
 

   

 

 
 Beslut 

  

1(5) 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8605-2014 

    

 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B  Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 

901 86  UMEÅ Samhällsutvecklingsenheten Direkt 010-2254511  www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
 

 

 

Beslut om utvidgat strandskydd i område Långögern -Trastskäret, Roberts-

fors kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att området Långögern med 

vattenområdet norr och söder om Nygrundet samt Trastskäret, inom Robertsfors 

kommun Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat strandskydd för att långsiktigt 

säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till strandområdena och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

 

Inom området Långögern utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlin-

jen till att omfatta 200 m på land. Strandskyddet utvidgas även i vattenområdet norr 

och söder om Nygrundet till att omfatta 200 m. På Trastskäret utvidgas strand-

skyddet till att omfatta hela skäret.  

 

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

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

 

Befintligt strandskyddsbeslut 24-BYG-1927 daterat 1968-01-24, som berör Trast-

skäret upphör att gälla 2014-12-31. 

 

Motivering 

Motiv till att området ska omfattas av ett utvidgat strandskydd är att det i hela sin 

utsträckning är obebyggt, med betydelsefulla biologiska värden och värden för 

friluftsliv. Det finns numera förhållandevis få obebyggda strandområden längs 

kusten i länet. Då sådana kan förväntas erbjuda till exempel frånvaro av buller, 

avskildhet och naturliga tillstånd är bevarandevärdet högt, dels för växt- och djurli-

vet, dels för människor både direkt och indirekt.   

 

Länsstyreslen 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 ligger ca 1-2 km öst om Norum i Robertsfors kommun. 

 Längs hela strandsträckan i området Långögern finns en av Skogsstyrelsen 

klassad nyckelbiotop – Barrnaturskog. 

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Norum 3:4; 3:9 och 

4:12. 
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Beskrivning av områdets värden  

På landområdet Långögern finns en mängd olika naturtyper som tillsammans utgör 

ett mångformigt och artrikt habitat med hög ekologisk funktion, rikt på strukturer 

och processer. Längs hela strandområdet växer barrnaturskog.  En skog som mest 

består av gran och liggande och stående grov död ved.  

 

Stranden är blockig med undantag för stränderna vid grundområdena. Kring dessa 

finns sumpskog och strandängar. Strand- och sumpskogen utgörs av olika lövträd. 

Både strand- och sumpskogar har en hög variationsrikedom av substrat och till-

gången på näring som i kombination med regelbunden översvämning och hög luft-

fuktighet utgör grunden för en hög artrikedom. Stranden är ofta tydligt zonerad och 

innehåller rikligt med död ved som skapar en mångfald av olika habitat. Viktiga 

miljöer för många insekter vilket i sin tur föder ett rikt fågelliv. 

 

De grunda havsbottnarna utanför Långögern som mest består av finare sediment-

partiklarna (sand, grus och lera) är antingen öppna eller delvis täckta av vegetation. 

Till följd av en hög produktion av naturligt höga närsalthalter, gott ljusklimat, samt 

hög vattentemperatur återfinns ofta i sådana områden en individ- och artrik fauna 

och flora. Ett flertal av de arter som lever i denna miljö, till exempel kransalger, är 

dessutom sällsynta och ibland till och med hotade. Kransalger anses ofta särskilt 

värdefulla på grund av att de är vintergröna och därmed erbjuder föda till yngel och 

småfisk. Vattenområdet utanför Långögern och norr och söder om Nygrundet utgör 

också ett viktigt lekområde för sik. 

 

Trastskäret med Norfjärden, Storstensögern, Tristensögern och Medbådan är att 

betrakta som orörda naturmiljöer. Skäret består av en mosaik av flertalet avsnörda 

gölar/glosjöar med omkringliggande myrmarker, strandängar och sumpskog. 

Livsmiljöer av stor betydelse för flora och fauna. En glosjö är en avsnörd havsvik 

som blivit en sjö på grund av landhöjningen. Glosjöar är viktiga reproduktions-, 

uppväxt-, födosöks- eller uppehållslokaler för fisk och häcknings- och rastlokaler 

för flera fågelarter. Trastskäret har också ett rikt fågelliv. Strandängarna är vegetat-

ionsklädda stränder på finkorniga sediment inom översvämningszonen. De hyser 

normalt en hög biologisk mångfald och utgör viktiga rastplatser för flyttfåglar. 

Havsstrandängar kan anses vara starkt hotade av modern exploatering.  

 

Trastskärsviken i norr utgör en flada med utanförliggande grundområde. En flada 

förvandlas efter hand till en insjö på grund av landhöjningen. Flador är fortfarande 

i ständig kontakt med havet, men trösklar vid inloppet gör att vattenutbytet begrän-

sas.  I flador återfinns precis som i andra typer av vattenområden där vattendjupet 

är litet, ofta en individ- och artrik fauna och flora. I övrigt kan sägas att grundom-

råden är viktiga reproduktions-, uppväxt-, födosöks- eller uppehållslokaler för fisk 

på grund av riklig produktion av kransalger och för fågel som nyttjar flador som 

häcknings- och rastlokal. Biotopen kan på grund av dess betydelse för många djur 

och växter beskrivas som en av havets nyckelbiotoper.  

 

Längst söderut, på Sör-Trastskärsudden, finns storvuxen naturskog samt en barr-

blandskog. På Skatudden i Norfjärden har Skogsstyrelsen uppmärksammat särskilt 

höga naturvärden. Norfjärden är en avsnörd havsvik med endast en smal, sling-

rande mynning i söder. Här finns gott om gädda, abborre och andra fiskarter. Nor-

fjärden kantas av breda strandängar och en för kommunen ovanlig karaktär med 

bladvasskantade stränder.  
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Den kulturmiljö som utgörs av fiskeläget i Sjöbodudden strax norr om området 

utgör ett värdefullt inslag för friluftslivet.  

 

Centralt underlagsmaterial 
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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. Med-

delande 3; 2001.  

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

beslut. 

Robertsfors kommun (2008) Kustinventering. 

 

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, 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  

 

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 511-8605-2014. 

 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. 
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