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Beslut om utvidgat strandskydd i område Maleshällan, Nordmalings kom-

mun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

inom Nordmalings kommun, Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat strand-

skydd för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig till-

gång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land.  

 

Inom området utvidgas det generella strandskyddet till att omfatta 200 m på land. I 

väster avgränsas området av gräns för planlagt område och i öster av befintlig be-

byggelse och väg.   

 

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

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

 

Befintliga strandskyddsbeslut för området 24-NOR-3479 daterat 1972-05-08 och 

24-NOR-2331 daterat 1953-09-20, upphör att gälla 2014-12-31. 

 
Motivering 

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

strandområde med betydelsefulla värden både för friluftsliv och för flora och fauna.  

 

I områdets västra del finns våtmarker med sumpskogspartier, viktiga för biologisk 

mångfald. Sandstranden med sanddynor som karaktäriserar området närmare vatt-

net är i dag ett populärt utflyktsmål och en välbesökt badplats. Sandstränder och 

sanddyner är förhållandevis ovanliga i Västerbottens län. Under höstarna blir om-

rådet en lokal för vadare och andra sträckande fåglar som lockar fågelskådare. 

 

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 

 Maleshällan är belägen öster om Fårskäret i Nordmaling kommun. 

 Hela området ingår i riksintresse naturvård NRO24089 – Järnäshalvön. 

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Järnäs S:3; S:5 

S:16 och 11:1. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Inom området Maleshällan finns både våtmarker med sumpskogspartier och sand-

stränder och stora partier med sanddyner.  

 

Området närmast vattnet utgörs av en bred sandstrand som i dag används till bad-

plats.  Badets besökare utgörs såväl av mer eller mindre långväga bil- och båtburna 

besökare, som av fritidshusboende på Fårskäret. När badsäsongen är över besöks 
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området av fågelskådare. Den öppna viken är långgrund och där rastar ofta olika 

vadare och andra sträckande fåglar. Vinterfisket är bra i Fårskärsviken, framför allt 

är det harr och sik som lockar fiskare. 

 

Innanför sandstranden breder sig ett vidsträckt område med sanddyner delvis be-

växta med strandråg och strandvial. Dynområden har generellt sett stor potential att 

hysa ovanliga insektsarter vilket medför ett högt naturvärde. Sandstränder och 

sanddyner är mycket sparsamt förekommande längs länets kust.  

 

 

Centralt underlagsmaterial 

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

Backman J. (2010) Fältinventering. 

Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut. 

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

 

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 511-8614-2014. 

 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

