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Till:

Näringsdepartementet
Enheten för transportinfrastruktur
Att. Elisabet Bodin
103 33 Stockholm

Ärende: N2015/05341/TIF

Angående     vårt     överklagande     av     Trafikverkets     beslut     om     indragning     från     allmänt   
underhåll     av     Jebäcks     brygga     samt     väganslutning     till     väg     655,     Umeå     kommun,   
Västerbottens     län,     Trafikverkets     yttrande     daterat     9     juli     2015     samt     av     Trafikverket   
översända     handlingar     (1     pärm)     den     11     augusti     2015  

I ärendet har nya omständigheter framkommit vilka vi önskar tillägga. 

Holmön Byamäns samfällighet har låtit göra en inventering av befintliga angöringsplatser för 
båt inom det aktuella området Holmöns Naturreservat, Länsstyrelsen Västerbotten dnr 
11.1211.1699-78, omfattande totalt ca 25.000 ha vatten och land varav 2.800 ha landareal. 
Det har därvid framkommit att inga angöringsplatser i godtagbart skick för närvarande finnes 
under ansvar av Statens Naturvårdsverk som instiftat reservatet eller Umeå Kommun inom 
vars kommungränser reservatet ligger och som medverkat i bildandet av Naturreservatet.

Vid inventeringen har följande framkommit:

De enda platser för båtar att angöra vid brygga nära eller inom reservatet är Byviken, Stora 
Fjäderägg, Sörsundet, Rössgrundet, Norrgadden och Kolahuskroken. Tittar man på dessa 
kan man konstatera att:

Kajen i Kolahuskroken finns men är i mycket dåligt skick. Dessutom är det mycket svårt med 
navigeringen dit.

Kajen vid Rössgrundet är bara en stenhög i dagsläget och inte rimlig för säker angöring. 
Ägandet delas av Holmön Byamäns samfällighetsförening och en privat markägare.

Kajen vid Sörsundet är i så dåligt skick att det är svårt med säker angöring. Alla 
förtöjningspollare är sönderruttnade så det är svårt att förtöja på ett säkert sätt.

Vad som återstår är således Norrgadden och Stora Fjäderägg inom reservatet och så 
Byviken. Det är således inte mycket att välja på om man vill nå huvuddelen av reservatet, 
dvs Ängesön.

Holmön Byamäns samfällighetsförening uppfattning är nu som tidigare att ansvaret för 
underhållet av Jebäcks brygga samt väganslutning till väg 655 åvilar Trafikverket.
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Karta över Holmön, Ängesön, Grossgrunden och Holmögadd med naturreservatet markerat.
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Bakgrund     i     ärendet  

Denna bild visar det aktuella området fiskeläget Jebäck (Gäddbäck) på Holmön:

        

Här en bild från 1960 av den kände Västerbottensskildraren fotografen Sune Jonsson:

        

Jebäck ligger inom riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. Det senare en nog så viktig men 
tidigare inte nämnd omständighet. Även om yrkesfisket minskat under senare år kan detta 
komma att ändras i framtiden beroende t.ex av tillgången på vild lax i Bottenviken.
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Länsstyrelsen Västerbotten lämnar denna beskrivning av fiskeläget:

       

Vad     menar     då     remissinstanserna     om     det     indragna     underhållet?  

Holmön Byamäns samfällighets yttrande:

”Fiskeläget har betydelse för kulturmiljön och Länsstyrelsen bör därför göra en utredning om 
hur området ska utvecklas. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att besöka fiskeläget 
och bryggan så medför ett beslut enligt det aktuella förslaget en olägenhet för bygden. 
Samfällighetsföreningen avstyrker därför förslaget om indragning”

Länsstyrelsen Västerbotten yttrande:

”Länsstyrelsen i Västerbottens län har tillstyrkt förslaget om indragning från allmänt 
underhåll. Bryggan behövs inte för naturreservaten då alternativa platser finns. Ur 
kulturmiljösynpunkt finns inget som inverkar på indragning från allmänt underhåll.”

Umeå Kommuns yttrande:

”Umeå Kommun anser i yttrande inkommet 2007-01-31 att en allmän brygga kan vara av 
intresse för båtburna besökare till Holmön bland annat på grund av närheten till 
naturreservatet. Man menar dock att frågan bör beaktas av naturresursförvaltningen 
(länsstyrelsen) och att kommunen inte har några invändningar mot en indragning.”

Vägverkets yttrande:

”Bryggan och anslutningsvägen har idag inget allmänt intresse och bör därför dras in från 
allmänt underhåll. Om bryggan och anslutningsvägen dras in från allmänt underhåll bör 
vägansvaret överföras till Holmöns samfällighetsförening som förvaltar en del av övriga 
enskilda vägar på ön.”
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Kommentarer     till     remissinstansernas     yttrande  

Umeå Kommun beskriver fiskeläget Jebäck med dessa ord i sin utvecklingsplan ”Holmön - 
Umeås utpost i Kvarken – Strategier för framtiden”, kommunstyrelsen 2013-01-15:

”Viktiga områden för turism är, utöver hela centrala byn, vägen ner till Bergudden och fyren 
samt vägen söderut genom byn förbi Gäddbäcks fiskeläge ner till bron vid Sörsundet. Dessa 
områden nås lätt till fots eller med cykel” och vidare ”Det stora värdet av Holmöns unika 
natur- och kulturmiljö ska tillvaratas, utvecklas och marknadsföras för besöks-, rekreations-  
och turiständamål för såväl lokala, regionala som andra målgrupper.” Karta från planen:

Fiskehamnen Sörsundet, Gäddbäckssundet, fiskeläget Gäddbäck och kanalen Nordisundet.
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I det fall Umeå Kommun önskar marknadsföra Holmön som utflyktsmål för boende inom 
kommunen, vilket vi självfallet uppskattar, följer rimligen ett visst ansvar för skötsel och 
underhåll av de turistmål man rekommenderar. Att då överlåta detta underhåll ensidigt på 
Holmön Byamäns samfällighetsförening förefaller helt olämpligt. Bättre då att Umeå Kommun 
preciserar sina krav på Statens Naturvårdsverk och Trafikverket för underhållet eller erbjuder 
delat ansvar.

Statens Naturvårdsverk skriver i beslutet om Holmöarnas Naturreservat följande:

I beslutet anger man tydligt att det skall finnas en farbar led för det rörliga friluftslivet mellan 
Holmön och Ängesön. Detta har man även vidimerat genom att utföra en första 
upprensningsåtgärd av Nordisundet under tidigare år. Fiskeläget Jebäck är en skyddad 
hamn och nås från havet i väster och även öster då den ligger nära där kanalen Nordisundet 
mynnar. Jebäck är därmed en utmärkt replipunkt med väganslutning till Holmön. Som vi visat 
är Jebäck också den enda säkra angöringsplats förutom de avlägsna på Holmögadd och 
Byviken som står det båtburna fritidsfolket till buds vid riskfyllda väderförhållanden eller vid 
brådskande sjuktransporter. Jmf kartan tidigare.

Tyvärr har Statens Naturvårdsverk sedemera inte fullföljt avsikten i beslutet för reservatet 
och den uppgrundning av Nordisundet som nu ånyå skett har inte åtgärdats. Detta faller 
emellertid utanför detta ärende men kommer att drivas separat.

Vägverkets uttalande slutligen, att bryggan och anslutningsvägen idag inte har något allmänt 
intresse måste mot bakgrund av det ovan framförda, uppfattas som mindre väl underbyggt.

____________________

Holmön Byamäns samfällighetsförening vidhåller sin överklagan av Trafikverkets 
beslut i ärendet TRV 2010/1997 om indragning av underhåll av vägsträckan 655 till 
fiskeläget Jebäck samt underhållet av bryggan.

Vi anser nu som tidigare att fiskeläget har betydelse för kulturmiljön och 
Länsstyrelsen och Umeå kommun bör därför göra en utredning om hur området ska 
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utvecklas snarare än avvecklas. Eftersom det finns ett allmänt intresse av att besöka 
fiskeläget och bryggan så medför ett beslut enligt det aktuella förslaget en olägenhet 
för bygden.

Vidare har Samfällighetsföreningen genom den nyligen utförda utredningen visat att 
praktiskt tillgängliga angöringsplatser tillhandahållna av Statens Naturvårdsverk och 
Umeå Kommun för båtburna saknas inom det angivna området Holmöarnas 
Naturreservat, som dessutom är ett av Sveriges största maritima reservat, vilket 
innebär en uppenbar säkerhetsrisk och en klar kvalitetsförsämring för besökarna till 
reservatet.

Att som blir fallet om Trafikverkets indragning av fiskeläget Jebäck verkställs, överlåta 
ansvaret för att tillhandahålla säkra och bekväma angöringsplatser för det båtburna 
friluftslivet i det av Statens Naturvårdsverk instiftade reservatet och av Umeå Kommun 
rekommenderade utflyktsmålet för kommunens invånare, på Holmön Byamäns 
samfällighetsförening och privata bryggägare, måste vi uppfatta, för att uttrycka det 
milt, som ett ogenomtänkt försök att övervältra kostnader som samhället snarare än 
Holmöborna bör ta ansvaret för.

För Holmön Byamäns samfällighetsförening

…………………………………….. …………………………………......

Lars Janzén, ordf Jenny Johansson, sekr
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