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Beslut om utvidgat strandskydd i område Göviken-Juviken, Robertsfors 

kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

Juviken, inom Robertsfors kommun Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat 

strandskydd för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av 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 områdets nordligaste och sydligaste del utgör dock befint-

lig kraftledning gränsen av strandskyddat område.  

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 en 

omkring 2,5 km lång obebyggd strandmiljö, med betydelsefulla biologiska värden i 

bland annat de grunda havsvikarna Juviken och Göviken, i Juviksbäckens mynning 

och angränsande strandängar och i områdets landhöjningsskog och skog med ur-

skogskaraktär. Obebyggda strandområden längs kusten med denna utsträckning är 

få i länet. Då sådana kan förväntas erbjuda till exempel frånvaro av buller, avskild-

het och naturliga tillstånd till gagn för viktiga ekologiska funktioner och biologiska 

värden är bevarandevärdet högt för ett växt- och djurliv.   

 

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

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

 

Uppgifter om området 

 Området finns i Robertsfors kommuns norra del, nära gränsen till Skellef-

teå kommun. Området omfattar strandområdet på land från Göviken och 

norrut mot Robertsfors kommungräns till Skellefteå kommun. 

 Huvuddelen av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv 

(NRO 24080 och FRO 24007 ) - Lövångerkusten. 

 I området kring Butjänen finns en av Skogsstyrelsen klassad nyckelbiotop 

– Barrnaturskog samt ett område med biotopskydd - Strand eller svämsko-

gar samt av Skogsstyrelsen upprättat naturvårdsavtal på grund av s.k. na-

turskogsartad granskog. 

 I områdets norra delar finns ett antal fornlämningar 

 Enligt Länsstyrelsen inventering - Grunda vegetationsklädda havsvikar – 

bedöms Juviken ha mycket höga naturvärden (klass 1, högsta naturvärdes-

klass). 

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Grimsmark S:1; 

S:2; 5:2; 12:3 och 3:15. Skäran 1:14 och 20:1 
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Beskrivning av områdets värden  
Området Göviken-Juviken finns i Robertsfors kommuns mest nordliga kustområde. 

Området är obebyggt och stränderna består till stor del av klippor. Klippstränder är 

relativt ovanliga miljöer längs länets kust. Här finns även hällkar. Hällkar är för-

djupningar i häll- och klippmark där vatten blir stående. I hällkaren skapas förut-

sättningar för bildande av små värdefulla ekosystem.  

 

Juvikens inre delarna utgörs av mjukbottnar med bottenvegetation. Vid mynning-

en/estuarieren av Juviksbäcken finns fina strandängar som sträcker sig ut mot vi-

kens öppning, strandängarna hyser en hög biodiversitet och utgör en viktig rastplats 

för flyttfågel. Viken är artrik, produktiv och en känslig miljö med hög förekomst av 

flera särskilt skyddsvärda arter av kransalger. Graden av mänsklig påverkan är 

relativt svag.  

 

Mynningsområden har ofta en avgörande roll för fiskarter som till exempel abborre 

och gädda eftersom det längs den skärgårdsfattiga kuststräckan råder brist på lämp-

liga lek- och uppväxtområden. Tillförsel av finkorniga sediment och organiskt 

material från vattendraget skapar ett habitat som ständigt förändras; området hålls 

fuktigt och näringsrikt och är en bas för rik biologisk mångfald. De grunda vatten-

områdena erbjuder för många arter av fågel och fisk mycket viktiga reproduktions-, 

uppväxt-, födosöks- och uppehållslokaler under hela året eftersom det här även ofta 

finns vinteröppet vatten.  

 

Längre ut mot vikens öppning är stränderna steniga och fina klippor finns på vi-

kens södra sida.  

 

Söder om Skorvstensudden, runt Butjärnen, finns landhöjningsskog och skog med 

urskogskaraktär, biotoper som på grund av dagen skogsbruk är unika och viktiga 

livsmiljöer för många hotade och ovanliga arter.  

 

Områdets södra del utgörs av Göviken/Lillhavet som är en opåverkad grund havs-

vik med skyddsvärd marin flora på grund av hög förekomst av särskilt skyddsvärda 

kransalger.  

 

Norr om Skäresjöbäckens utlopp har en avsättning av finjord gjort stränderna fasta 

att beträda medan det i vikens inre del breder ut sig mer starrdominerade våtmar-

ker. Längs vikens västra sida förekommer breda strandvallar med sandigt material 

och en välutbildad lövzon. Här finns också ett område med bladvass.  

 

Centralt underlagsmaterial 

Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 

Engström J. (2012)  Fältinventering. 

Länsstyrelsen Västerbotten (2001) Grunda vegetationsklädda havsvikar. Med-

delande 3; 2001.  

Naturvårdsverket (2010) Utvidgat strandskydd. En vägledning till underlag och 

beslut. 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, 

(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html , 2013-01 

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ , 

2013-01 

 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/


     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 

  

3 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8503-2014 

  
 
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.  

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  

 

 

 

Länsstyreslens 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 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 511-8503-2014. 

 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

