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Beslut om utvidgat strandskydd vid Skåpviken, Nordmalings kommun, Väs-

terbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

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

skydd för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten.  

 

Inom området utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlinjen till att 

omfatta 150 m på land.  

 

För avgränsning, se karta bilaga 1.  

 

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

 

Motivering 

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

1 km långt obebyggt strandområde, med betydelsefulla biologiska värden. Värdena 

har sitt ursprung och gynnas av områdets karaktär av flada med havsstrandängar. 

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

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

liga tillstånd till gagn för viktiga ekologiska funktioner och biologiska värden är 

bevarandevärdet högt för ett växt- och djurliv.   

 

Länsstyrelsen bedömer att enskildas rätt att använda mark eller vatten inte har in-

skränkts mer än vad som krävs för att säkerställa strandskyddets syften.  

 

Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet 

Området Skåpviken finns ca 4 km sydöst om Rönnholm i Nordmalings kommun. 

Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet är Lögdeå 1:6; 6:226, 

Rönnholm 8:1 och Skåpet 1:2. 

 
Beskrivning av områdets värden  

Området utgörs av ett obebyggt strandområde. Skåpviken är Nabbsundets innersta 

del. Nabbsundet och Skåpviken är en karaktäristisk flada som på grund av landhöj-

ningen har avskärmats från havet och i dag är vattenutbytet med havet strakt be-

gränsat. I dag har Nabbsundet och Skåpviken endast förbindelse med havet via en 

grävd kanal mitt emot Fladergrundet. I flador återfinns ofta en individ- och artrik 

fauna och flora som en följd av naturligt höga närsalthalter, gott ljusklimat och hög 

vattentemperatur. I övrigt kan sägas att grundområden är viktiga reproduktions-, 

uppväxt- eller uppehållslokaler för fisk på grund av att de hyser rikliga växtsam-

hällen bestående av kransalger och fröväxter. De är också viktiga för fågel som 

använder den som häcknings- och rastlokal.  

 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 

  

2 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8607-2014 

  
 
Biotopen kan på grund av dess betydelse för många djur och växter beskrivas som 

en av havets nyckelbiotoper.  

 

Längst in i Skåpviken finns strandängar. Strandängar är vegetationsklädda stränder 

på finkornigt sediment inom översvämningszonen. Ett område som oftast hyser en 

hög biologisk mångfald och utgör viktiga rastplatser för flyttfåglar. Havsstrand-

ängar är starkt hotade i dag av olika exploateringar. Strandängen längst in i Skåp-

viken har konstaterat rikt fågelliv. 

 

Centralt underlagsmaterial 

Backman J. (2012)  Fältinventering. 

Bedömningsgrunder för stränders naturvärden (2012). 

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

Länsstyrelsen Västerbotten (2001) Grunda vegetationsklädda havsvikar. Med-

delande 3, 2001. 

Naturvårdsverket (2010) En vägledning till underlag och beslut. 

Umeregionen (2012) 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 511-8607-2014. 

 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

