från vattendraget ett habitat som är i ständig förändring. Områ-

det hålls fuktigt och näringsrikt och är en bas för biologisk mångfald.  

 

I strandområdet väster om Hertsångersälvens mynningsområde, finns en nyckelbio-

top – barrnaturskog.  

 

Vattenarealen inom området är ett viktigt lekområde för framför allt gädda, men 

även för sik.  
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Ärendets beredning 

Under ärendets beredning har samråd hållits med Robertsfors kommun vid tre till-

fällen 2013-02-21; 2013-06-13 och 2013-10-29. 

Kungörelsedelgivning av förslaget har skett i ortstidningarna VK, VF, Norran och 

Mellanbygd, den 2013-12-14. 

Öppet samrådsmöte genomfördes 2014-02-06 i Centrumhuset i Robertsfors. 

Förslaget har varit på remiss under perioden 2013-12-14 – 2014-03-14 till externa 

aktörer, se sändlista bilaga 2.  

Ärendet har föredragits av samhällsplanerare Marita Alatalo. 

 

 

Överklagande 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 2 Hur man överkla-

gar. 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson    

Landshövding  

Länsstyrelsen Västerbotten  Susanne Fahlgren 

   Chef Samhällsutvecklingsenheten 

   Länsstyrelsen Västerbotten  

 

 

Länsstyrelsens beslut kungörs i Länsstyrelsens författningssamling och i ortstid-

ningarna (VK, VF, Norran och Mellanbygd), 2014-11-29. 

 

 

Kopia till: 

Robertsfors 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 511-8592-2014. 

 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 över-

klagandet. 

  

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 2014-12-20, 

annars kan överklagandet inte tas upp. 

 

mailto:Vasterbotten@lansstyrelsen.se

