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Beslut om utvidgat strandskydd i område Storängeskyrkan, Nordmalings 

kommun, Västerbottens län  

(2 bilagor) 

 

Länsstyrelsens beslut 

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

eskyrkan inom Nordmalings kommun Västerbottens län, ska omfattas av utvidgat 

strandskydd 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 200 m på land. I områdets nordöstra del avgränsas dock det strandskyd-

dade området av ett planlagt område (LMid 24-P1980-129). Strandskyddet utvid-

gas även i vattnet till att omfatta 200 m.  

 

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 

drygt 1 km långt obebyggt strandområde, med betydelsefulla biologiska värden. På 

land finns strandängar och sumpskog och i vattnet viktiga lekområden för abborre. 

I det grunda vattnet lever också flera arter av kransalger. Obebyggda strandområ-

den längs kusten är få i länet. Då sådana kan förväntas erbjuda till exempel från-

varo av buller, avskildhet och naturliga 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.  

 

Uppgifter om området 

 Området är beläget drygt 4 km öster om Rönnholm i Nordmalings kom-

mun. 

 Enligt Länsstyrelsens inventering av reproduktionsområden för fisk utgör 

vattenområdet Gumpfjärden ett viktigt lekområde för abborre. 

 Enligt Länsstyrelsens inventering – Grunda vegetationsklädda havsvikar – 

bedöms stora delar av Gumpfjärden ha mycket höga naturvärden (klass 1, 

högsta naturvärdesklass).  

 Fastigheter som berörs av det utvidgade strandskyddet: Lögdeå 8: 51 
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Beskrivning av områdets värden  

Stränderna i området utgörs huvudsakligen av grus, sten och block. Området har 

breda strandängar som sträcker sig långt upp i skogen för att sen övergå till mer 

våtmarks- och sumpskogsmiljöer. Strandängar är vegetationsklädda stränder på 

finkorniga 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. 

 

Sumpskog där huvuddelen utgörs av lövträd är mycket värdefulla på grund av de-

ras höga biologiska mångfald. Lövsumpskog har ofta en hög variation av substrat 

och tillgången på näring i kombination med regelbunden översvämning och hög 

luftfuktighet utgör grunden för en hög artrikedom. Skogen närmast stranden är 

tydligt zonerad och innehåller rikligt med död ved som skapar en mångfald av 

olika habitat – viktiga miljöer för många insekter vilket i sin tur föder ett rikt fågel-

liv. 

 

Vattenområdet tillhör Gumpfjärden som är en stor skyddad fjärd som består av 

flera grunda vegetationsrika havsvikar. Fjärden bedöms vara mycket värdefull ur 

biologisk synvinkel, främst beroende på att vegetationstätheten i vissa delar är 

mycket hög. Vegetationen domineras av kransalgerna borststräfse och borstnate. 

Höstlånke, sylört och vitstjälksmöja har också påträffats. Dvärgsäv har här sin 

nordligaste förekomst. Vattenvegetationen och fjärdens avsnörda läge gör området 

till en bra miljö även för fisk och fågel. På de grunda bottnarna längs stranden läg-

ger abborren sin rom.  
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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 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 

  

4 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8608-2014 

  
 

Bilaga 1 

 



     
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

 Beslut 

  

5 

 Diarienummer 

2014-11-20 

  

511-8608-2014 

  
 

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 511-8608-2014. 

 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

