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Förord  
Områden med särskilda värden brukar pekas ut som riksintressen av olika nationella myndigheter 
som exempelvis Naturvårdsverket, Trafikverket och Försvarsmakten. Bestämmelser för dessa finns i 
miljöbalken (MB). I förordning om hushållning av mark- och vattenområde står vilken nationell 
myndighet som pekar ut vilka riksintressen. 

I Västerbottens län finns områden av riksintresse enligt 3 kap. MB för rennäringen, yrkesfisket, 
naturvården, kulturmiljövården, friluftslivet, ämnen och material, energiproduktion, 
kommunikationer, vattenförsörjning och totalförsvarets civila del. I länet finns även 
riksintresseområden enligt 4 kap. MB för rörligt friluftsliv och turism, obrutna fjäll, vissa vattendrag 
och älvsträckor samt natura 2000-områden.  

 

Länsstyrelsen Västerbotten i december 2017. 

 

 

Marita Alatalo    
Samhällsplanerare   
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1 Inledning  
Ett område med särskilda värden kan uppmärksammas som vara av riksintresse. Riksintressen ska 
prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess 
värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.  

En översyn av "riksintressesystemet" i form av en statlig utredning har pågått en tid. Utredningens 
slutbetänkande (SOU 2015: 99 Planering och beslut för hållbar utveckling) har redovisats till riksdag 
och regering. Den har också varit ute på remiss. Det finns ännu inga uppgifter om vilken 
genomslagskraft utredningens förslag kommer att få. 

Riksintressen behandlas i 3 och 4 kap. MB. Man kan säga att det finns två typer av riksintressen: De 
som riksdagen har beslutat om (de behandlas i 4 kap. MB) och de som centrala myndigheter ex. 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har beslutat om (3 kap. MB). De områden 
som riksdagen pekat ut utgör stora geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap. 
De områden som centrala myndigheter gör "anspråk" på utgörs oftast av mindre områden med ett 
specifikt värde. Riksintressen som regleras av 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och 
utnyttjandekaraktär.  

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för 
flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ges 
dock företräde. 

I Västerbottens län finns områden av riksintresse enligt 3 kap. MB för rennäringen, yrkesfisket, 
naturvården, kulturmiljövården, friluftslivet, ämnen och material, energiproduktion, 
kommunikationer, vattenförsörjning och totalförsvarets civila del. I länet finns även 
riksintresseområden enligt 4 kap. MB för rörligt friluftsliv och turism, obrutna fjäll, vissa vattendrag 
och älvsträckor samt natura 2000-områden.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/oversiktsplaner/underlag-op/1-riksintressen/Pages/default.aspx
http://www.sou.gov.se/riksintresseutredningen/
http://www.sou.gov.se/riksintresseutredningen/
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2 Riksintresseområden av betydelse för rennäring, enligt 3 
kap. 5§ MB. 
Stora områden i Västerbottens län är av riksintresse för rennäringen. Det kan handla om till 
exempel betesmark, flyttleder och kalvningsområden. Sametinget är den nationella myndighet 
som beslutar om anspråk på riksintresseområden för rennäringen. 

 

Områden av riksintresse för rennäringen är: 

 Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion 
(brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva samt byns 
viktigaste anläggningar. 

 Flyttleder -  leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden. 
 Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av 

renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse. 

Konnektivitet mellan olika riksintresseområden med utgångspunkt från dess funktion är viktiga, inte 
minst beroende på att det skapar förutsättningar för den årstidsbundna renskötselverksamheten.  

Riksintresseområden av betydelse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande. 

Sametinget ansvarar för översyn och justeringar av rennäringens riksintresseområden. Tyvärr är inte 
riksintresseområdena helt uppdaterade t.ex. med avseende på flyttleder som ändrats på grund av ett 
förändrat klimat. Om riksintresseområdena kan komma att beröras uppmanas till tidig dialog med 
Länsstyrelsen som kan lyfta frågorna till Sametinget. Riksintresseområdens läge och utbredning kan 
studeras på Länsstyrelsen karttjänst "webb-GIS". Nedladdningsbart GIS-skikt över 
riksintresseområdena finns på länsstyrelsernas webbplats. 

https://www.sametinget.se/8390
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vasterbotten/planeringsunderlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vasterbotten/planeringsunderlag/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
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3. Riksintresseområden av betydelse för yrkesfiske, enligt 3 
kap. 5§ 
I Västerbottens län finns några områden i kustbandet samt delar av ume- och vindelälven 
utpekade som riksintresseområden för yrkesfisket.  
 
Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande, 3 kap. 5§ MB.  

 

Havs- och Vattenmyndigheten är den nationella myndighet som tar beslut om anspråk på områden 
av riksintresse för yrkesfisket. 

Skärgårdsområdena utanför Skellefteå och Umeå/Holmsund samt området kring Holmön/Ängesön är 
utpekade som riksintresseområde för yrkesfisket främst på grund av betydelsefulla fångstområden 
för fisket efter sik och lax. 

Nedre delen av umeälven (från mynningen till Vännäs) och vindelälven i sin helhet (upp till 
Ammarnäs) är av riksintresse främst på grund av den stora betydelsen för laxvandring och 
laxrekrytering. 

Riksintresseområdena finns redovisade i rapporten - Områden av riksintresse för yrkesfisket, Finfo 
2006:1. Det bör dock observeras att Umeälven uppströms Vännäs felaktigt har redovisats som 
riksintresseområde i rapporten.  

Det är numera Havs- och vattenmyndigheten som gör anspråk på och ansvarar för utpekandet av 
riksintressen yrkesfiske. Länets riksintresseområden kan studeras på Havs- och Vattenmyndighetens 
karttjänst.  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/kartor--gis/karttjanster/karttjanster/riksintresse-for-yrkesfisket.html
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Riksintressen%20%C3%B6vrigt/Omr%C3%A5den%20av%20riksintresse%20f%C3%B6r%20yrkesfisket.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Riksintressen%20%C3%B6vrigt/Omr%C3%A5den%20av%20riksintresse%20f%C3%B6r%20yrkesfisket.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/kartor--gis/karttjanster.html
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4. Riksintresseområden för naturvård, enligt 3 kap. 6§ MB.  

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa 
landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens 
län finns 131 naturmiljöer av riksintresse. Naturvårdsverket är den centrala myndighet som 
beslutar om anspråk på områden av riksintresse för naturvården. 

 

Urvalet av områden 
Naturvårdsverket ansvarar i dag för urvalet, översynen och justeringar av riksintresseområden för 
naturvård.  

Av 1999 områden av riksintresse för naturvård i Sverige finns 131 i Västerbottens län. Vid 
urvalet av områden har naturtyper typiska för regionen prioriterats. Även områden med 
t.ex. geologiska former, sällsynta naturtyper för Sverige eller ovanliga internationellt sett har 
utpekats.  

De olika värdena som ligger till grund för urvalet har delats in i odlingsmark, våtmark, 
geovetenskapligavärden m. fl. 

Riksintresseområden för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas 
värden. 

Presentation av områdena  
Riksintressena finns även beskrivna i Länsstyrelsens rapport nr. 4 del I, och del II.  

Områdenas läge och utbredning kan studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. 
Nedladdningsbara GIS-skikt som redovisar områdena finns på Länsstyrelsernas webbplats. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2001/Riksintressen%20f%c3%b6r%20naturv%c3%a5rd%20del1.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2001/Riksintressen%20f%c3%b6r%20naturv%c3%a5rd%20del2.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
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5. Riksintresseområden för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6§ 
MB. 

Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet för utpekandet av kulturmiljöer av riksintresse. Det 
finns omkring 1700 riksintressemiljöer i landet och av dessa finns 51 i Västerbottens län. 

En översyn av riksintresseområdena pågår!  

 

Du hittar information om respektive miljö antingen genom att söka på riksintressemiljön i sökrutan 
nedan eller att klicka på respektive riksintressemiljö i listan. I rutan kommun i högerspalten, anges 
riksintressemiljöerna fördelade på kommun vilket styr vad som visas i listan. 

Riksintressena finns även beskrivna i rapporten ”Västerbotten genom tiderna”. Denna finns enbart i 
pappersformat.  

Riksintressemiljöernas läge och utbredning finns på GIS-skikt som kan laddas hem.  

Länets kulturmiljöer av riksintresse ska tillsammans ge en bild av landets och länets historiska 
utveckling. Några är forntidsmiljöer, andra är kyrkplatser. Vissa miljöer präglas t.ex. av äldre 
industrianläggningar, av samisk kultur eller av jordbruksnäringen vid olika tider. 

Riksintresseområden för kulturmiljövård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
områdenas värden. 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
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6. Riksintressen friluftsliv, enligt 3 kap. 6§ MB.  

Områden av riksintresse för friluftslivet är utpekade av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten för sina natur- och kulturvärden. Värden som är eller kan bli attraktiva för en 
stor mängd besökare. I Västerbottens län finns totalt 10 områden av riksintresse för friluftslivet. 

 

Riksintresseområden för friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. 

Med friluftsliv menas här vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
upplevelser. Att ta till vara områden med för landet unika värden är viktigt för allas möjligheter till 
naturupplevelser och friluftsliv.  

För att ett område ska vara ett riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftsvärden sett i ett 
nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och 
god tillgänglighet för allmänheten. Det är Naturvårdsverket som gör "anspråk" på 
riksintresseområden för friluftsliv. 

Följande områden i Västerbottens län är av riksintresse för friluftsliv: Vindelfjällen, Södra 
Lapplandsfjällen, Nedre Vojmån, Vindelälven, Åman, Byskeälven, Lövångerskusten, Holmöarna, 
Lögdeälven och Öreälven. Områdena sammanfaller ofta med områden av riksintresse för 
naturvården.  

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats finns nedladdningsbart GIS-skikt med områdenas läge 
och utbredning. OBS! Gränserna ska tolkas i skala 1:50 000. Områdena kan också ses på 
denna  översiktskarta. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-naturvard-och-friluftsliv.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-naturvard-och-friluftsliv.html
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC1_Vindelfj%c3%a4llen_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC2_S%c3%b6dra_Lapplandsfj%c3%a4llen_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC2_S%c3%b6dra_Lapplandsfj%c3%a4llen_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC3_Nedre_Vojm%c3%a5n_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC4_Vindel%c3%a4lven_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC5_%c3%85man_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC6_Byske%c3%a4lven_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC7_L%c3%b6v%c3%a5ngerskusten_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC8_Holm%c3%b6arna_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/AC10_L%c3%b6gde%c3%a4lven_VB2014.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Strandskydd/FAC%2009%20%c3%96re%c3%a4lven_V%c3%a4rdebeskrivning.pdf
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Friluftsliv/Bilaga%202_Riksintresse_friluftsliv_V%c3%a4sterbotten20140217Karta.pdf
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7. Riksintressen ämnen och material, enligt 3 kap 7§ MB. 
Områden av riksintresse för fyndigheter av ämnen och material pekas ut av Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). I Västerbottens län har SGU hittills gjort anspråk på 23 riksintresseområden.  
Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. 

 

 

 

SGU har hittills tagit beslut om totalt 141 riksintressen för fyndigheter av ämnen och material i 
Sverige. Av dessa har 84 detaljavgränsats och utritats på karta, medan övriga är lägesbestämda med 
en centrumkoordinat. I länet finns nu 23 riksintressen. 15 av dessa har detaljavgränsats av SGU. Fler 
än hälften finns länets norra del, i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.  

Förteckning över riksintressena finns på SGU:s hemsida! 

Riksintressenas läge kan studeras på SGU:s karttjänst för riksintressen mineral. OBS! Om man klickar 
på det riksintresse man är intresserad av, kommer en informationsruta upp om riksintresset. I denna 
finns också en länk till beslutet med mer utförligt text om riksintresset. 

   

https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/
https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/
http://www.sgu.se/globalassets/mineralnaring/omraden-med-mineraliska-amnen-av-riksintresse_uppdaterad2015.pdf
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-riksintressen-sv.html
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8. Riksintresseområden för anläggningar för energi-
produktion, enligt 3 kap. 8§ MB. 
De riksintressen för energiproduktion som finns utpekade i Västerbottens län är områden som ur 
ett nationellt perspektiv bedöms särskilt lämpliga för utvinning av vindenergi. I dag framhåller 
Energimyndigheten som är den nationella myndighet som beslutar om anspråk på riksintressen 
energiproduktion 50 områden som riksintresseområden för vindbruk.  
 
Energimyndigheten reviderade sina riksintresseanspråk 2013.  

 

Riksintresseområden lämpliga för energiproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Riksintresseområden för vindbruk är utpekade med utgångspunkt från vindkarteringar i kombination 
med ett antal kriterier. Områdena bedöms av Energimyndigheten som särskilt lämpliga för 
elproduktion från vindkraft. Områdena har den senaste åren haft stor betydelse för utbyggnaden av 
vindkraftsanläggningar. 

310 områden i Sverige har pekats ut som riksintresseområden för vindbruk. 50 av dessa återfinns i 
Västerbottens län. Områdenas lokalisering kan närmare studeras med hjälp av 
karttjänsten Vindbrukskollen. 

Läs mer om riksintressen vindbruk på Energimyndighetens webbsida! 

   

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk
http://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/karta/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/
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9. Riksintresseområden för anläggningar för 
kommunikationer, enligt 3 kap. 8§ MB.  
Trafikverket gör markanspråk och tar beslut på vilka områden som är av riksintresse för de olika 
trafikslagens anläggningar. I Västerbottens län finns områden av riksintresse för t.ex. vägar, 
järnvägar, flygplatser och hamnar.  
Post- och telestyrelsen har inte gjort några anspråk på eller tagit några beslut gällande områden av 
riksintresse för telekommunikation.  

 

 

I Västerbottens län är vissa vägar, järnvägar, terminaler, stationer (resecentra), flygplatser, hamnar 
och farleder av riksintresse.  Områden där det planeras för något trafikslag kan också vara utpekade 
som vara av riksintresse. På Trafikverkets hemsida, finns bl.a. tabeller över riksintresseområdena och 
kartmaterial som nedladdningsbara shapefiler och en WMS-tjänst. Där finns även 
funktionsbeskrivningar för de utpekade anläggningarna.  

Riksintresseområden för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Trafikverket har nu slutfört arbetet med riksintresseprecisering av Umeå och Skellefteå flygplatser. 
Slutrapport och shape-filer finns här! 

Trafikverket har också en webbaserad karttjänst. 

Trafikverket har som ambition att årligen uppdatera besluten om riksintressena. Vart fjärde år avses 
att göra en mer omfattande översyn.   

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Beslut-om-faststallda-riksintressen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Beslut-om-faststallda-riksintressen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Beslut-om-faststallda-riksintressen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Precisering-av-riksintressen/
https://riksintressenkartor.trafikverket.se/weave/riksintressen.html
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10. Riksintresseområden för anläggningar för 
vattenförsörjning, enligt 3 kap. 8§ MB.  

I Västerbottens län finns enbart ett riksintresse för vattenförsörjning. Detta är Forslunda 
vattenförsörjningsanläggning i Umeå kommun.  

 

 

Det är Havs- och Vattenmyndigheten som beslutar om anspråk på riksintressen för vattenförsörjning. 
I september 2016 utpekades Västerbottens läns första riksintresse för vattenförsörjning. Detta är 
Forslunda dricksvattenanläggning inom Umeå kommun.   

Forslunda vattenförsörjningsanläggning ligger i Umeå kommun och försörjer Umeå centralort, Teg, 
Röbäck, Stöcke, Stöcksjö, Ström, Obbola, Holmsund, Innertavle, Yttertavle, Anumark, Ersmark, 
Täfteå, Baggböle, Brännland, Sörfors, Överboda, Ansmark, Klabböle, Skravelsjö, Djäkneböle, Bjensjö, 
Yttersjö och Holmnäs.    

Inom influensområdet (tillrinningsområdet) finns byarna: Hissjö, Tavelsjö, Klabböle, Brännland och 
Sörfors.    

Anläggningen omfattar:    

● Intagsområde med intagsledning för ytvatten ur Ume älv,  
● råvattenledning,  
● brunnskedja med råvattenbrunnar,  
● infiltrationsområde för konstgjord infiltration i Vindelälvsåsen,  
● Forslunda vattenverk inklusive ledningsområde mellan brunnar och vattenverk,  
● lågreservoar Forslunda, Stadsliden samt tryckstegring Skogsbrynet samt   
● anläggningens influensområde.    

Huvudman för Forslunda vattenförsörjningsanläggning är det kommunala bolaget UMEVA. 

   

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar/riksintressen/forslunda-vattenverk.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/skyddade-omraden/omraden-av-riksintresse/riksintresse-vattenforsorjning/riksintressen/forslunda-vattenverk.html
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11. Riksintresseområden för totalförsvaret, enligt 3 kap.9§ 
MB.  
I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena utpekas av 
Försvarsmakten och i förekommande fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). För närvarande har MSB inte gjort några anspråk, men har börjat jobba med frågan.  

 

Totalförsvarets riksintressen kan antingen redovisas öppet eller omfattas av sekretess enligt 15 kap. 
2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009: 400). 

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som kan redovisas öppet: 

Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.  

Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme 
skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.  

Riksintresseområden som har betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan motverka totalförsvarets intressen. 

Riksintresseområdena som omfattas av försvarssekretess kan av förklarliga skäl inte redovisas. 
Försvarsmakten kan dock bevaka sina intressen genom att hela Sveriges yta utgör samrådsområde i 
planhänseende för höga objekt och därmed meddela såväl enskilda som kommuner och 
Länsstyrelsen om det föreligger risk att planerade åtgärder kan motverka totalförsvarets intressen. 

Försvarsmakten har nyligen uppdaterat sina riksintressen! På Försvarsmaktens webb finns 
riksintresseområdena illustrerade och beskrivna.  

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/vasterbottens-lan.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/vasterbottens-lan.pdf
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12. Riksintresseområden för rörligt friluftsliv och turism, 
enligt 4 kap. 2§ MB. 
I Västerbottens län finns FYRA områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet 
och turism. Dessa anges i lagtexten angivna som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag 
för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§.  

 

● Område 1: Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör 
Storuman och Vilhelmina kommuner. 

● Område 2: Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea 
och Vilhelmina kommuner. 

● Område 3: Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner. 
● Område 4: Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, 

Lycksele och Sorsele kommuner. 

Inom riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och friluftslivets intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Stora delar av områdena är också av riksintresse för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 
miljöbalken. Hela Vindelådalen är även av riksintresse för kulturmiljövården. 

Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. 
Nedladdningsbart GIS-skikt som redovisar områdena finns på länsstyrelsernas webbplats. 

   

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
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13. Obrutna fjäll, fjällområden av riksintresse, enligt 4 kap. 
5§ MB.  
I Västerbottens län finns ett antal fjällområde utpekade som riksintressen. Dessa anges i klartext i 
lagtexten.  

 

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av sin 
karaktär som obrutet fjällområde. En översyn riksintresseområdenas avgränsning genomfördes 2005. 

Områdena är: 

● Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner  
● Artfjället i Storuman kommun  
● Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun  
● Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.  

Inom dessa områden får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om de behövs för 
rennäringen, den fasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. 
Andra åtgärder inom området får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär 
påverkas. 

Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad 
natur. Nedladdningsbart GIS-skikt som redovisar områden finns på Länsstyrelsernas webbplats. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Riksintressen/Riksintressen%20%C3%B6vrigt/Obrutna%20fj%C3%A4ll.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/nationella-geodata.aspx
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14. Vattendrag av riksintresse, enligt 4 kap. 6§ MB.  

I Västerbottens län finns ett antal vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och 
biflöden samt en älvsträcka utpekade som riksintressen. Dessa anges i klartext i 4 kap. 6§ 
miljöbalken.  

 

I miljöbalkens 4 kap. 6§ finns namngivna vattendrag och älvsträckor där inte vattenkraftverk, 
vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål får utföras. 

De vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden i Västerbottens län som nämns är: 

• Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och 
biflöden,  

• Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven  
• Lögdeälven  
• Öreälven  
• Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven  
• Sävarån  
• Malån biflöde till Skellefteälven  
• Byskeälven  
• Åbyälven  

Den älvsträcka som är utpekade som riksintresse är: Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i 
Umeälven  
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Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. Länk 
till karttjänsten finns i boxen GIS här till höger. Där finns även länk till nedladdningsbart GIS-skikt där 
vattendragen är redovisade. 

15. Natura 2000, riksintresseområden enligt 4 kap. 8§ MB. 

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Alla Natura 2000-områden utgör 
riksintressen och i dag finns 251 områden i Västerbottens län. Områdena sammanfaller i stor 
utsträckning med områden av riksintresse för naturvården och områden avsatta som 
naturreservat. 

 

Områden som benämns Natura 2000 är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-
direktiv, de s.k. Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. 

Natura 2000 områden, är naturområde där en användning av mark och vatten får ske endast om 
tillstånd har lämnats. 

Alla områden som är förtecknade i nämnda lagrum utgör riksintressen och berörs därmed av 
bestämmelser i 4 kap. miljöbalken. 

Områdenas läge och utbredning kan studeras på Naturvårdsverkets kartvertyg, skyddad natur. På 
Naturvårdsverkets webbplats finns även en nedladdningstjänst för naturtyper inom de skyddade 
områdena.  

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://gis-services.metria.se/nvfeed/nnk/NNK.xml
http://gis-services.metria.se/nvfeed/nnk/NNK.xml
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För alla Natura2000-områden finns planer för hur de ska bevaras i bevarandeplanerna är också 
områdena beskrivna.   

 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura_2000/Pages/alla-bevarandeplaner.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura_2000/Pages/alla-bevarandeplaner.aspx
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