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Beslut om utvidgat strandskydd på öarna Högskäret, Granholmen, Stor 

Vändskäret och Prästskäret, Robertsfors kommun, Västerbottens län  

 (5 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 14§ MB beslutar Länsstyrelsen att öarna Högskäret, Gran-

holmen, Stor Vändskäret och Prästskäret, inom Robertsfors kommun Västerbottens 

län, ska omfattas av utvidgat strandskydd för att långsiktigt säkerställa förutsätt-

ningarna för en allemansrättslig tillgång till öarna och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land.  

 

Det generella strandskyddet utvidgas till att omfatta öarna som helhet. För av-

gränsning, se kartor bilaga 1-4.  

 

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

 

Öarna berörs av befintliga strandskyddsbeslut 24-NYS-970 daterat 1964-06-11 och 

24-BY-1380 daterat 1953-02-17. Dessa upphör att gälla 2014-12-31. 
 

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. Då nämnda 

öar är oexploaterade eller har en mycket låg exploateringsgrad med betydelsefulla 

kulturvärden, höga värden för friluftsliv och goda livsmiljöer för växter och fåglar 

är det viktigt att de långsiktigt bevaras för att säkerställa dess värden. Öarna täcks 

till stor del av det generalla strandskyddet, men om de delar som inte omfattas av 

generellt strandskydd skulle exploateras, skulle öarnas värde för friluftsliv och för 

biologisk mångfald gå förlorade.  

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 

 Prästskäret ingår i riksintresse naturvård (NRO 24082) – Rickleå-

Ratankusten. 

 Stor Vändskäret, Högskäret och Granholmen ingår i riksintresse naturvård 

(NRO 24080) Lövångerkusten. 

 Granholmen och Högskäret ingår i riksintresse friluftsliv (FRO 24007) – 

Lövångerkusten. 

 På Prästskäret och Stor Vändskäret finns fornlämningar. 

 På Stor Vändskäret, Granholmen och Högskäret finns av Skogsstyrelsen 

klassade nyckelbiotoper – Barrnaturskog.  

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Hertsånger S:20; 

Hertsånger S:16; Samfällt inom trakt Klintsjön (av LM outrett område) 

samt Dalkarlså 2:26 

 

Beskrivning av öarnas värden  

Granholmens och Högskärets värden ska betraktas tillsammans med sin omkring-

liggande miljö där öarna – Kullerhällan, Vasaören, Småkorshällorna, Tenören, 

Dödmansskäret och Skidhällan – ingår.  

 

Granholmen är en kustnära skärgårdsö med innerskärgårdskaraktär med främst 

gran innanför albården. Öns södra delar består huvudsakligen av naturskogsartad 

granskog. Den norra delen av ön bedöms vara påverkad av visst skogsbruk. Skogen 

är dock uppvuxen idag. På öns insida ligger att smalt sund, Granholmssundet. 

Stränderna utgörs av stenig morän samt klippor. Stränderna utmed öns västra sida 

utgörs omväxlande av klippor och blockstränder och här finns även tre fritidshus. 

Granholmens östra stränder intas av blåsävbälten med innanförliggande artrika 

strandängar, kärrytor och gråalbårder. Strandängarna är fuktiga, men stadiga att gå 

på. Södra delen av området är fågelrikt. Området bedöms ha måttliga naturvärden 

som tillsammans med omgivande öar samt närhet till Hertsångers naturreservat 

utgör ett mycket värdefullt område i kommunen.  

 

Storleken på ön gör den användbar för friluftslivet. Skyddad hamn för båtlivet 

finns och båttrafiken i området bedöms vara ganska omfattande genom läget nära 

Gumbodahamn. Korssjöhällan på Granholmens södra sida är en “klubbholme” för 

Gumboda båtklubb. Här finns grillplats, toalett samt vindskydd. Det är lätt att landa 

med mindre båtar och kanoter på öns östsida, här finns också en mindre brygga och 

en vassröjd uppdragningsplats för båtar. 

 

Vid Granholmssundet ligger ett gammalt fiskeläge med sjöbodar och fiskestugor. 

På Granholmens södra sida, Korshälludden, finns ytterligare ett fiskeläge. Fiskelä-

gena är välbevarade med fiskestugor, sjöbodar, gistvallsrösen och båtlänningar. 

Miljöerna behandlas i Robertsfors kommuns kustplan som värdefulla kulturmiljöer. 

På Korshälludden finns ett par gamla fiskestugor som numera används som fritids-

hus. 

 

Högskäret är en förhållandevis stor skärgårdsö även den av innerskärgårdstyp. Den 

består huvudsakligen av berg. De inre delarna intas av barrskog och tallskogen på 

öns norvästra del utgörs av en skyddad nyckelbiotop. Här finns också välutveck-

lade klapperstensfält, grundområden, kråkrishedar, vackra klippor och små lagun-

sjöar med vita näckrosor.  
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På Högskärets norra del finns ett gammalt fiskeläge utmed den skyddande natur-

hamnen Mossavarpet. Fiskebodarna har dock försetts med diverse tillbyggnader 

och används numera som fritidsbostäder. 

 

För det båtburna friluftslivets del tillförs värden genom närheten till den välutrus-

tade gästhamnen vid Gumboda.   

 

Runt öarna finns betydelsefulla lekområden för sik. 

 

Stor Vändskäret ingår i en ögrupp med ytterskärgårdskaraktär tillhörande Gumbo-

dafjärdens skärgård. Till ögruppen hör även Lill Vändskär, Vändskärgrundet, 

Grosseskären, Vännskär och Ören och alla småöarna runt omkring dessa. Genom 

sin orördhet och avskilda läge är ögruppen mycket värdefull. Ögruppen bör betrak-

tas som en helhet. Stor Vändskäret domineras av grov hällmarkstallskog och barr-

naturskog samt klapperstensfält och berg i dagen. Ögruppen är mycket fågelrik. 

 

På ön finns flera värdefulla fornlämningsmiljöer och fiskestugor, sjöbodar, gistval-

lar m.m. i ett autentiskt skick. Där finns även en rad fornlämningar till exempel 

labyrinter. Området är rikt på fartygslämningar.  

 

Vännskäret med fyren har stora kulturmiljövärden.  

 

Prästskäret är starkt kulturpräglat med en stor andel hällmarkstallskog. På öns östra 

strand finns klippor och klapperstensfält. Mindre partier med torrängsvegetation 

finns på öns västra sida.  

 

Ön har även ett relativt rikt fågelliv. På öns nordvästra del finns några fritidshus.  

 

På ön har det tidigare funnits ett skeppsvarv och vid rester av en större kaj och en 

ballastplats finns en intressant flora. Miljöerna behandlas i Robertsfors kommuns 

kustplan som värdefulla kulturmiljöer.  Bygdeåfjärden är även rik på fartygsläm-

ningar. 

 

Prästskäret har en mindre sand/grusstrand på öns insida samt fina klippor på öns 

utsida. Öns intressanta historia som visas på informationstavlor gör att ön har stort 

värde för båtburet friluftsliv. Den tidigare hamnen har fortfarande bra djup. 
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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.  

Ärendet har föredragits av samhällsplanerare Marita Alatalo. 

 

 

Överklagande 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 5 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 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 

  

5 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8584-2014 

  
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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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 511-8584-2014. 

 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

