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Beslut om utvidgat strandskydd i område Storbölesskatan-Tjärskärssundet, 

Nordmalings kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

tan-Tjärskärsskatan inom Nordmalings kommun, Västerbottens län, ska omfattas 

av utvidgat strandskydd för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för en alle-

mansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land.  

 

Inom området utvidgas det generella strandskyddet från havsstrandlinjen till att 

omfatta 200 m på land. I områdets nordvästra del utgör dock befintlig väg gränsen 

för strandskyddat område. I sydväst avgränsas området mot plangräns för planlagt 

område och i öst av väg vid Lill-Örviken.  

 

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 1972-05-08och 

24-NOR-3064 daterat 1966-09-22, upphör att gälla 2014-12-31. 

 
Motivering 

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

strandområde med omkring 14 km lång obebyggd strand. Obebyggda strandområ-

den längs kusten med denna utsträckning är synnerligen ovanliga. Då sådana om-

råden med stor sannolikhet kan förväntas erbjuda till exempel frånvaro av buller, 

avskildhet och naturliga tillstånd till gagn för viktiga ekologiska funktioner och 

biologiska värden är bevarandevärdet högt för flora, fauna och människor både på 

kort och lång sikt.   

 

I området finns sumpskogar och landhöjningsskogar, miljöer av stor betydelse för 

växt- och djurlivet och för bevarande av biologisk mångfald. En mångfald av uddar 

och vikar erbjuder miljöer av betydelse för friluftsliv och naturupplevelser. I dag 

finns i området några mer eller mindre iordningställda bad- och grillplatser och 

platser för sportfiske och fågelskådning.  

 

Vattenområdet utanför ingår i naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården. 

 

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 

 Storbölesskatan- Tjärskärssundet är beläget ca 3 km nordöst om Järnäs i 

Nordmaling kommun.  

 Hela området ingår i riksintresse naturvård NRO24089 – Järnäshalvön. 

 I området finns flera av Skogsstyrelsens klassade sumpskogar. 

 Enligt Länsstyrelsens inventering – Grunda vegetationsklädda havsvikar – 

bedöms Stor- och Lill-Bölessundet samt Mjöviken ha mycket höga natur-

värden (klass 1, högsta naturvärdesklassen).  Dessa ingår i utanförliggande 

naturreservat Örefjärden-Snöanskärgården. 

 I området finns fornlämningar i form av kolningsanläggning och boplats-

lämningar. 

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Järnäs s:19; 3:5; 

5:22; 5:24; 6:39; 7:7 och 19:1. 

 

Beskrivning av områdets värden  

Området och dess landskap präglas av tydligt markerade drumlinryggar som 

sträcker sig i nord-sydlig riktning. Stor- och Lill-Bölesskatan har till exempel en 

utsträckning på över 1 km. Mellan uddarna finns grunda havsvikar – Stor- och Lill-

Bölessundet, Mjöviken, Boggviken samt Stor- och Lill Örviken. I de grunda havs-

vikarna återfinns en individ- och artrik flora och fauna som en följd av naturligt 

höga närsalthalter, gott ljusklimat samt hög vattentemperatur. Ett flertal av de arter 

som lever i denna miljö till exempel kransalger är dessutom sällsynta och ibland till 

och med hotade. Vikarna är fågelrika. Inom området förekommande glosjöar och 

intilliggande avsnörda havsvikar som Hästviken och Inner Mjöviken är också få-

gelrika. Häckande sångsvan och rörsångare samt vattenrall har bland annat note-

rats. De två sistnämnda arterna är mycket ovanliga i nordligaste Sverige. Stränder-

na besöks ofta av betande hjortar.  

 

Skogarna i områdets inre delar är till stor del brukade, men i strandzonen finns 

opåverkad landhöjningsskog/primärskog, som till största delen domineras av gran 

med en bård av al och rönn ner mot vattnet. Landhöjningsskog utgör på grund av 

dagens skogsbruk en väldigt ovanlig och karaktäristisk naturtyp. Den koloniserar 

de nya markområden som uppkommer till följd av landhöjningen. Den är ofta bör-

dig tack vare gråalens kvävefixerande förmåga. Skogen innehåller också mycket 

död ved som utgör viktiga miljöer för insekter som i sin tur ger föda åt fågel. 

 

I vikarna finns flera strand- och hällpartier som nyttjas bland annat till badplatser 

av såväl lokalbefolkning som mer långväga båtburna besökare. På Blågrundsska-

tans östra strand finns grillplatser. Sportfiske bedrivs året runt, havsöringsfisket är 

populärt. Området besöks även vintertid för pimpelfiske efter abborre, sik och harr. 

Vattenområdet utanför ingår i naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården. 

 

Centralt underlagsmaterial 

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

Backman J. (2010) Fältinventering. 

Länsstyrelsen Västerbotten (2001) Grunda vegetationsklädda havsvikar. Med-

delande 3, 2001. 

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. 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
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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 511-8615-2014. 

 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

