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OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Områdesnummer och områdesnamn 

Nummer: 8 
Namn: Holmöarna 

Kommun 

Umeå (80) 

Area 

Totalt 28 500 ha 
22 800 ha vatten (Lantmäteriets fastighetskarta 2014) 

Huvudkriterier 

1. Område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser 
i natur- och kulturlandskapet. 

2. Område med särskilt goda förutsättningar för land- och vatten-
anknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

Stödkriterier 

1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö 
– Intresseväckande natur- och kulturvärden 
– Orördhet 
– Stillhet, tystnad och låg ljudnivå 
– Tilltalande landskapsbild 
– Omväxling 
– Särprägel 
– Sällsynta växter och djur 
– Artrikedom 

 
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv 

– Lämplig terräng och variationsrik natur 
– Område där man kan bedriva friluftsliv förhållandevis ostört  
– Förekomsten av sammanhängande gröna stråk 
– Vattenanknutna friluftsaktiviteter t.ex. båtliv och fritidsfiske 

 
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden 

– Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens 
– Förutsättningar att vårda området 
– Tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnytt-

jade 
– Förekomst av infrastruktur till och inom området 
– Förekomst av anläggningar för friluftslivet 
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– Möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar 
(”vildmarksprägladeområden”) 

– Frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål 

Friluftsaktiviteter 

Friluftsliv innefattar såväl upplevelsevärden som aktiviteter. Definitionen av 
friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefin-
nande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 
 
På Holmöarna finns särskilt goda förutsättningar för natur- och kulturupp-
levelser, båtliv, fritidsfiske, fågelskådning, paddling, turåkning på skidor, 
vandring och övernattning/tältning. 
 
Området har också goda förutsättningar för bl.a. bad, dykning, geocaching, 
hundspann, ridning, skridskoåkning, strövande, sparkåkning, svamp- och 
bärplockning samt terrängcykling. 

Beskrivning av områdets värden 

Holmöarna i Västra Kvarken består av många öar och skär som är kraftigt 
exponerade mot havet. Naturen på Holmöarna är starkt präglad av senaste 
istiden och den snabba landhöjningen som skapar ett landskap i ständig 
förändring.  
 
Kvarken har få öar på svenska sidan. Närheten till Umeå gör Holmöarna till 
ett mycket intressant besöksmål med utmärkta förutsättningar att utöva 
olika former av friluftsliv. Till detta bidrar den variations rika naturen, de 
talrika fornlämningarna och intressanta kulturmiljöerna, fina vandringsleder, 
rastplatser och naturhamnar samt övernattningsmöjligheter. Ön Holmön 
nås från Norrfjärden med Trafikverkets färja eller egen fritidsbåt. 
 
Holmöarna erbjuder unika möjligheter att studera en landhöjningskusts 
utveckling från grunda havsvikar och strandängar till urskogsartade gran- 
och barrblandskogar samt för kusten typiska fornlämningar och kultur-
miljöer. Inom ögruppen erbjuds året runt många bra fågelskådnings- och 
fiskeplatser. . Intressanta besöksmål är t.ex. Trappuddens vidsträckta klap-
perstensfält, Holmö by med kringliggande odlingslandskap samt forn-
lämningarna och fyrplatserna vid Bergudden, Stora Fjäderägg och 
Holmögadd. Större delen av Holmöarna är skyddat som naturreservat och 
natura 2000 område. Holmöns båtmuseum ingår i det regionala turistpro-
grammet ”Sevärt”. 

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets    
värden 

Områdets karaktär av småbruten landhöjningskust bibehålls. Särskild vikt 
läggs vid att bevara de delar som kännetecknas av orördhet och större 
sammanhängande gröna stråk (”vildmarkspräglade områden”) och viktiga 
reproduktionsområden för fisk. 
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Åtgärder för att bevara och utveckla områdets värden för friluftslivet:  

– Bevarande och skötsel av för friluftslivet intressanta natur- och kul-
turmiljöer. Det innefattar också fortsatt inventering och uppföljning 
av naturtyper, arter, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer för att 
säkerställa långsiktigt bevarande och bra information till besökare. 

 
– Säkerställa delområden med lägre grad av infrastruktur, service och 

friluftsanläggningar för att möjliggöra tysta och mer vildmarkspräg-
lade upplevelser, kombinerat med delområden med högre grad av 
tillgänglighet.  

 
– Stärka områdets möjligheter till natur- och kulturupplevelser samt 

utöva olika friluftsaktiviteter genom t.ex.  

 bra information bl.a. med avseende på marknadsföring,    
natur- och kulturvägledning, fiskeinformation, webb, appar, 
kartor och skyltning om intressanta besöksmål. 

 säkerställa goda allmänna kommunikationer till området som 
t.ex. buss och båt. 

 underhåll av vägar till och inom området. 

 goda möjligheter att röra sig mellan för friluftslivet intressanta 
platser med exempelvis cykel, buss eller båt, inkluderat nöd-
vändig infrastruktur som parkeringar, möjligheter att sjösätta 
fritidsbåt, kajak med mera. 

 skötsel och nyanläggning av friluftsanläggningar som bryg-
gor, leder, rastplatser, fiskeplatser, gäst- och naturhamnar. 

 utbud av olika övernattningsalternativ och möjlighet att köpa 
mat. 

 tillgängligt dricksvatten av god kvalité. 

 utveckling av långsiktigt hållbar turism, exempelvis guidade 
turer. 

 bra möjligheter att hyra utrustning för olika friluftsaktiviteter 
som till exempel cykel, fiskeutrustning och kajak. 

 
– Lokalisering och utformning av anläggningar och friluftsaktiviteter så 

att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte försämras. Till exempel  
förebygga erosion eller slitage genom bl.a.  

 kanalisering av besökare till bryggor, naturhamnar samt till 
rastplatser och leder i de delar som nyttjas mest intensivt. 

 ett väl förvaltat och långsiktigt hållbart fiske. 
 

– Samordning av olika friluftsupplevelser och aktiviteters behov vid 
planering av områdets nyttjande, exempelvis i samband med lokali-
sering av angöringsplatser för båtar, paddlingsleder, tält- och bad-
platser.  

 
– Samverkan mellan olika aktörer (t.ex. kommun, länsstyrelsen, natur- 

och friluftsorganisationer, lokala föreningar, båtklubbar och turist-
organisationer) vid planering, lokalisering och drift av friluftsanlägg-
ningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av området. 
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Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada    
områdets värden: 

– Åtgärder som i sig eller i kombination med andra ingrepp påverkar 
områdets förutsättningar för natur- och kulturupplevelser samt möj-
ligheten att bedriva friluftsaktiviteter som t.ex. båtliv, fiske, paddling 
och naturstudier. Områdets upplevelsevärden kan reduceras av  
exempelvis 

 ljud- och ljusstörningar samt försämrad landskapsbild från 
vildmarkspräglade områden och för friluftslivet intressanta 
besöksmål, leder, naturhamnar, rastplatser, utsiktspunkter 
o.dyl.  

 anläggningar, stängsel eller privatisering som ger försvårad 
åtkomst till för friluftslivet intressanta platser. 

 
– Negativ påverkan på för friluftslivet viktiga mark- och vattenmiljöer 

genom t.ex. föroreningar, grumling av vattenmiljöer, omfattande av-
verkningar, grävning och schaktning i intressanta geologiska mil-
jöer, överfiske, inplantering av främmande arter, spridning av sjuk-
domar samt störningar av fågelöar, häckningsplatser eller lekområ-
den för fisk. 

Områdets huvuddrag 

Holmöarna är en ögrupp i Västra Kvarken som består av en handfull större 
öar och många små öar och skär kraftigt exponerade mot havet. Ögrup-
pens natur är starkt präglad av senaste istiden och en landhöjningskust 
typiska snabba förändringar. Kring Holmöarna är landhöjningen bland de 
högsta i landet, cirka 0,85 cm/år.  Det skapar ett variationsrikt landskap 
med bl.a. blockrika stränder, runda slipade klippor och stora klapperstens-
fält med strandvallar samt havsvikar, tjärnar och skogar i olika success-
ionsstadier. Det kan studeras bl.a. vid Gäddbäcksundet (Jebäcksundet), 
Halörsbredden, Trappudden, Grossgrunden och Holmögadd.  
 
Öarna nås med färja från Norrfjärden eller egen båt.  Vägarna på Holmön 
har lite trafik och är därför lämpliga för cykling. Övriga delar nås med båt 
och kajak.  Det finns flera bryggor och naturhamnar för fritidsbåtar bl.a. By-
viken, Stora Fjäderägg, Klintviken och Holmögadd. Vandringsleder och 
rastplatser finns exempelvis på Ängesön, Kammen och Holmögadd. Natur-
badplatser med sandstränder finns vid Byviken, Trappudden, Gäddbäck-
sundet och Kontviken. 
 
På Holmöarna erbjuds goda möjligheter att kombinera upplevelser och ak-
tiviteter i både natur- och kulturmiljö. Ögruppen har under lång tid spelat en 
viktig roll som fiske- och fångstplats. Inom hela ögruppen finns ett flertal för 
kusten typiska fornlämningar i form av bl.a. tomtningar (bebyggelse-
grunder), rösen, kompassrosor, labyrinter och fiskelägeslämningar. Ögrup-
pen har också under lång tid varit viktig för sjöfarten med fyrarna vid Berg-
udden, Holmögadd och på Stora Fjäderägg. De används inte längre för 
sjöfartsändamål men är mycket besöksvärda kulturmiljöer. Vid Gäddbäck-
sundet finns fiskebodar och flera av öns fiskebastuar har renoverats för att 
användas för övernattning. Öster om den numera från havet avsnörda Väs-
terviken ligger en övergiven kapellplats (Öskärkyrkogården). Holmö by ut-
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gör en värdefull kulturmiljö med öppet odlingslandskap och välbevarad be-
byggelse. Båtmuseet vid Byviken beskriver skärgårdslivet förr i tiden och 
det finns också en mindre utställning om naturen på öarna.  
 
Ögruppen har många bra fiskeplatser både från land och båt. Holmöarna 
erbjuder utmärkt spöfiske efter harr och sik samt bra isfiske. I vattnen kring 
Holmöarna finns det många vrak för den dykintresserade att upptäcka. 
Holmöarna erbjuder också bra förutsättningar för paddelturer bland små-
skären, långfärdsskridskor och turåkning på skidor. Öarna har flera välmar-
kerade vandringsleder med vindskydd och grillplatser. Förutom möjlig-
heterna till mat och logi på Holmön finns ett vandrarhem på ön Stora Fjä-
derägg. 
 
Spår från senaste istiden syns tydligt inom ögruppen. Öar och uddar har 
tydliga drumlinformationer i nord-sydlig riktning och över hela ögruppen 
finns fint utbildade tvärgående de Geer moräner på land och i havet, t.ex. 
på och kring Holmön, Ängesön och Grossgrunden. Vackra rundslipade 
hällar med isräfflor finns bl.a. på Ängesön och Lillhällan. Längs stränderna 
växer bl.a. vänderot, älgört, fackelblomster och rödblära. På ön Stora Fjä-
derägg blommar nattviol. Fågellivet är mycket rikt med många flyttande och 
häckande fåglar. På ön Stora Fjäderägg finns en fågelstation som sedan 
1980-talet studerat den öst-västliga flyttningen. Totalt har över 280 fågel-
arter observerats på Holmöarna. Havsörn, labb, svärta, tobisgrissla, silver-
tärna och ejder är vanligt förekommande. I skogarna och tjärnarna häckar 
bl.a. smålom, sångsvan, trana, tretåig hackspett, lundsångare och mindre 
flugsnappare och i odlingslandskapet kring Holmö by storspov. 
 
Livet i havet präglas av det bräckta vattnet runt Holmöarna. Här lever ma-
rina arter och sötvattensarter sida vid sida. De många grunda havsvikarna 
utgör lek och uppväxtområden för många fiskarter ex. abborre, sik, harr och 
strömming. Gråsäl och vikare syns regelbundet runt öarna. 

Områdets avgränsning 

Ögruppen Holmöarna har till stor del avgränsats i enlighet med naturreser-
vatet Holmöarna med undantag för delar av Ängesön som inte är natur-
reservat men har stora värden för friluftslivet. 
 
Området är avgränsat i skala 1:50 000. Det innebär att gränserna inte ska 
tolkas som exakta vid användning av större skala. Åtgärder utanför såväl 
som innanför riksintressets gränser kan påverka områdets värde för frilufts-
livet beroende på vad som görs och vilka typer av friluftsliv som utövas 
inom det berörda området. Namn på platser anges i enlighet med Lant-
mäteriets kartor. 

Planering och säkerställande 

Holmöarna berörs av följande skyddsformer: 
 

– Naturreservat: Holmöarna 
– Natura 2000: Holmöarna (SE810010) 
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– Biotopskyddsområde (SBO): Äldre naturskogsartad granskog på 
Ängesön (2001:88 och 2001:89) 

– Statliga byggnadsminnen: Berguddens fyrplats, Holmögadds 
fyrplats  

– Baltic Sea Protected Areas (Helcom) 
– Fornlämningar och kulturmiljöer enligt Kulturmiljölagen 
– Strandskydd 7 kap 13-18 §§ miljöbalken inkl. utökat strandskydd  

Andra riksintressen som berörs 

– Riksintresse för naturvård 3 kap § Miljöbalken: Holmöarkipelagen 
och Holmön (NRO24084) 

– Natura 2000: Se ovan under ”Planering och säkerställande”  
– Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 § Miljöbalken: Holmö by 

(KRO 024008) och Stor-Fjäderägg (KRO024009) 
– Riksintresse Kommunikationer MB 3 kap 8§ Miljöbalken: Allmän far-

led för vägfärja (Norrfjärden-Byviken) och Kustled (Västra Kvarken) 
– Riksintresse för vindbruk 3 kap 8 § Miljöbalken: Holmön norra,  

Holmön södra 
– Riksintresse för yrkesfiske 3 kap 5 § Miljöbalken 

Övrigt underlag 

Holmöarna omfattas av översiktsplan för Umeå kommun (1998) och Umeå 
kommuns strategi för Holmön (2013). Området omfattas också av Beva-
randeplan för Holmöarna (Natura 2000) och skötselplan för Holmöarnas 
naturreservat. 
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http://www.miljomal.nu  
http://www.raa.se  
http://www.sevart.se 
http://www.sparfran1000ar.se  
http://www.svenskagasthamnar.se 
http://www.visitumea.se 
http://www.umea.se 
http://www.umearegionen.se 
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Lena Lundevaller och Nina Sandvik, 2014-02-17 
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