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Beslut om utvidgat strandskydd i område Sandören-Slädan, Nordmalings 

kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

Slädan 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 på Sandören så att hela Sandö-

ren omfattas av strandskydd. Vidare utvidgas det generella strandskydd på land vid 

Nörd-Sandörshålet och österut mot väg som leder till Fårskäret, till att omfatta 200 

m. I vattenområdet utvidgas det generella strandskyddet så att hela Slädan omfattas 

av strandskydd.   

 

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 obe-

byggt och relativt orört område med betydelsefulla värden både för ett friluftsliv 

och för växt- och djurlivet. I området finns en ur biologiskt perspektiv viktig 

strandskog samt strandängar. Slädan utgör en glossjö som är en miljö som i hög 

grad gynnar biologisk mångfald – den utgör bland annat ett viktigt lek- och upp-

växtområde för abborre.  

 

Sandören är ett attraktivt besöksmål bland annat på grund av kulturhistoriska läm-

ningar och de naturupplevelser som där erbjuds.  

 

Obebyggda strandområden längs kusten med denna utsträckning är få i länet. Då 

dessa kan förväntas erbjuda till exempel frånvaro av buller, avskildhet och natur-

liga tillstånd är bevarandevärdet högt för flora, fauna och människor, på kort och 

lång sikt.   

 

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 

 Området är beläget ca 1 km norr om Fårskäret i Nordmalings kommun. 

 Hela området ingår i riksintresse naturvård NRO24089 – Järnäshalvön. 

 Sandörens östra sida är av Skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop – 

Strandskog. 

 Enligt Länsstyrelsens inventering av reproduktionsområden fisk, utgör 

Slädan ett viktigt lekområde för abborre. 

 På Sandören finns fornlämningar i form av jaktvärn och gistgård. 

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Järnäs 2:3. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Sandören är relativt höglänt, uppbyggd av klappersten, grus och sand och till 

största delen täckt av talldominerad, skogsbrukspräglad skog.  

 

På öns östsida i strandskogen finns de mest betydelsefulla naturvärdena. Strand-

skogen av al har rikliga inslag av död lövved i form av lågor och stående döda träd. 

Strandskog där huvuddelen utgörs av lövträd är mycket värdefulla på grund av 

deras höga biologiska mångfald. Lövsumpskog har ofta en hög variation av sub-

strat och tillgången på näring i kombination med regelbunden översvämning och 

hög luftfuktighet utgör grunden för en hög artrikedom – viktiga miljöer för många 

insekter vilket i sin tur föder ett rikt fågelliv. 

 

Naturen på södra delen av Sandören är särpräglad av grus och klappersten, välut-

vecklade strandvallar, mattor av mjölon och kråkbär samt spridda vidkroniga tallar. 

Flera vitmålade sjömärken i form av små stenkummel återfinns i den del som är 

bevuxen med tallskog. På öns norra ände finns några fritidshus, men i övrigt är 

Sandören obebyggd. En stig går från öns norra ände till dess södra ände vid Sör-

Sandörshålet.  

 

Stranden mot väster är stenig och exponerad och saknar egentlig strandskog. Hed-

markerna här är mycket vackra. Utsikten, går mot yttre delen av Nordmalingsfjär-

den. Här finns också fornlämningar i form av jaktvärn. Grillplatser vittnar om öns 

betydelse för friluftslivet. I sammanhanget spelar fyren – Järnäs-Sandö – en roll. 

 

Öster om ön ligger viken Slädan, som numera egentligen är en glosjö. Slädan har i 

dag endast förbindelse med havet via en grävd kanal. I glosjöar återfinns ofta en 

individ- och artrik fauna och flora. Detta som följd av att miljön i glosjöar med 

naturligt höga närsalthalter, gott ljusklimat samt hög vattentemperatur är så gynn-

sam för flera arter. Tidigt på våren vandrar bland annat gott om abborre upp i Slä-

dan för att leka och sätta sin rom. Viken är generellt sett relativt opåverkad och har 

en rik och skyddsvärd fågelfauna. Ett flertal frivattenytor skiljs från varandra av 

utstickande uddar som kantas av täta bladvassbälten, mindre sävruggar och innan-

för dessa flacka breda strandängar. Strandängar är vegetationsklädda stränder på 

finkorniga sediment inom översvämningszonen. Miljöer som oftast hyser en hög 

biologisk mångfald och utgör viktiga rastplatser för flyttfåglar. Havsstrandängar är 

i dag starkt hotade av olika exploateringar.  Ett par nyuppstigna öar ute i viken har 

landförbindelse och håller på att koloniseras av lågväxt alskog med enstaka tallar 

och björkar.  
 

På landsidan nordöst om Slädan, mynnar ett kärrstråk och en bäck och där finns 

även strandängar. Strandsuccessionerna är välutvecklade och strandängarna är väx-

elvis torra och fuktiga och delvis ganska artrik. Längre söderut på Slädans östra 
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sida växer en bred välutvecklad bård av gråal med gott om grov död ved, både 

liggande och stående. Markvegetationen i albården är frodig och högväxt. In över 

land tunnas strandskogen ut och övergår i blandskog. 

 

Centralt underlagsmaterial 

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

Backman J. (2010) Fältinventering. 

Berglund J., Stenroth P., Larsson S. och Larsson S. (2012) Fiskreproduktion i 

skyddsvärda skärgårdsområden i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten & SLU 

Umeå. 

Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut. 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, 

(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

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

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 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
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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 511-8613-2014. 

 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

