3.9 Delområde 9 Ostnäs
Korta fakta

Sönnerstgrundet är den yttersta udden i Sladans naturreservat, åtkomlig för allmänheten via en bilväg som slutar med
en P-plats nära udden inom reservatet.
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Pågående förändringar
Delområdet är inte föremål för någon omfattande omvandling från fritids- till permanentboende.

Planförslag- prioriterade frågor
•

Inom skötselplanen för naturreservatet Ostnäs bör det genomföras ytterligare åtgärder för
att göra reservatet tillgängligt, bl.a. genom stigar in i området. En plats som bör utvecklas i detta avseende är den exponerade och av landhöjing starkt präglade Hästgataudden
(Se9.1).

•

Badplatsen Djupviken i Ostnäsfjärden är delområdets enda badplats. Den är under igenväxning men det är angeläget att vidmakthålla den som allmän badplats (Ba9.1).

•

De grunda strandförhållandena gör att det är svårt att hitta bra lägen för ny bebyggelse.
Några områden föreslås i lägen där det finns något bättre land- och strandförhållanden
(B9.1-9.5).
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Ostnäs är kommunens nordligaste kuststräcka. Kusten präglas av två stora halvöar,
Sönnerstgrundet och Ostnäshalvön, och där emellan en stor havsfjärd, Ostnäsfjärden. Hela delområdet präglas av grunda, flacka stränder. Flera vikar och strandsträckor är i snabb förändring till följd av stark uppgrundning, bl.a. vid Sörfjärden
väster om Ostögrundet och Sönnerstgrundfjärden.
De yttre delarna av Ostnäshalvön utgör Ostnäs naturreservat och stora delar av
Sönnerstgrundet utgör Sladans naturreservat, båda statliga reservat.
En av de längsta obebyggda kuststräckorna inom kommunen finns på Ostnäshalvön, i huvudsak inom naturreservatet.
Ostnäs är den enda äldre jordbruksbebyggelsen inom delområdet. Vid Norrfjärden finns färjeläget för färjetrafiken till Holmön. Själva färjeläget ligger dock strax
innanför gränsen till Robertsfors kommun. Tidigare låg färjeläget inne i Ostnäsfjärden.
Bebyggelse finns främst i grupper utmed norra delen av Ostnäshalvön, kring
Ostnäsfjärden och i norr kring Mittifjärden. En hel del av bebyggelsen ligger utmed mycket grunda strandområden och det har varit svårt att hitta bra lägen för
båthamnar utan omfattande grävning och muddring. Närmaste service i form av
skola och butik finns i Sävar. Ett stort antal tomter för ny bebyggelse finns inom
detaljplanelagda områden.

Allmänhetens tillgänglighet till havet är relativt god, främst genom att vägarna
till naturreservatet Ostnäs och vägen ut till Sönnerstrgrundet är öppna för allmänheten. Bra besöksplatser som ger allmänheten en attraktiv åtkomst till upplevelser
av havet saknas dock. En badplats finns i Ostnäsfjärden.
Den ensliga ön Skepparkallen hyser en av kustlandets få kolonier av storskarv.
Delområdet berörs av Natura 2000 samt riksintresse för naturvård och friluftsliv.

En hel del av bebyggelsen ligger utmed mycket grunda strandområden vilket innebär svårigheter att hitta bra lägen
för båthamnar utan grävning och muddring. Bild från Ostögrundet.

91

3 KUSTATLAS MED PRECISERADE PLANFÖRSLAG

3 KUSTATLAS MED PRECISERADE PLANFÖRSLAG

Delområdet Ostnäs med ställningstaganden om användningen av mark- och vatten. Till kartan hör områdestabell .
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Områdesbeskrivningar och riktlinjer, delområde Ostnäs

Beteckning

Namn

Plan (prioriterade intressen)

Beskrivning

Genomförande/Villkor

Se9.1

Hästgataudden

Strategisk besökspunkt

Exponerad udde inom Ostnäs naturreservatet. Idag ingen stig till udden

Se havet! Strategisk besökspunkt för
allmänhetens tillgänglighet till och upplevelser av havet

Se9.2

Ostögrundet

Strategisk besökspunkt

Exponerad udde inom Ostnäs naturreservatet. Idag endast enkel stig till udden

Se havet! Strategisk besökspunkt för
allmänhetens tillgänglighet till och upplevelser av havet

Se9.3

Sönnerstgrundet

Strategisk besökspunkt

Exponerad udde inom Sladans naturreservat

Se havet! Strategisk besökspunkt för
allmänhetens tillgänglighet till och upplevelser av havet

Se9.4

Truthälludden

Strategisk besökspunkt

Fin naturstrandsträcka på uddens östra
sida. Idag ingen stig till stranden och udden.

Se havet! Strategisk besökspunkt för
allmänhetens tillgänglighet till och upplevelser av havet

U9.1

Sörfjärden

Naturmiljö och
friluftsliv

Skyddad vik med mycket flacka och snabbt
uppgrundande strandområden. Värdefull
strandzon med bl.a. blåsäv, agnsäv och
knappsäv. Fjärden har mycket artrik marin
flora, bl.a. med landets nordligaste kända
förekomst av den värdefulla kransalgen
rödsträfse. Strandnära grundare delar av
fjärden täcks av täta mattor av kransalgar

Inga åtgärder. Inom området ska iaktas
stor restriktivitet mot åtgärder som kan
påverka strand- och bottenmiljöerna

U9.2

Skepparkallen

Naturmiljö/fågelskydd

Väldokumenterad fågelö i yttersta skärgården av stor betydelse för häckande
kustfåglar, bl.a. tobisgrissla, roskarl och
skärpiplärka

Ingen åtgärd

U9.3

Truthälludden

Naturmiljö och
friluftsliv

Oexploaterat mosaikartat kustlandskap
med våtmarker, landhöjningsskog och
exponerade stränder

Ingen åtgärd

U9.4

Fjärdgrundet

Naturmiljö och
friluftsliv

Grund och vegetationsrikt område med två
mindre inre vikar, en med tydlig tröskel mot
havet. Botaniskt mycket värdefullt område
där vikarna övergår till en fin våtmark följd
av landhöjningsskog.

Inga åtgärder. Stor restriktivitet dock mot
åtgärder som kan påverkar strand- och
bottenmiljöer t.ex. muddring

B9.1

Nötviken

Bebyggelse

Skogsparti i anslutning till befintlig beyggelse och väg

Möjlig bebyggelse i andra rad utmed
befintlig väg. Området bör omfattas av
enskild gemensam anläggning för VA

B9.2

Ostön

Bebyggelse

Delvis bebyggt område med högt läge och
närhet till två gemensamhetsanlggningar
för båt

Möjlighet med ytterligare förtätning inom
nuvarande detaljplan

B9.3

Ostnäsfjärden
Brännsjön

Bebyggelse

Delvis bebyggt område i sluttning mot
Ostnäsfjärden. Gemensam anläggning för
båtar saknas idag

Möjligt att inom ramar för ny detaljplan
planera för bebyggelse på båda sidor
av genomgående väg. Exploatering
förutsätter lösning med gemensam
båtplats.Behov finns även att märka ut en
farled. Området bör omfattas av samfälld
gemensam anläggning för VA. Området
blir aktuellt efter avveckling av försvarets
intressen. Prel. 2013.

B9.4

Ostnäsfjärden
Bodskärsudden

Bebyggelse

Sydsluttning som ansluter till en udde med
bebyggda stränder och badplats

Möjlig ny bebyggelse, förutsätter detaljplan och lösning med gemensam båtplats,
lämpligen vid befintliga små båtplatser i
närheten. Området bör omfattas av samfälld gemensam anläggning för VA
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B9.5

Ostnäsfjärden
Näset

Bebyggelse

Svagt sydsluttande mark med skog och
småtjärnar, ansluter till befintlig bebyggelse utmed stränderna

Möjligt planera för bebyggelse i andra rad
och vidare åt norr. Förutsätter detaljplan
och lösning med gemensam båtplats. Området bör omfattas av samfälld gemensam
anläggning för VA

Ba9.1

Djupviken

Badplats

Liten sandstrand i den inre delen av Ostnäsfjärden

Ingen åtgärd

N9.1

Ostnäs naturreservat

Naturreservat

Statligt naturreservat på oexploaterad
halvö med gammal barrskog och tjärnar
samt utpräglad landhöjningskust. Nygrundet är en liten ögrupp av betydelse för
häckande kustfåglar

Särskilt angeläget att inom nuvarande
naturskydd utveckla tillgänglighet och
förutsättningar för friluftsliv i reservatets
södra delar vid Hästgataudden och vid
Ostögrundet

N9.2

Sladans naturreservat

Naturreservat

Statligt naturreservat på halvö med strandskogar, vikar och viss bebyggelse. Väg ut
till yttersta udden. Viktig fågellokal. Ett naturvårdsområde som avsattes med stöd av
den tidigare naturvårdslagen. Naturvårdsområden ska enligt Miljöbalken betraktas
som naturreservat tills en slutlig översyn
gjorts av Länsstyrelsen. I samband med
detta planerar Länsstyrelsen omvandla
Sladan till ett naturreservat

Särskilt angeläget att inom nuvarande
naturskydd utveckla en liten besöksplats
längst ut på Sönnerstgrundet
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Beteckningarna hänvisar till plankarta på föregående uppslag
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