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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 7 

Diarienr: KS-2022/00002 

Remiss: Strömbäck-Konts naturreservat, revidering 

av skötselplan 

Beslut 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar  

 

att, i enlighet med 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), skicka förslag till 

reviderat beslut (med redaktionella ändringar) om syfte, föreskrifter och 

skötselplan för Strömbäck-konts naturreservat på remiss under 

perioden 2022-01-25 – 2021-03-15 

 

att skicka förslag på ansvarsfördelning på remiss inom kommunen 

under samma period.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med att revidera beslutet för Strömbäck-konts naturreservat är att 

Umeå kommun övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen över 

reservatet, förtydligar hur reservatet ska skötas, möjliggöra sanering av 

främmande och invasiva arter samt att i enlighet med kommunens 

åtgärdsprogram för vitryggig hackspett genomföra åtgärder som gynnar 

vitryggig hackspett.  

 

Reservatet omfattar totalt 489 ha, i huvudsak hav, skog och våtmarker. 

Strömbäck-Konts naturreservat bildades 1978 av länsstyrelsen i 

Västerbotten i samarbete med Umeå kommun och utökades år 2000 

med Våtöberget av Umeå kommun. Strömbäck-Kont är ett kommunalt 

reservat men länsstyrelsen, som beslutsmyndighet ansvarar för den 

operativa tillsynen och kommunen för reservatets fritidsanläggningar. 

Det har länge pågått en diskussion mellan Umeå kommun och 

länsstyrelsen att kommunen bör även överta den operativa 

förvaltningen som förenklar tillsynen. Länsstyrelsen bibehåller dock 

förvaltningen över Natura 2000 området.  



Sida 2 av 4 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens planeringsutskott 2022-01-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Sedan 2017 pågår en översyn av förvaltningen och tillsyn i reservatet. 

Revidering av reservatets förskrifter och skötselplan är en del av 

översynen som möjliggör utökad lövskötsel och sanering av invasiva 

och främmande arter. Översynen innebär också att se över reservatets 

friluftsanläggningar. Strömbäck-Kont är mycket populärt besöksmål 

året om men speciellt sommartid och det finns behov av utökad 

parkering och fler grillplatser som ett sätt att sprida ut besökarna i 

reservatet.  

Reservatet är mycket populärt för motion och friluftsliv samt för 

naturintresserade vilket gör att reservatet behöver ha regelbunden tillsyn 

och att ansvaret för förvaltningen är tydligt fördelat inom kommunen.  

 

Umeå kommun har även upprättat ett lokalt åtgärdsprogram för 

vitryggig hackspett där Strömbäck-konts lövrika skogar är en del av 

programmet. För att möjliggöra åtgärder i reservatet som gynnar 

vitryggig hackspett behöver skötselplanen revideras så att det på sikt 

skapas lövskogar som gynnar vitryggig hackspett och andra lövgynnade 

arter. 

Förslag till reviderat beslut om syfte, föreskrifter och skötselplan bifogas, 

se bilaga 2. Förslagna ändringar har sammanfattats i bilaga 3.  

 

Förslaget innebär att ansvarig kommunal verksamhet inte längre anges i 

beslutet. Skötseln av reservatet är fördelad på olika nämnder och 

verksamheter inom kommunen. Beslut om reservat är en omfattande och 

bestående process och revidering av reservatet kräver särskilda skäl, 

samtidigt som organisationen inom kommunen troligen förändras över 

tid. Det finns dock ändå ett behov av att förtydliga ansvarsfördelningen 

och därför föreslås att detta hanteras genom ett separat beslut. Ett 

förslag som utgår från respektive verksamhets huvudsakliga uppdrag och 

kompetens bifogas, se bilaga 4.  

 

Strömbäck-Kont sköts till viss del med befintliga medel, men behovet 

kommer att öka bland annat genom investeringar av nya grillplatser och 

anläggningar enligt skötselplanen. Budgeten planerats att lösas dels med 

olika naturvårdsbidrag, i övrigt kommer berörda verksamheter att lägga in 

behov i respektive budget. 
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Förslag till nytt beslut samt fördelning av ansvar har tagits fram 

gemensamt av Miljö och hälsoskydd, Gator och parker, Fritid och Mark 

och exploatering. Beslut om att godkänna handlingarna ska fattas av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Länsstyrelsens beslut från 1978 och Umeå kommuns beslut om 

utökning 2000 

Bilaga 2: Förslag till beslut om syfte, föreskrifter och skötselplan för 

Strömbäck-Konts naturreservat 

Bilaga 3: Sammanfattning av föreslagna ändringar 

Bilaga 4: Ansvarsfördelning för förvaltning av Strömbäck-Konts 

naturreservat 

Bilaga 5: sändlista för remiss 

Beredningsansvariga 

Marlene Olsson, Miljö och hälsoskydd 

 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Vid ärendets handläggning görs två redaktionella ändringar i 

beslutsunderlaget enligt nedan. 

 

Bilaga 2 Förslag till beslut om Strömbäck-Kont: 
Stryk föreskriften C1. 1. Framföra motordrivet fordon, med undantag för 
befintliga vägar och leder och övrigt havsvatten. 
 

Bilaga 3 Sammanfattning av föreslagna ändringar: 
Tillägg: Hastigheten för att framföra vattenfarkoster begränsas till 5 knop 
inom reservatet samt förbud mot att köra innanför 3 meters gränsen på 
sjökort. Undantag för åtkomst till befintliga fritidshus, Simphamnen samt 
Umeå kommuns gästhamn. 

Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Planeringsutskottet 
beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med redaktionella ändringar. 

Beslutet ska skickas till 
Marlene Olsson för vidare expediering 
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