
 

   

 

 
 Beslut 

  

1(5) 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8611-2014 

    

 

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 Lögdeälvens mynning, Nordmalings 

kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

mynning inom Nordmalings 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 både på land och i vattnet. Det generella strandskyddet utvidgas 

även för Lögdeälvens norra sida till att omfatta 200 m på land.  

 

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

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

 

Befintligt strandskyddsbeslut 24-NOR-3479 daterat 1972-05-08 för området upp-

hör att gälla 2014-12-31. 

 
Motivering 

Motiv till att området ska omfattas av ett utvidgat strandskydd är att det är ett om-

kring 2,5 km långt, relativt oexploaterat mynningsområde/estuarie med viktiga 

ekologiska funktioner för bevarande av biologisk mångfald. Här finns aktiv delta-

bildning och gamla älvsfåror; strandängar och sumpskog; sandrevlar och små 

sandöar. I vattenområdet finns också lekområden för fisk.  

 

Området är lättillgängligt för friluftsliv och särskilt attraktivt för sportfiske och 

fågelskådning.  

 

Länsstyrelsen 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 

 Lögdeälven mynnar ut i havet ca 4 km söder om centralorten Nordmaling i 

Nordmalings kommun. 

 Området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv (NRO24064 och 

FRO24010) – Lögde älv. 

 Lögdeälven utgör riksintresse som Natura2000 område – enligt habitatdi-

rektivet. 

 Enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering har området högt naturvärde. 

 Enligt Fiskeriverkets kartläggning av reproduktionsområden för fisk utgör 

vattenområdet utanför mynningsområdet, lekområden för siklöja.  

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Mo 2:32; 2:33; 

3:85 och 4:1. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Området från Gåsholmen (norr om Lögdeälvens mynning) och norrut mot områ-

dets avgränsning, består till stor del av deltabildningar med flera gamla älvfåror 

och sidofåror som nu är uppgrundade och delvis igenväxande.  I estuarier skapar 

tillförseln av finkorniga sediment och organiskt material från vattendraget ett habi-

tat som ständigt förändras; området hålls fuktigt och näringsrikt och är en bas för 

rik biologisk mångfald. De grunda vattenområdena erbjuder viktiga reproduktions-, 

uppväxt-, födosöks- och uppehållslokaler för många arter av fågel och fisk under 

hela året eftersom det här ofta finns vinteröppet vatten. Gåsholmens stränder består 

av sandstränder och öppna strandängar, bitvis även en del vass. Strandängar är 

vegetationsklädda stränder på finkorniga sediment inom översvämningszonen. 

Miljöer som oftast hyser en hög biologisk mångfald och utgör viktiga rastplatser 

för flyttfåglar. Fågellivet här består bland annat av gäss, svanar, änder och vadare. 

Havsstrandängar och estuarier är i dag starkt hotade av olika exploateringar. Längs 

stranden finns rikligt med död ved, både självdött, bäverfällt och ilandflutet, som 

skapar en mångfald av olika habitat. Viktiga miljöer för många insekter vilket i sin 

tur föder ett rikt fågelliv. 

 

Området är lättillgängligt och erbjuder bra utsiktsplatser för studier av rastande 

fåglar. Området är välbesökt av sportfiskare och tillgängligheten för fiske är rela-

tivt god ända till mynningsområdets yttersta del mot havet. Vid mynningen av 

Lögdeälvens norra sidoarm finns ett litet havsbad, som genom den pågående igen-

växningen med bladvass och buskar numera har tappat en stor av sin tidigare drag-

ningskraft. 

 

Centralt underlagsmaterial 

Enetjärn Natur (2008) Nordmalings kust. Inventering av planeringsförutsättningar. 

Backman J. (2010) Fältinventering. 

Fiskeriverket (2011) Kartläggning av lekområden för kommersiella fiskarter längs 

den svenska ostkusten – en intervjustudie. Finfo 2011: 3. 

Länsstyrelsen Västerbotten (1993) Våtmarker i Västerbottens län. 

Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut. 

Umeregionen (2013) Strandskydd i Umeåregionen. Tillägg till översiktsplan. 
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Ärendets beredning 

Under ärendets beredning har samråd hållits med Nordmalings kommun vid tre 

tillfällen 2013-04-11, 2013-10-29 och 2014-11-05. 

Kungörelsedelgivning av förslaget har skett i ortstidningarna VK och VF, 2013-03-

28. 

Öppet samrådsmöte genomfördes 2014-06-05 i Oasen Nordmaling. 

Förslaget har varit på remiss under perioden 2014-03-30 – 2014-06-30.  

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: 

Nordmalings 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 511-8611-2014. 

 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

