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Förord 
 
 
Under senare tid har trycket på kusten ökat allt mer och det finns många olika intressen som 
konkurrerar som att få plats på denna begränsade yta. Kusten exploateras allt mer och hela 
tiden måste naturvärden vägas mot andra värden. På grund av detta har länsstyrelsen i Väster-
botten och länets kustkommuner, under lång tid, känt ett stort behov av ökad kunskap om 
brackvattensmiljön i länets kustområden. Denna kunskap är nödvändig för att kunna hantera 
och nyttja kusten på ett hållbart sätt. 1997 genomfördes en inventering av grunda vegetations-
klädda fjärdar i Skellefteå kommun. I länets övriga kustkommuner har någon liknande inven-
tering hittills inte genomförts.  
 
Under våren 2000 tog Länsstyrelsen i Västerbotten därför initiativ till en inventering av vege-
tationen i grunda havsvikar i Robertsfors-, Umeå och Nordmalings kommun. Inventeringen 
genomfördes under sommaren 2000. Under hösten 2000 sammanställdes rapporten och våren 
2001 skrevs de sista texterna och kartmaterial togs fram. Projektet har genomförts i samarbete 
mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och Robertsfors- Umeå- och Nordmalings kommun. 
Länsstyrelsen har stått som projektägare och svarat för övergripande ledning och samordning. 
Projektledare för inventeringen var Åsa Andersson, som även har sammanställt materialet. 
Fältarbetet utfördes av Lennart Almqvist, Anna-Carin Edin, Johan Hjerpe, Carina Lundberg, 
Cecilia Ros, Tommy Vennman, och Eva Zarelius. Kartmaterialet har framställts av Claes 
Kindblom och Åsa Andersson. Gunilla Forsgren har hjälpt till med korrektur och redigering 
av rapporten. 
 
Ett stort tack riktas till Stefan Ericsson för ovärderlig hjälp med att starta igång inventeringen. 
Tack för all hjälp med artbestämning och upplysningar om olika växters förekomst och ut-
bredning. Ett lika stort tack riktas till Irmgard Blindow för all hjälp med att artbestämma ota-
liga kransalger när vi inte klarade av det själva. 
 
I rapporten beskrivs de inventerade vikarnas naturvärden avseende artrikedom, värdefulla 
arter och vegetationstäthet. Även graden av mänsklig påverkan diskuteras. Inventeringen 
kommer att utgöra ett viktigt underlag för planering i länets kustvattenområden och för natur-
vårdsarbetet, i syfte att värna och bevara kustområden med höga naturvärden. 
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Sammanfattning 
 
 
Grunda, skyddade havsvikar med vegetationsklädda mjukbottnar har höga naturvärden. De är 
högproduktiva och hyser en, för brackvattenmiljön, ovanligt rik biologisk mångfald med rik-
ligt av både vattenväxter och smådjur. De erbjuder därmed gott om föda för fågel och fisk och 
utgör även viktiga reproduktions- och uppväxtområden. 
 
Ett av de största hoten mot den marina miljön utgörs generellt sett av ut släpp av näringsäm-
nen. Fysisk förändring av vattenmiljön är ett annat stort hot och exploatering i form av be-
byggelse, muddring, pirar och annan fysisk påverkan på grunda mjukbottnar, utgör idag ett av 
de största hoten mot Västerbottens havsmiljö.  
 
Brackvattenmiljön i Västerbottens län är dåligt undersökt och den befintliga kunskapen om 
vegetationssamhällen och naturvärden är låg. Det gör att det finns stor risk att skyddsvärda 
kustområden exploateras och att den biologiska mångfalden utarmas på grund av bristande 
kunskap. Än så länge finns heller ingen beprövad och vedertagen metod för inventering och 
naturvärdesbedömning av grunda havsvikar och kunskapen om lämpliga metoder är relativt 
begränsad.  
 
Under år 2000 har Länsstyrelsen i Västerbotten drivit ett projekt för att inventera några av 
länets grunda vegetationsklädda havsvikar. Projektet har genomförts i samarbete med Ro-
bertsfors-, Umeå-, och Nordmalings kommun och syftet har varit att öka kunskapen om dessa 
miljöer genom att: 
?? kartlägga förekomsten av brackvattenlevande kransalger och kärlväxter i ett 50-tal vikar 
?? bedöma de inventerade vikarnas naturvärden och ta reda på vilka områden som hyser höga 

naturvärden.  
 
Den inhämtade kunskapen kommer att utgöra ett betydelsefullt underlag vid planeringen av 
länets kustvattenområden och göra det möjligt att skydda områden med höga naturvärden 
samt att styra olika former av exploatering till mindre känsliga områden. 
 
Under augusti och september 2000 inventerades 53 grunda havsvikar i Robertsfors-, Umeå 
och Nordmalings kommun. De inventerade vikarna var grunda (< 3 m), skyddade från vågex-
ponering och i första hand valdes vikar som var relativt ”opåverkade” av mänsklig aktivitet. 
Mjukbottnarnas vegetation inventerades med avseende på förekomst och täckningsgrad av 
kärlväxter och kransalger. Dessutom gjordes en bedömning av graden av mänsklig påverkan. 
Utifrån inventeringens resultat bedömdes vikarnas naturvärde med avseende på artrikedom, 
förekomst av speciellt värdefulla arter och vegetationstäthet. 
 
Inventeringen visade att en stor del av vikarna hyser höga naturvärden och är mycket värde-
fulla. Flera vikar var artrika, hyste hög förekomst av värdefulla arter och/eller hade hög vege-
tationstäthet.  
 
Vegetationen bestod huvudsakligen av olika säv-, nate- och lånkearter, samt slingor och 
kransalger. De vanligaste arterna var borstnate, ålnate samt Chara aspera. Totalt påträffades 
49 arter, 42 kärlväxter och 7 kransalger. Artantalet var högst i Nordmaling och minskade 
norrut ut. Det förklaras av att fler sydliga, salthaltskrävande arter klarar av att leva i det saltare 
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vattnet längre söderut. De artrikaste vikarna var generellt sett de som hade en kraftig 
salthaltsgradient inom viken. I dessa vikar växte ofta en rik kombination av både 
sötvattensarter och mer salthaltskrävande arter. Inom vikarna var artrikedomen oftast störst i 
de grunda, strandnära områdena.  
 
Längs den inventerade kuststräckan förekommer nordgränsen för många sydliga arter. Flera 
arter påträffades mycket nära sina kända utbredningsgränser t.ex. dvärgsäv, storsärv, havsna-
jas och axslinga. Några arter påträffades dessutom norr om sina tidigare kända utbrednings-
områden t.ex. vitstjälksmöja, Chara tomentosa och hårnating. Hårnating har inte tidigare varit 
känd från Västerbottens län.  
 
Längs den inventerade kuststräckan påträffades även ett flertal sällsynta, hotade och rödlista-
de arter. I Njurviken, i Nordmalings kommun, finns exempelvis landets enda växtplats för den 
rödlistade arten ishavshästsvans (akut hotad). I några andra inventerade vikar påträffades slid-
nate (missgynnad). Havsnajas, vilken är sällsynt i Västerbotten, visade sig vara relativt vanlig 
i ett flertal vikar i Nordmalings kommun.  
 
Av 53 inventerade vikar hyste endast 6 stycken stora områden med täta, välutvecklade vegeta-
tionsmattor. Dessa mattor bestod huvudsakligen av kransalgen Chara aspera, men i vissa 
vikar fanns även mindre områden med täta bestånd av ett flertal andra kransalgsarter.   
 
Västerbottenskusten är till största delen exponerad och öppen mot havet. Förutsättningarna för 
skyddade havsvikar med vegetationsklädda mjukbottnar är därmed begränsade och samman-
taget utgör vikar med hög vegetationstäthet en mycket liten del av vår kust. Den största delen 
av Västerbottenskusten är dessutom exploaterad av bebyggelse. Få kuststräckor kan därför 
betraktas som opåverkade av mänsklig aktivitet. På grund av detta och med tanke på deras 
stora betydelse för havets produktionsförmåga, den biologiska mångfalden samt som födo-
söks-, uppväxt- och reproduktionslokal för växter och djur är grunda vegetationsklädda havs-
vikar generellt sett värdefulla och skyddsvärda.  
 
Av de 53 inventerade vikarna har 20 stycken bedömts hysa mycket höga naturvärden. Av des-
sa anses 12 vikar vara mest värdefulla och mest skyddsvärda. Dessa är; 

?? Robertsfors kommun: Juviken, Lillhavet, Sandviken och Storvarpet  
?? Umeå kommun: Hällängesviken, Sörfjärden och Sandskärsslädan 
?? Nordmalings kommun: Gumpfjärden, Njurviken, Ytteravan, Lillfjärden och Långvi-

ken 
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Inledning 
 
 

Grunda havsvikars betydelse  
 
Grunda, skyddade havsvikar med vegetationsklädda mjukbottnar har höga naturvärden. 
 
Jämfört med många andra havsområden är brackvattenmiljön i Bottniska viken mycket artfat-
tig. Grunda skyddade havsvikar hyser dock en, för denna miljö, ovanligt rik biologisk mång-
fald med bl.a. ett stort antal olika kärlväxter och kransalger (Characeae). Ett flertal av de arter 
som lever i denna miljö är dessutom sällsynta, minskande eller till och med hotade. Detta 
gäller inte minst kransalgerna. 
 
Grunda vegetationsklädda havsvikar är dessutom högproduktiva och hyser rikligt med både 
vattenväxter och smådjur. De erbjuder därmed gott om föda för fågel och fisk. Kransalgsängar 
anses ofta särskilt värdefulla bl.a. eftersom kransalger ofta är gröna året om och därmed ger 
tillgång till föda under en stor del av året. Vikar med rik växtlighet och varierad vegetations-
struktur ger dessutom skydd för yngel och småfisk och utgör därmed viktiga reproduktions- 
och uppväxtområden för fisk. 
 
 

Västerbottenskusten  
 
Västerbottens läns kustområde omfattar södra delen av Bottenviken samt det grunda tröskel-
området mellan Bottenhavet och Bottenviken som kallas Norra Kvarken. Vattnets salthalt 
minskar norrut. Ytvattnets salthalt (årsmedelvärde under perioden 1950-1988) varierar från ca 
4,5 PSU i Nordmalings yttre skärgård till 3-3,5 PSU i norra länsdelens yttre skärgård (SNA 
Hav och kust, 1992). Hela kuststräckan ligger i ett område med kraftig landhöjning (~8,5 
mm/år). Detta gör kusten unik och leder till att nya landområden ständigt skapas samt att 
havsvikar snörs av till flador och glosjöar och så småningom övergår till sjöar och våtmarker. 
Processen förstärks av att kusten är mycket flack. Västerbottenskusten består huvudsakligen 
av morän och karakteriseras av småbruten drumlintopografi. Den största delen av kusten är 
ganska öppen och exponerad och det förekommer ingen egentlig skärgård. I länets södra del 
är kusten dock relativt flikig och där finns dessutom endel mindre områden med öar, grund 
och skär. Förutsättningarna för skyddade havsvikar med vegetationsklädda mjukbottnar är 
trots allt begränsade och de upptar sammantaget en relativt liten del av länets kust. Det gör att 
det är mycket angeläget att värna om de vikar som finns. 
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Hot  
 
Utsläpp av näringsämnen utgör generellt sett ett av de största hoten mot den marina miljön. 
Ökad näringstillgång gynnar plankton och fintrådig alger, men missgynnar arter som är an-
passade till att leva i näringsfattiga miljöer. Ökad mängd plankton leder till försämrade ljus-
förhållanden för de växter som lever på bottnarna. Många kransalger är känsliga för ökad när-
ingstillgång och minskad ljustillgång och missgynnas därmed av eutrofiering. Algerna kan 
även medföra syrebrist när de bryts ner. 
 
Fysisk förändring av vattenmiljön är ett annat stort hot. Största delen av Västerbottenskusten 
är exploaterad av bebyggelse och det finns få orörda områden. På grund av den stora landhö j-
ning som pågår sker en naturlig uppgrundning av länets kust. Det medför att det finns ett stort 
intresse av att muddra för att hålla farleder och bryggor åtkomliga. Muddringa r, men även 
båttrafik, river upp sår i bottnarna samt slammar upp bottenmaterial. Slammet försämrar ljus-
tillgången och täcker växterna när det sjunker till botten. Dessutom frigörs lagrade närings-
ämnen ur bottnarna. Det finns även ett stort intresse av att bygga pirar för att komma åt djupa-
re bottnar för båtar. Pirar och bryggor kan påverka den akvatiska miljön genom att förändra 
vattenströmmarna och därmed vikarnas vattenutbyte. Även muddring kan påverka vattenutby-
tet, särskilt om trösklar tas bort. Exploatering, i form av bebyggelse, muddring, pirar och an-
nan fysisk påverkan på grunda mjukbottnar, utgör idag ett av de största hoten mot länets 
havsmiljö.  
 
 

Kunskapsläget 
 
Västerbottens brackvattenmiljö är generellt sett dåligt undersökt och den befintliga kunskapen 
om vegetationssamhällen och naturvärden i länets grunda havsvikar är mycket låg. Under 
1997 genomfördes en inventering av vattenvegetationen i grunda havsvikar i Skellefteå kom-
mun (Salomonsson 1999). I länets övriga kustkommuner (Robertsfors-, Umeå- och Nordma-
ling-) har någon liknande inventering hittills inte genomförts. Ett flertal undersökningar av 
vegetationen i grunda havsvikar har däremot genomförts i andra län bl.a. Norrbottens län (Fo-
berg & Kautsky 1992), Gävleborgs län (Länsstyrelsen Gävleborg 1995), Upplands län (Wall-
ström & Persson 1999) och Västernorrlands län (Kautsky & Foberg 1996 och 1998; Kautsky 
m.fl. 1997). 
 
Än så länge finns ingen beprövad och vedertagen metod för inventering och naturvärdesbe-
dömning av grunda havsvikar och kunskapen om lämpliga metoder är relativt begränsad. Den 
inventeringsmetod som har använts i denna undersökning har dock likheter med de metoder 
som har använts i några av ovan nämnda undersökningar, främst i Skellefteå kommun och i 
Gävleborgs län.  
 
Kunskap om brackvattenmiljön är nödvändig för att kunna genomföra en god planering av 
länets kustområden. Dagens begränsade kunskap innebär att det saknas bra underlag för att 
kunna skydda områden med höga naturvärden och styra bebyggelse och annan exploatering 
till mindre känsliga områden. I dagsläget föreligger därmed stor risk att skyddsvärda kustom-
råden exploateras och att den biologiska mångfalden utarmas av på grund av bristande kun-
skap.  
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Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med inventeringen var att öka kunskapen om grunda vegetationskläd-
da havsvikar i Västerbottens län genom att; 
1. Kartlägga förekomsten av brackvattenlevande kransalger och kärlväxter i ett 50-tal vikar. 
2. Bedöma vikarnas naturvärden och ta reda på vilka områden som hyser höga naturvärden.  
 
Ett vidare syfte har varit att den inhämtade kunskapen ska utgöra ett ekologiskt och biologiskt 
underlag för framtida hantering av länets kustområden. Detta underlag ska förbättra förutsätt-
ningarna för att nyttja länets kust på ett hållbart sätt exempelvis genom att skapa förutsätt-
ningar för riktiga bedömningar vid beslut om olika former av exploatering, användas som 
underlag i arbetet med att utforma heltäckande kustplaner samt utgöra underlag vid bildande 
av eventuella nya marina reservat. 
 



 11

 

Metod 
 
 

Urval 
 
53 grunda havsvikar, fördelade över länets kuststräcka från Robertsfors- till Nordmalings 
kommun, valdes ut med hjälp av olika typer av kartmaterial. Vikarna som valdes ut var grun-
da (maxdjup 3 m) och skyddade och i första hand valdes områden som var relativt ”opåverka-
de” av mänsklig aktivitet och som kunde antas hysa höga naturvärden. 
 
 

Inventering 
 
I de utvalda områdena inventerades mjukbottnarnas vegetation med avseende på kärlväxter 
och kransalger. Inventeringen skedde från båt med hjälp av vattenkikare och utfördes av två 
inventerare per kommun. Metoden som användes var en form av linjetaxering. Provpunkterna 
placerades ut i ett rutsystem med 75 meters mellanrum. På varje provpunkt artbestämdes 
samtliga förekommande arter av kransalger och kärlväxter. Artbestämningen gjordes huvud-
sakligen på plats av inventerarna, men vid behov samlades växter in för senare analys i labo-
ratorium. Insamlingen skedde med hjälp av en vanlig kratta.  
 
På varje provpunkt uppskattades även täckningsgraden för varje art. Uppskattningen gjordes i 
4 klasser: 
1. låg förekomst (enstaka individer) 
2. måttlig förekomst (fläckvis) 
3. hög förekomst (regelbunden, men gles) 
4. mycket hög förekomst (regelbunden och tät d.v.s. mattor) 
 
I samband med inventeringen gjordes även en översiktlig bedömning och beskrivning av de 
inventerade vikarna samt deras närmaste omgivning. De uppgifter som noterades var; expone-
ringsgrad, sötvattenspåverkan, salthalt, siktdjup, strand- och bottensubstrat och strandvegeta-
tion.  
 
Dessutom gjordes en bedömning av graden av mänsklig påverkan i vikarna. Bedömningen 
gjordes i tre klasser och de faktorer som beaktades var förekomst av bebyggelse, båttrafik, 
muddringar, bryggor och pirar (tabell 1). 
 
Tabell 1. Indelning för bedömning av graden av mänsklig påverkan i vikarna. 
Mänsklig 
påverkan 

Komme ntar 

1 Svag påverkan 
2 Måttlig påverkan 
3 Stark påverkan 
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Naturvärdesbedömning 
 
Utifrån inventeringens resultat bedömdes vikarnas naturvärden i en skala från 1-3 där 1 anger 
de vikar som har högst naturvärde. Värdet är relativt, vilket innebär att det endast anger vikar-
nas värde i förhållande till varandra. De kriterier som legat till grund för naturvärdesbedöm-
ningen är artrikedom, förekomst av speciellt värdefulla arter och vegetationens täthet. 
 
 
Artrikedom 
 
Vikarnas artrikedom bedömdes i tre klasser utifrån det totala antalet påträffade arter i varje 
vik (tabell 2).  
 
Tabell 2. Klassindelning för bedömning av vikarnas artrikedom. 
 Antal arter Kommentar 
Klass 1 = 17 arter  Artrik 
Klass 2 = 12-16 arter  Måttligt artrik 
Klass 3 = 11 arter  Artfattig 
 
 
Speciellt värdefulla arter 
 
För att bedöma vikarnas värde avseende speciellt värdefulla arter tilldelades olika arter olika 
värde beroende på om de t.ex. är rödlistade (Gärdenfors 2000), hotade, sällsynta (i Sverige 
och/eller Västerbotten) eller har sin nordgräns i länet. För vissa arter har även storleken på 
förekomsten haft betydelse för värdet. Eftersom det finns få tidigare inventeringar från områ-
det finns begränsat kunskapsunderlag om vilka arter som är sällsynta och/eller hotade. Be-
dömningen har framförallt gjorts utifrån tre källor - för kransalger; Blindow (2000) och för 
kärlväxter; Mossberg m.fl. (1992) samt Ericsson (muntligen). Följande värdering har använts: 
 
3p Förekomst av:  Ishavshästsvans, Hårnating, Dvärgsäv, Storsärv. 
 Riklig förekomst av:  Slidnate, Havsnajas, Axslinga, Chara baltica, C. tomentosa. 
2p Förekomst av:  Slidnate, Havsnajas, Axslinga, C. baltica, C. tomentosa. 
 Riklig förekomst av:  Vitstjälksmöja, Mellanhästsvans, Tolypella nidifica,  
   Nitella flexilis, C. delicatula, C. globularis.  
1p Förekomst av:  Vitstjälksmöja, Mellanhästsvans, T. nidifica, N. flexilis,  
   C. delicatula, C. globularis. 
 
Vikarnas värde avseende förekomst av speciellt värdefulla arter bedömdes därefter i tre klas-
ser efter det sammanlagda värdet av de påträffade arterna i respektive vik (tabell 3). 
 
Tabell 3. Klassindelning för bedömning av vikarnas värde avseende förekomst av speciellt värdefulla arter. 
 Antal poäng Kommentar 
Klass 1 = 5p hög förekomst 
Klass 2 2-4p måttlig förekomst 
Klass 3 = 1p låg förekomst 
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Vegetationens täthet 
 
Även med avseende på vegetationens täthet bedömdes vikarna i tre klasser. Bedömningen 
gjordes utifrån hur stor andel av provpunkterna i respektive vik som hade en eller fler arter 
med ”mycket hög förekomst (mattor)” (tabell 4). I denna bedömning togs ingen hänsyn till 
vilka arter som bildade dessa mattor. För vikar som hamnade på gränsen mellan två klasser 
togs även hänsyn till hur stor andel av provpunkterna som hade en eller flera arter med ”hög 
förekomst”. 
 
Tabell 4. Klassindelning för bedömning av vikarnas värde avseende vegetationens täthet. 
 Andel provpunkter 

med mkt. hög veg. 
täthet (mattor) 

Kommentar 

Klass 1 = 50% hög vegetations täthet 
Klass 2 = 25-49%  måttlig vegetationstäthet 
Klass 3 = 24% låg vegetationstäthet 

 
 
Vikarnas totala naturvärde 
 
Det totala naturvärdet för respektive vik bedömdes genom att summera klasserna för de tre 
kriterierna; artrikedom, speciellt värdefulla arter och vegetationstäthet (tabell 5).  
 
Tabell 5. Klassindelning för bedömning av vikarnas totala naturvärde. 
Naturvärde Summa Kommentar 

1 = 5 Mycket högt naturvärde 
2 = 6-7 Högt naturvärde 
3 = 8 Måttligt naturvärde 

 
För att kontrollera om denna metod verkade ge en sann bild av vikarnas naturvärde gjordes en 
jämförelse av detta resultat med hur vikarnas naturvärde uppfattades ute i fält. En mindre 
justering gjordes därefter så att samtliga vikar som bedömts tillhöra klass 1 avseende något av 
kriterierna ”vegetationstäthet” och/eller ”värdefulla arter” fördes till Naturvärde 1 oavsett om 
summan av klasserna var högre än 5. Denna justering berörde sammanlagt tre vikar.
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Resultat och diskussion 
 
 
Ingen beprövad och vedertagen metod finns för inventering eller naturvärdesbedömning av 
vegetation i grunda havsvikar. Vissa delar av den metod som har använts bygger på subjektiva 
bedömningar. Eftersom inventeringen genomfördes av flera personer kan det förekomma 
olikheter i de bedömningar som har gjorts ute i fält framförallt vad gäller vegetationstäthet 
och graden av mänsklig påverkan. Dessa olikheter har dock undvikits i möjligaste mån genom 
att en person med jämna mellanrum under hela inventeringen förflyttade sig mellan inventer-
ingslagen. Bedömningen av vegetationens täthet kan dessutom ha på verkats av att vegetatio-
nen blir allt tätare under säsongen. De vikar som inventerades tidigt kan därmed ha bedömts 
ha lägre vegetationstäthet än de som inventerades senare.  
 
Det bör även betonas att den metod som har använts vid naturvärdesbedömningen enbart syf-
tar till att underlätta en jämförelse mellan de inventerade vikarna, för att i möjligaste mån 
undvika subjektiva bedömningar. Givetvis finns inga vetenskapliga belägg för gränserna mel-
lan de olika klasserna, arternas värden, m.m. Dessa är endast satta för att gruppera vikarna 
sinsemellan och beskriver därmed endast vikarnas värde i förhållande till varandra. Vid gräns-
fall mellan två klasser har en noggrannare bedömning gjorts och samtliga vikar har även be-
dömts utifrån hur de uppfattades i fält.  
 
Vid en jämförelse mellan resultatet av naturvärdesbedömningen och hur vikarnas naturvärde 
uppfattades i fält visade sig överensstämmelsen vara god och metoden tycks ha fungerat bra i 
detta sammanhang. De slutsatser som dras i denna rapport bör därmed inte påverkas av dessa 
eventuella metodfel. 
 
Totalt inventerades 53 vikar fördelade över Robertsfors- (15 st), Umeå- (24 st) och Nordma-
lings kommun (14 st). De inventerade vikarnas lägen längs med kusten framgår av kartorna i 
figur 1 och 2. 
 
Förhållandena i den norra och södra delen av den inventerade kuststräckan skiljer sig mycket 
åt, framförallt vad gäller kustens exponeringsgrad och vattnets salthalt. Kusten i Robertsfors 
är öppen och exponerad med endast ett fåtal skyddade vikar. Längre söderut blir kusten allt 
mer flikig och Nordmalings kommun hyser ett relativt stort antal skyddade havsvikar. Saltha l-
ten minskar norrut längs den inventerade kuststräckan från 4,5 PSU i söder till 3 PSU i norr. 
På grund av dessa skillnader bjuder den inventerade kuststräckan på en spännande variation 
av olika miljöer med olika artsammansättning.  
 
Vegetationen i de inventerade vikarna uppvisade trots allt en del generella drag. Vegetationen 
bestod huvudsakligen av säv-, nate- och lånkearter, samt slingor och kransalger. De vanligaste 
arterna var borstnate, ålnate samt kransalgen Chara aspera. Dessa tre arter dominerade ofta i 
vikarnas djupare delar, från 1-3 meter. Chara aspera bildade vidsträckta, mer eller mindre 
täta, bestånd med enstaka eller fläckvisa inslag av borst- och/eller ålnate. I vikarnas yttre delar 
förekom även andra kransalgsarter. Dessa växte vanligtvis fläckvis eller i glesa bestånd, 
antingen tillsammans med andra arter eller i enartsbestånd. I vikarnas grunda, strandnära 
områden fanns generellt sett större artrikedom och variation än i de djupare delarna. Förutom 
borstnate, ålnate och C. aspera växte ofta stora bestånd av bl.a. ett flertal olika säv- och 
natearter samt höstlånke, sylört, möjor och knoppslinga. 
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Figur 1. Inventerad kuststräcka i Västerbottens län. De inventerade kommunerna (Robertsfors-, Umeå- och 
Nordmaling-) är markerade med mörkare färg. 
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Figur 2a. Inventerade vikar i Robertsfors kommun.  
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Figur 2b. Inventerade vikar i Umeå kommun.  
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Figur 2c. Inventerade vikar i Nordmalings kommun.  
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Mänsklig påverkan 
 
Längs Västerbottenskusten finns få kuststräckor som kan betraktas som opåverkade av 
mänsklig aktivitet. Den största delen av kusten är exploaterad av bebyggelse och det före-
kommer en hel del bryggor och pirar. Båttrafiken är generellt sett ganska liten och består 
framförallt av små fritidsbåtar. 
 
Av de inventerade vikarna har de flesta (30st) bedömts vara måttligt påverkade av mänsklig 
aktivitet (tabell 6). 18 vikar har bedömts vara svagt påverkade och endast 5 stycken kraftigt 
påverkade. I detta sammanhang bör det påpekas att urvalet av de inventerade vikarna i denna 
undersökning gjordes så att samtliga var relativt lite påverkade av mänsklig aktivitet. Det in-
nebär att de inventerade vikarna tillhör länets minst påverkade kus tområden.  
 
Med hänsyn till naturvärden samt allmänhetens tillgång till kusten bör därmed de svagt på-
verkade, men till viss del även de måttligt påverkade, vikarna i denna inventering ses som 
mycket värdefulla.  
 
 

Naturvärden i Västerbotten 
 
Undersökningen visade att en stor del av de inventerade vikarna hyser höga naturvärden och 
är mycket värdefulla. I tabell 6 visas resultatet av den naturvärdesbedömning som gjordes för 
samtliga inventerade vikar. Tabellen visar både vikarnas totala naturvärde samt värdet avse-
ende de tre kriterierna artrikedom, förekomst av värdefulla arter och vegetationstäthet var för 
sig. 
 
Många vikar var artrika, hyste hög förekomst av värdefulla arter eller hade hög vegetations-
täthet. Vissa vikar uppfyllde dessutom flera av dessa naturvärdeskriterier. Nedan beskrivs mer 
utförligt vilka värden, avseende artrikedom, förekomst av värdefulla arter och vegetationstät-
het, som fanns i de inventerade vikarna samt hur dessa värden fördelade sig över den invente-
rade kuststräckan. Slutligen diskuteras vikarnas totala naturvärde och vilka vikar som anses 
mest värdefulla och mest skyddsvärda. 
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Tabell 6. Naturvärdesbedömning samt graden av mänsklig påverkan i de 53 inventerade vikarna. Skalan för alla 
bedömningar är från 1-3, där 1 anger det högsta värdet. För en beskrivning av klassindelningen hänvisas till 
metodavsnittet. 
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ROBERTSFORS
Juviken 176180 O,  714105 N 2 1 2 5 1 1
Lillhavet 176152 O,  713998 N 2 1 2 5 1 1
Sörfjärden 175998 O,  713693 N 2 2 2 6 2 2
Långviken 175898 O,  713465 N 2 1 3 6 1 2
Granholmssundet 175699 O,  713308 N 3 3 3 9 3 2
Sandviken 175038 O,  712328 N 1 2 1 4 1 1
Borgarskärsviken 174953 O,  711419 N 2 2 3 7 2 2
Branthällviken 174891 O,  711367 N 3 3 3 9 3 1
Stendammesviken 174888 O,  711329 N 3 3 3 9 3 2
Storvarpet 174887 O,  711261 N 1 1 3 5 1 2
Djäknebodafjärden 174739 O,  710671 N 1 3 3 7 2 2
Bastufjärden 174692 O,  710532 N 1 1 3 5 1 2
Nyhamnsfjärden 174470 O,  710273 N 1 2 2 5 1 2
Halsviken 174362 O,  709411 N 3 3 3 9 3 2
Öster-Bakviken 174298 O,  709358 N 2 1 3 6 1 1
UMEÅ
Sönnerstgrundfjärden 174174 O,  709083 N 2 3 3 8 3 1
Sladan 174124 O,  709156 N 3 3 3 9 3 2
Hällängesviken 173928 O,  708883 N 2 2 1 5 1 2
Sandskärsviken 174011 O,  708930 N 3 3 2 8 3 1
Sörfjärden 174016 O,  708732 N 1 2 2 5 1 2
Buviken 173818 O,  708595 N 3 3 3 9 3 2
Nötviksunden 173756 O,  708697 N 3 3 3 9 3 2
Gisterhålet 173664 O,  708761 N 1 3 3 7 2 2
Hällskärsviken 173486 O,  708369 N 1 2 3 6 2 2
Laxögern 173453 O,  708138 N 3 3 3 9 3 3
Hjärtsundet 173467 O,  707822 N 2 3 2 7 2 1
Sandskärsslädan 173456 O,  707907 N 2 3 1 6 1 1
Rovsundet 173385 O,  708065 N 3 3 3 9 3 1
Långviken 173298 O,  708224 N 2 3 2 7 2 3
Hällskärssundet 173236 O,  708265 N 2 2 2 6 2 2
Lillfjärden 173070 O,  708875 N 2 3 3 8 3 3
Ulterviken 173015 O,  708317 N 2 2 2 6 2 2
Granskärsviken 172972 O,  708239 N 2 2 2 6 2 2
Bäckfjärden 170186 O,  706090 N 2 3 3 8 3 2
Östervadet 170149 O,  706081 N 3 3 3 9 3 3
Västervadet 170105 O,  706040 N 2 3 3 8 3 2
Stadsviken 169825 O,  705571 N 1 2 3 6 2 2
Ostronviken 169776 O,  705540 N 2 3 3 8 3 1
Valviken 169757 O,  705455 N 2 2 3 7 2 2
NORDMALING
Mjöviken 169537 O,  704501 N 2 1 2 5 1 1
Lill-Bölessundet 169470 O,  704430 N 1 1 3 5 1 1
Stor-Bölessundet 169428 O,  704422 N 1 2 3 6 2 1
Skåpviken 168193 O,  704562 N 3 3 3 9 3 2
Gumpfjärden 168300 O,  704484 N 1 2 1 4 1 2
Njurviken 168383 O,  704319 N 1 1 2 4 1 1
Ytteravan 168237 O,  704083 N 1 1 3 5 1 1
Lillfjärden 168154 O,  704282 N 1 1 1 3 1 1
Långviken 168115 O,  704356 N 2 2 1 5 1 1
Tenavan 167870 O,  704461 N 1 2 3 6 2 3
Galtösledan 167783 O,  704436 N 2 1 2 5 1 2
Yttre Avafjärden 167723 O,  704539 N 3 2 3 8 3 2
Nyåkersviken 167551 O,  704748 N 1 2 3 6 2 2
Stavsundsviken 167602 O,  704350 N 1 1 3 5 1 2
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Artrikedom 
 
En stor del av de inventerade vikarna visade sig hysa hög artrikedom, klass 1 (tabell 6). Totalt 
på träffades 49 arter längs den inventerade kuststräckan, 42 kärlväxter och 7 kransalger. Anta-
let arter per kommun var högst i Nordmaling med 43 arter, följt av Umeå och Robertsfors 
med 32 respektive 31 arter. I bilaga 1 redovisas vilka arter som påträffades i respektive vik. 
 
Artantalet ökade alltså söderut längs kusten. Det kan förklaras av att fler sydliga, salthaltskrä-
vande arter klarar av att leva i det saltare vattnet längre söderut. I Nordmalings kommun fanns 
därmed en stor variation av både nordliga och sydliga arter, vilket gör floran påfallande artrik.  
 
Även antalet arter per vik var högst i Nordmalings kommun med i genomsnitt 17,4 arter. 
Förvånande var däremot att vikarna i Robertsfors kommun (15,2 arter/vik) i genomsnitt hyste 
fler arter än vikarna i Umeå kommun (13,8 arter/vik). Detta kan främst förklaras av att de 
flesta kransalgsarterna var betydligt vanligare i Robertsfors- än i Umeå kommun.  
 
De artrikaste vikarna var generellt sett de som hade en kraftig salthaltsgradient inom viken, 
från en sötvattenspåverkad inre del till ett mer öppet och exponerat ytterområde. I dessa vikar 
påträffades ofta en blandning av rena sötvattensarter och mer salthaltskrävande brackvattens-
arter.  
 
De mest artrika vikarna var Storvarpet och Bastufjärden (Robertsfors kommun), Gisterhå let 
och Stadsviken (Umeå kommun) samt Lill-Bölessundet, Njurviken, Tenavan och Nyåkersvi-
ken (Nordmalings kommun). Flest arter hade Tenavan med totalt 25 olika arter. 
 
 
Värdefulla arter   
 
En stor del av de inventerade vikarna visade sig hysa hög förekomst av värdefulla arter, klass 
1 (tabell 6). För att trygga dessa arters överlevnad och för att bevara den biologiska mångfa l-
den är det viktigt att bevara deras livsmiljöer. Vikar som hyser hög förekomst värdefulla arter 
bör därmed betraktas som mycket skyddsvärda. 
 
Flest vikar med hög förekomst av värdefulla arter fanns i Nordmalings-, följt av Robertsfors 
kommun. I Umeå kommun var antalet betydligt lägre. De vikar som bedöms vara mest värde-
fulla och mest skyddsvärda i detta avseende är; Juviken, Lillhavet, Långviken och Storvarpet 
(Robertsfors kommun) samt Njurviken, Ytteravan och Lillfjärden (Nordmalings kommun).  
 
Nedan presenteras de mest intressanta fynd av värdefulla arter som gjordes i de inventerade 
vikarna.  
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Utbredningsgränser  

I närheten av Kvarken förekommer nordgräsen för många sydliga, salthaltskrävande arter. 
Under inventeringen påträffades flera sådana arter längs den inventerade kuststräckan t.ex. 
havsnajas, dvärgsäv, hårnating, storsärv, axslinga och vitstjälksmöja samt kransalgen Chara 
tomentosa.  
 
De flesta av dessa arter förekom endast i den södra länsdelen. Vitstjälksmöja utgjorde dock ett 
undantag. Den har tidigare ansetts ha sin nordgräns i närheten av Ratan (Ericsson 1982), men 
påträffades nu i norra delen av Robertsfors kommun.   
 
Även Chara tomentosa påträffades norr om sitt kända utbredningsområde. Fynd av denna art 
gjordes ända upp i Sörfjärden, i norra delen av Umeå kommun. Detta fynd är det hittills nord-
ligaste i Sverige för denna art (Blindow, personligen). Chara tomentosa är tidigare funnen i 
södra delen av Nordmalings kommun och har ansetts ha sin nordgräns i närheten av Kronören 
(Ericsson, muntligen).  
 
Under inventeringen påträffades dessutom hårnating, en art som inte tidigare varit känd från 
Västerbottens län. Fynd av hårnating gjordes endast i en vik (Lillfjärden) i Nordmalings 
kommun. Arten har tidigare påträffats i Näskefjärden söder om av Örnsköldsvik (Kautsky, 
Foberg & Borgiel, 1997). Detta fynd är därmed det hittills nordligaste dokumenterade i Sveri-
ge för denna art.  
 
Ytterligare två arter påträffades mycket nära sina kända utbredningsgränser. Dessa arter är 
dvärgsäv och storsärv. Dvärgsäv påträffades endast i en vik (Gumpfjärden) i Nordmalings 
kommun. Den är tidigare funnen i Njurviken (Ericsson & Bader 1999) och Avafjärden (Ma-
scher 1990), vilka båda ligger något söder om Gumpfjärden. Storsärv påträffades i vikarna 
Lillfjärden och Ytteravan i Nordmalings kommun. Den har även tidigare påträffats vid Kronö-
ren (Ericsson 1982). Både dvärgsäv och storsärv anses ha sina svenska nordgränser vid Kro-
nören. 
 
Populationer av en art som befinner sig på gränsen av sitt utbredningsområde är värdefulla på 
grund av att de ofta hyser en speciell genetisk uppsättning. De är därmed viktiga för att upp-
rätthålla en stor genetisk variation inom arten och därmed öka artens evolutionära möjligheter. 
Områden där det finns stor förekomst av arter som lever på gränsen av sitt utbredningsområde 
bör därmed betraktas som mycket skyddsvärda.  
 
 
Rödlistade, sällsynta och hotade arter 

I Njurviken, i Nordmalings kommun, finns landets enda växtplats för den sällsynta och hotade 
arten ishavshästsvans. Ishavshästsvans är klassificerad som akut hotad i den svenska rödlistan 
över hotade arter (Gärdenfors 2000). I flera av de inventerade vikarna förekom även mellan-
hästsvans, vilken anses vara en mellanform mellan ishavshästsvans och hästsvans. Denna art 
är dåligt känd och förmodligen ganska sällsynt (Ericsson, muntligen).  
 
Havsnajas är relativt sällsynt i Sverige. Än mer sällsynt är den i Västerbottens län, där den 
även har sin nordliga utbredningsgräns i närheten av Järnäsudden i Nordmalings kommun 
(Ericsson 1996). Under inventeringen visade den sig vara ganska vanlig i ett antal vikar i 
Nordmalings kommun och bildade på sina håll mycket täta mattor.  
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I tre av de inventerade vikarna förekom även den sällsynta arten slidnate. Slidnate finns med 
på den svenska rödlistan och är klassificerad som missgynnad (Gärdenfors 2000). Denna art 
anses ha sin sydgräns i Medelpad (Ericsson, muntligen).  
 
 
Kransalger 

I Sverige finns totalt 34 kransalgsarter och av dessa förekommer 14 stycken regelbundet i 
Östersjöns bräckta vatten (Blindow 2000). Av dessa 14 är 4 stycken rödlistade (Gärdenfors 
2000). Förekomsten av kransalger har länge bedömts vara minskande i Sverige. Kransalger är 
anpassade till näringsfattiga till måttligt näringsrika miljöer och är känsliga för minskad ljus-
tillgång och ökad algpåväxt (Blindow 2000). De hotas främst av övergödning, men missgyn-
nas även av fysisk påverkan på bottnarna. På grund av detta samt med tanke på deras stora 
betydelse för växter och djur bör kransalger generellt sett betraktas som värdefulla och 
skyddsvärda.   
 
Under inventeringarna påträffades 7 olika kransalgsarter (bilaga 1). Västerbottens län har 
därmed en ganska hög artrikedom av brackvattenlevande kransalger. I vissa av de inventerade 
vikarna fanns dessutom stora och täta bestånd av ett flertal av dessa arter. Chara aspera, Ni-
tella flexilis och Tolypella nidifica var alla allmänt förekommande medan C. baltica, C. to-
mentosa, C. globularis och C. delicatula påträffades mer sällan. Ingen av de förekommande 
arterna finns dock med på den svenska rödlistan. 
 
Både C. aspera och T. nidifica växte i väldigt varierande miljöer på skiftande bottensubstrat. 
C. tomentosa förekom däremot endast i väldigt skyddade och oftast avsnörda havsvikar med 
riktig mjukbotten. De övriga kransalgsarterna (C. baltica, C. delicatula, C. globularis och N. 
flexilis) påträffades framförallt i vikarnas djupare och mer exponerade delar. Det är därmed 
troligt att dessa kransalgsarter huvudsakligen växer på djupare och mer exponerade lokaler än 
de som ingick i inventeringen och därmed kan vara vanligare än vad som har framkommit 
här. För att utröna detta finns behov av att genomföra ytterligare undersökningar av detta slag, 
men i något mer exponerade vikar. 
 
 
Vegetationstäthet  
 
Av 53 inventerade vikar var det endast 6 stycken som hyste stora områden med välutvecklad 
undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Dessa har klassats som vikar med 
hög vegetationstäthet (klass 1). I ungefär en fjärdedel (24 stycken) av vikarna var vegetations-
tätheten däremot måttlig (klass 2). I dessa vikar förekom ofta täta vegetationsmattor i vissa 
delar av vikarna medan andra delar var mer vegetationsfattiga. I en stor del av dessa vikar 
fanns hög förekomst av långskottsväxter, vilka dock inte bildade täta mattor. I de övriga, 
d.v.s. över hälften av vikarna, var vegetationen däremot sparsam (klass 3).  
 
Sammantaget utgör alltså vikar med hög vegetationstäthet en mycket liten del av vår kust. 
Med tanke på deras betydelse för havets produktionsförmåga samt för andra växter och djur, 
t.ex. fisk och fågel, är det mycket angeläget att de skyddas.  
 
De mest värdefulla och skyddsvärda vikarna med avseende på hög vegetationstäthet var; 
Sandviken (Robertsfors kommun), Hällängesviken och Sandskärsslädan (Umeå kommun) 
samt Gumpfjärden, Lillfjärden och Långviken (Nordmalings kommun).  
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Särskilt skyddsvärda vikar  
 
Västerbottenskusten är till största delen exponerad och öppen mot havet och grunda havsvikar 
utgör en väldigt liten del av kuststräckan. Vikarna i denna inventering har valts ut för att de är 
grunda, skyddade och relativt orörda. Det innebär att samtliga inventerade vikar tillhör en 
ovanlig miljötyp och därmed bör betraktas som värdefulla. Några vikar måste dock framhållas 
för att de hyser särskilt höga naturvärden och är extra skyddsvärda. 
 
Utifrån den metod för naturvärdesbedömning som beskrivs i metoddelen har 20 av 53 vikar 
bedömts hysa mycket höga naturvärden och förts till naturvärdesklass 1 (tabell 6). 
 
I naturvärdesklass 1 ingår samtliga vikar som hyser ”mycket höga naturvärden” (klass 1) av-
seende något av kriterierna ”värdefulla arter” eller ”vegetationstäthet”. Vikar som hyser hög 
förekomst av värdefulla arter är viktiga för att trygga dessa arters överlevnad samt för att be-
vara den biologiska mångfalden. Vikar som hyser hög vegetationstäthet är däremot viktiga för 
havets produktionsförmåga och för andra växter och djur. Samtliga vikar som hyser ”hög art-
rikedom” (klass 1) har däremot inte bedömts tillhöra naturvärdesklass 1. Anledningen till det-
ta är att artrikedomen i många fall berodde på att det förekom ett stort antal sötvattensväxter, 
vilka endast förekom som enstaka individer av varje art och dessutom endast växte inom ett 
mycket begränsat område i närheten av sötvattensutflödena. De artrika vikarna hyste dock 
ofta höga naturvärden även avseende de övriga kriterierna. I kombination med dessa gör hög 
artrikedom vikarna mycket värdefulla och skyddsvärda. 
 
Vid en jämförelse mellan resultatet av naturvärdesbedömningen och hur vikarnas naturvärde 
uppfattades i fält var överensstämmelsen mycket god. De vikar som, i fält, bedömdes vara 
särskilt värdefulla utgör 12 av de 20 vikarna med naturvärdesklass 1. Dessa 12 framhålls här 
som de mest värdefulla och mest skyddsvärda vikarna i denna inventering och utgörs av fö l-
jande vikar; 
 
?? Robertsfors kommun: Juviken, Lillhavet, Sandviken och Storvarpet  
?? Umeå kommun: Hällängesviken, Sörfjärden och Sandskärsslädan 
?? Nordmalings kommun: Gumpfjärden, Njurviken, Ytteravan, Lillfjärden och Långviken 
 
Samtliga vikar med naturvärdesklass 1 beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Beskrivning av de 
mest värdefulla vikarna”. 
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Vattenvegetationen 
 
 
Nedan ges en kort beskrivning av de kransalger och kärlväxter som påträffades under 
inventeringen. Arternas utbredning i de tre kommunerna visas i form av kartor. De flesta 
kärlväxterna beskrivs kort och övergripande medan kransalgerna beskrivs lite mer utförligt.  
 
 

Kransalger 
 
Totalt påträffades 7 arter av kransalger längs den inventerade kuststräckan.  
 

Borststräfse (Chara aspera) är den vanligaste arten bland 
kransalgerna. Den är en brackvattensart och är allmänt 
förekommande i hela Östersjön (Blindow 2000). Den är grön 
och kortvuxen och känns lätt igen på sina vita bulbiller 
(övervintringskroppar). C. aspera har goda möjligheter till 
övervintring genom att den kan övervintra både med oosporer 
och med bulbiller. Arten är även tålig mot exponerade 
förhållande (Wallentinus 1979) och tål att torrläggas kortare 

tider (Länsstyrelsen Gävleborg 1995). Detta ger den en konkurrensfördel gentemot annan 
vegetation i grunda, strandnära områden. Chara aspera påverkas negativt av övergödning 
(Blindow 2000). Arten bedöms inte kräva särskild hänsyn, men vikar som hyser täta ma ttor av 
C. aspera utgör sannolikt viktiga lokaler för reproduktion och uppväxt av fisk och är därmed 
mycket skyddsvärda.    
Förekomst: Chara aspera var allmänt förekommande längs hela den inventerade kuststräckan 
och förekom i 49 av 53 vikar. Den var vanlig i mycket skilda miljöer, från mycket skyddade 
vikar med mjukbotten till mer exponerade områden med fastare sand- och grusbotten. Arten 
påträffades i hela det inventerade djupintervallet (0-3 meter), men förekom även djupare. C. 
aspera var den dominerande arten i många vikar och bildade på sina håll täta mattor. I dessa 
mattor fanns ofta inslag av andra kransalger samt borst- och ålnate. De rikligaste 
förekomsterna av C. aspera fanns i Sandviken (Robertsfors kommun), Hällängesviken och 
Sandskärsslädan (Umeå kommun) samt Gumpfjärden, Lillfjärden och Långviken 
(Nordmalings kommun).  
 

Grönsträfse (Chara baltica) är en relativt vanlig 
brackvattensart som förekommer längs hela den svenska 
Östersjökusten (Blindow 2000). I grunda vikar längs 
Västerbottenskusten verkar den dock vara mindre vanlig. C. 
baltica har antagits vara konkurrenssvag gentemot annan 
bottenvegetation (Wallentinus 1979) och har gått tillbaka i 
Östersjön på grund av eutrofiering (Blindow 1995). Den är inte 
rödlistad, men då den verkar vara ovanlig i Västerbotten bör de 

vikar i länet som hyser C. baltica betraktas som skyddsvärda. 
Förekomst: C. baltica var ganska ovanlig längs den inventerade kuststräckan. Den påträffades 
endast i sex vikar, varav fem stycken i Robertsfors- samt en i Nordmalings kommun. Den 
växte på mellan 0 och 2,75 meters djup, men framförallt i de yttre och djupare delarna av 
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relativt exponerade vikar. Bottensubstratet var oftast sandigt. Arten förekom huvudsakligen 
som enstaka individer eller i små fläckar och växte ofta tillsammans med C. aspera. Endast i 
Lillhavet i Robertsfors kommun förekom större sammanhängande mattor. 
 

Rödsträfse (Chara tomentosa) är stor, röd och luktar starkt. 
Den är vanlig i Sverige och förekommer i både söt- och 
brackvatten (Blindow 2000). Den finns längs Östersjökusten 
från Blekinge till Västerbotten (Blindow 1995), men har sin 
huvudsakliga utbredning mellan Södermanland och 
Hälsingland (Blindow 1999). Artens nordgräns anses vara i 
närheten av Kronören i Nordmalings kommun (Ericsson, 
muntligen). I brackvatten är den bunden till skyddade habitat 

och växer främst på mjuka sediment (Blindow 1999). C. tomentosa hotas främst av över-
gödning, men har dessutom angetts vara känslig för exponering för luft, allt för stora 
vattenrörelser samt för frysning (Luther 1951). Mogna oosporer förekommer sällan (Blindow 
1999) och arten sprids därför huvudsakligen vegetativt. Det innebär att den har svårt att 
spridas till nya områden samt att komma tillbaka om den har försvunnit. Arten är inte 
rödlistad, men p.g.a. att den är relativt ovanlig i Västerbotten och dessutom har sin nordgräns 
i länet bör vikar som hyser C.tomentosa betraktas som skyddsvärda. 
Förekomst: C. tomentosa var inte särskilt vanlig och påträffades framförallt i länets sydligaste 
del. Den förekom i totalt sex vikar, fem vikar i södra delen av Nordmalings kommun samt en 
i norra delen av Umeå kommun (Sörfjärden). Arten växte endast i skyddade vikar där 
påverkan från vind och vågor var liten och där bottnarna bestod av finkornig sand och dy. C. 
tomentosa påträffades på mellan 0,5 och 2,0 m djup. Den förekom huvudsakligen i mindre 
fläckar, men bildade relativt täta bestånd i delar av Lillfjärden, Långviken och Galtösledan. 
Fyndet från Sörfjärden är den nordligaste dokumenterade förekomsten av denna art.  
 

Skörsträfse (Chara globularis) förekommer huvudsakligen i 
sötvatten. Arten föredrar låg salthalt, men förekommer relativt 
allmänt i hela Östersjön (Blindow 2000). C. globularis är inte 
rödlistad och bedöms inte kräva särskild hänsyn.  
Förekomst: Chara globularis förekom i alla tre kommuner och 
påträffades totalt i sju vikar. Den påträffades på mellan 0,5 och 
3,0 meters djup, men förekom framförallt i de mellersta och 
yttre, relativt exponerade delarna av vikarna. Oftast växte den i 

glesa bestånd eller i mindre fläckar. 
 
Papillsträfse (Chara delicatula) är väldigt lik C. globularis 
och det kan vara svårt att skilja dem åt. Även C. delicatula 
förekommer huvudsakligen i sötvatten. Den föredrar låg 
salthalt, men förekommer ändå relativt allmänt i hela Östersjön 
(Blindow 2000). C. delicatula är inte rödlistad och bedöms 
inte kräva särskild hänsyn.   
Förekomst: C. delicatula påträffades i tre vikar, en vik i 
Robertsfors- och två i Nordmalings kommun. Eftersom den är 

svår att skilja från C. globularis är det sannolikt att den fanns i fler vikar, men förväxlades 
med  C. globularis. Den påträffades på mellan 1,0 och 2,5 meters djup, men förekom 
framförallt i de mellersta och yttre, relativt exponerade delarna av vikarna. Oftast växte den i 
glesa bestånd eller i mindre fläckar. 
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Havsrufse (Tolypella nidifica) en kortvuxen marin- och 
brackvattensart som känns igen på att grenarna bildar tofsar. 
Den är relativt vanlig och finns längs hela den svenska 
Östersjökusten (Blindow 2000). Arten påverkas negativt av 
övergödning och har försvunnit från flera kända lokaler 
(Blindow 1995). Förekomsten kan variera mycket från år till år 
på grund av att T. nidifica är ettårig och endast övervintrar i 
form av oosporer (Wallentinus 1979). Den finns inte med på 

rödlistan och anses inte kräva särskild hänsyn. 
Förekomst: Tolypella nidifica var relativt vanlig längs den inventerade kuststräckan och 
påträffades i 18 vikar. Den förekom i mycket skilda miljöer, från skyddade områden med 
mjukbotten till mer exponerade områden med fastare botten. Arten påträffades i hela det 
inventerade djupintervallet (0-3 meter), men förekom även djupare. T. nidifica växte oftast i 
glesa bestånd eller i mindre fläckar. Ofta förekom den tillsammans med andra kransalger så 
som Chara aspera och Nitella flexilis.  
 

Glansslinke (Nitella flexilis) växer huvudsakligen i sötvatten 
och har påträffats relativt sparsamt i brackvatten (Blindow 
2000).   
Förekomst: Nitella flexilis förekom i 17 vikar och var den näst 
vanligaste kransalgsarten längs den inventerade kuststräckan. 
Den fanns huvudsakligen i Robertsfors- och norra delen av 
Umeå kommun, men även i en vik i Nordmalings kommun. N. 
flexilis påträffades i hela det inventerade djupintervallet (0-3 

meter), men förekom även djupare. Den växte framförallt i de yttre och djupare delarna av 
relativt exponerade vikar. Bottensubstratet var oftast sandigt. Arten förekom huvudsakligen i 
mindre fläckar eller i glesa bestånd, men bildade relativt täta bestånd i delar av Juviken, 
Lillhavet, Långviken, Borgarskärsviken och Storvarpet (Robertsfors kommun) samt 
Hällskärssundet, Ulterviken och Granskärsviken (Umeå kommun). Ofta förekom den 
tillsammans med andra kransalger så som Chara aspera och Tolypella nidifica. 
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Kärlväxter 
 
Totalt påträffades 42 kärlväxter längs den inventerade kuststräckan. De generella uppgifterna 
om arternas utbredning i Sverige är, om inget annat anges, hämtade ur ”Den nordiska floran” 
(Mossberg m.fl. 1992) 
 
 
Nateväxter 
 

Borstnate (Potamogeton pectinatus) är en söt- och 
brackvattensart som är vanlig på sand- och dybottnar i 
näringsrikt vatten. Den förekommer i sjöar, åar och havsvikar 
och är allmän i hela Östersjön. I Västerbotten förekommer den 
huvudsakligen i brackvatten. Arten anses gynnad av 
övergödning (Länsstyrelsen Gävleborg 1995).  
Förekomst: Borstnate var mycket vanlig längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 49 av de inventerade 

vikarna. Den växte på skiftande bottensubstrat i både skyddade och exponerade lägen och 
förekom ofta tillsammans med Chara aspera en bit ut i vikarna.   
 

Ålnate (P. perfoliatus) är allmän i söt- och brackvatten på 
sand- och dybottnar i ganska näringsrikt och klart vatten. 
Arten anses klara övergödning (Länsstyrelsen Gävleborg 
1995).   
Förekomst: Ålnate var mycket vanlig längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 51 av de inventerade 
vikarna. Arten förekom i väldigt skiftande miljöer och på 
skiftande bottensubstrat.   

 
Trådnate (P. filiformis) är ganska vanlig i söt- och 
brackvatten på sand- och grusbottnar i näringsrikt, grunt och 
klart vatten. I Västerbotten förekommer den främst i 
brackvatten, men även i vissa fjällsjöar (Ericsson, muntligen). 
Förekomst: Trådnate var vanlig längs hela den inventerade 
kuststräckan och förekom i 39 av de 53 vikarna. Arten 
förekom i skiftande miljöer och på skiftande bottensubstrat.   
 

 
Spädnate (P. panormitanus) förekommer i bräckt eller 
näringsrikt sötvatten. Den är relativt sällsynt i Sverige som 
helhet, men vanligare i Västerbotten (Ericsson, muntligen).  
Förekomst: Spädnate var relativt vanligt längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 31 av de inventerade 
vikarna. Den förekom oftast i ganska låg täthet i varje vik. 
Spädnate växte oftast i vikarnas inre och grundaste delar.  
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Slidnate (P. vaginatus) är en sötvattensart som är sällsynt i 
Sverige. Den förekommer på ett antal platser i Bottenviken och 
har sin sydgräns i Medelpad (Ericsson, muntligen). Slidnate 
finns med på den svenska rödlistan och är klassificerad som 
missgynnad (Gärdenfors 2000).  
Förekomst: Slidnate förekom i tre av de inventerade vikarna, 
Storvarpet och Nyhamnsfjärden  (Robertsfors kommun) samt 
Valviken (Umeå kommun). I samtliga dessa vikar var 

bestånden av slidnate tydligt begränsade till vissa områden. Vikarna var alla relativt 
sötvattenpåverkade, men slidnate förekom inte i direkt anslutning till vikarnas 
sötvattenutflöden.  
 

Rostnate (P. alpinus) är en sötvattensart som är ganska vanlig 
på dybottnar i åar, bäckar, diken och dammar.  
Förekomst: Rostnate förekom i fem av de inventerade vikarna. 
I samtliga av dessa vikar påträffades Rostnate på dyiga bottnar 
i närheten av sötvattensutflöden.  
 
 
 

 
Hårnating (Ruppia maritima) är ganska vanlig på dybottnar i 
grunda, lugna havsvikar i södra delen av Östersjön. Den är 
dock mycket sällsynt längre norrut och det nordligaste 
dokumenterade fyndet av arten är från Näskefjärden söder om 
av Örnsköldsvik (Kautsky m.fl. 1997)  
Förekomst: Hårnating var mycket ovanlig och påträffades 
endast i en vik (Lillfjärden) i Nordmalings kommun. Hårnating 
har aldrig tidigare påträffats i Västerbottens län och detta är det 

nordligaste dokumenterade fyndet i Sverige. Den förekom endast i några mindre fläckar i 
skyddade lägen på finkorniga bottnar med sand och dy.  
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Sävväxter 
 

Blåsäv (Schoenoplectus tabernaemontani) är vanlig i salt eller 
bräckt vatten, men sällsynt i sötvatten. Arten föredrar leriga 
bottnar.  
Förekomst: Blåsäv var mycket vanlig längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 50 av de inventerade 
vikarna. Den växte i ruggar eller större sammanhängande 
bälten längs med stränderna och förekom ofta tillsammans 
med agn- och knappsäv.   

 
Sjösäv (S. lacustris) liknar blåsäv, men är en ren sötvattensart. 
Den är vanlig i sjöar och åar i hela landet och föredrar fasta 
bottnar. 
Förekomst: Sjösäv påträffades endast i en vik (Lillfjärden) i 
Umeå kommun. Lillfjärden är tydligt sötvattenspåverkad på 
grund av att Täfteån mynnar i området. Sjösäven växte på 
mycket dyiga bottnar och bildade ett stort sammanhängande 
våtmarksområde.  

 
Knappsäv (Eleocharis palustris) är vanlig på sand eller lera i 
såväl sött som bräckt vatten och förekommer bl.a. i kärr, på 
stränder och i grunt vatten. De individer som lever i sött 
respektive bräckt vatten tillhör troligtvis två olika varieteter av 
samma art (Ericsson, muntligen).  
Förekomst: Arten var vanlig längs hela den inventerade 
kuststräckan och förekom i 38 av 53 vikar. Den växte i mindre 
ruggar eller i större sammanhängande bälten längs med 

stränderna och förekom ofta tillsammans med agn- och blåsäv.   
 
Agnsäv (E. uniglumis ssp. uniglumis) är vanlig på salthaltig 
eller kalkrik mark och förekommer bl.a. i kärr, på 
havsstrandängar och i grunt vatten. I Västerbotten förekommer 
den i stort sett enbart vid havet (Ericsson, muntligen). 
Förekomst: Agnsäv var inte riktigt lika vanlig som knappsäv 
och förekom i 15 av de inventerade vikarna. Dessa vikar 
fördelade sig över alla tre kommuner, men var grupperade i 
vissa områden. Även denna art växte i mindre ruggar eller i 

större sammanhängande bälten längs med stränderna och förekom ofta tillsammans med 
knapp- och blåsäv.   
 

Nålsäv (E. acicularis) är ganska vanlig på flacka stränder samt 
på sand- och lerbottnar både i söt- och brackvatten. De bildar 
ofta mattor under vattnet på bottnar ner till två meter. 
Förekomst: Nålsäv var vanlig längs hela den inventerade 
kuststräckan och förekom i 50 av de 53 vikarna. Arten växte 
framförallt i vikarnas grundaste, strandnära områden. Ofta 
förekom den i fläckar, men i vissa områden bildade den täta 
vegetationsmattor.   
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Dvärgsäv (E. parvula) är ganska vanlig på ler- och dybottnar i 
grunda havsvikar i största delen av Östersjön. Den 
förekommer endast i vatten med relativt hög och jämn salthalt 
(Mascher 1990) och är därför sällsynt i Västerbotten. Dvärgsäv 
har sin kända svenska nordgräns i Nordmalings kommun och 
de hittills nordligaste dokumenterade fynden är från Njurviken 
(Ericsson & Bader 1999) och Avafjärden (Mascher 1990), 
vilka ligger i närheten av Kronören i Nordmalings kommun.  

Förekomst: Dvärgsäv var mycket ovanlig och påträffades endast i en av de inventerade 
vikarna, Gumpfjärden i Nordmalings kommun. I nordöstra delen av viken fanns ett område 
med fläckvis förekomst av dvärgsäv. Arten växte väldigt grunt i närheten av stranden. 
Gumpfjärden ligger något norr om de vikar där den tidigare är funnen och är därmed det 
hittills nordligaste dokumenterade fyndet i Sverige.  
 
 
Slingeväxter 
 

Knoppslinga (Myriophyllum sibiricum) förekommer i 
skyddade vikar på näringsrika mjukbottnar. Arten anses tåla 
viss övergödning (Länsstyrelsen Gävleborg 1995).  
Förekomst: Knoppslinga var vanlig och förekom i 40 av de 
inventerade vikarna. De förekom huvudsakligen i skyddade 
delar av vikarna på finkorniga sand- och dybottnar.  
 
 

 
Hårslinga (M. alterniflorum) är en sötvattensart som är vanlig 
på ganska hårda och näringsfattiga bottnar i sjöar, åar och 
bäckar. Den är däremot relativt sällsynt i bräckt vatten.  
Förekomst: Hårslinga var ganska ovanlig och påträffades i sju 
av de inventerade vikarna. Den växte huvudsakligen i fläckar 
eller som enstaka individer på relativt hårda bottnar i de yttre 
delarna av mer eller mindre sötvattenspåverkade vikar.  
 

 
Axslinga (M. spicatum) växer på näringsrika bottnar i både 
sött och bräckt vatten. I Västerbottens län förekommer den 
dock endast vid kusten. Den förekommer endast i vatten med 
relativt hög och jämn salthalt (Ericsson & Bader 1999) och är 
därför sällsynt i Västerbotten. De nordligaste dokumenterade 
fynden av axslinga är från viken mellan Fökan och Tavastud-
den längst ut i Täftefjärden (Ericsson 1996). 
Förekomst: Axslinga förekom endast i fyra av de inventerade 

vikarna, Stadsviken (Umeå kommun) samt Mjöviken, Lillbölessundet och Stavsundsviken 
(Nordmalings kommun). Samtliga dessa vikar är relativt öppna mot havet och ligger 
dessutom i den södra länsdelen där vattnet är saltare. Axslinga växte huvudsakligen i fläckar 
eller som enstaka individer på relativt hårda bottnar längs stränderna i vikarnas yttre delar.  
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Lånkeväxter 
 

Höstlånke (Callitriche hermaphroditica) förekommer i 
näringsrika miljöer på mjuka bottnar i sjöar, åar och 
brackvattenvikar i hela Bottniska viken. Den anses 
missgynnad av övergödning och försämrat siktdjup 
(Länsstyrelsen Gävleborg 1995). I Västerbottens län växer 
höstlånke huvudsakligen i brackvatten, men förekommer 
dessutom i vissa fjällsjöar (Ericsson, muntligen). 
Förekomst: Höstlånke var mycket vanlig och förekom i 48 av 

de 53 vikarna. Arten växte framförallt i skyddade delar av vikarna på finkorniga bottnar med 
sand och dy. I flera vikar bildade den områden med täta vegetationsmattor. 
 

Smålånke (C. palustris) är en sötvattensart som är ganska 
vanlig i något näringsrikt vatten. 
Förekomst: Den var inte lika vanlig som höstlånke och 
förekom endast i 12 av de inventerade vikarna. Arten växte i 
samma typ av miljö som höstlånke d.v.s. huvudsakligen i 
skyddade delar av vikarna på finkorniga bottnar med sand och 
dy. Den växte oftast i glesa bestånd eller i mindre fläckar. 
 

 
Ranunkelväxter 
 

Sköldmöja (Ranunculus peltatus) är en sötvattensart som är 
ganska vanlig i klara lugna eller näringsrika, strömmande va t-
ten. 
Förekomst: Sköldmöja förekom längs hela den inventerade 
kuststräckan, i 15 av de inventerade vikarna. Arten växte 
framförallt i fläckvisa bestånd i skyddade lägen. 
 
 

 
Hårmöja (R. confervoides) är en ganska sällsynt art som 
förekommer i rent och näringsrikt sötvatten samt i något bräckt 
vatten. I Västerbotten förekommer arten huvudsakligen i 
brackvatten, men även i vissa fjällsjöar (Ericsson, muntligen). 
Förekomst: Hårmöja påträffades i 20 av de inventerade 
vikarna. Arten växte framförallt i ganska små, fläckvisa 
bestånd i skyddade lägen. 
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Vitstjälksmöja (R. baudotii) är en brackvattensart som är 
ganska vanlig i Östersjön. Den föredrar ganska hårda bottnar. 
Arten anses näringsgynnad (Länsstyrelsen Gävleborg 1995). 
Den har sin nordgräns i närheten av Ratan (Ericsson 1982). 
Förekomst: Vitstjälksmöja var relativt vanlig och förekom i 15 
av de inventerade vikarna. Den förekom framförallt i den 
södra länsdelen, men påträffades även i två vikar i norra delen 
av Robertsfors kommun. Dessa vikar ligger norr om artens 

tidigare dokumenterade nordgräns. Vitstjälksmöja växte framförallt i fläckvisa bestånd på 
sandiga bottnar i något exponerade lägen, men förekom även i mer skyddade lägen.  
 

Strandranunkel (R. reptans) är en vanlig art som växer på 
stränder eller i grunt vatten på bottnar av grus, sand eller 
ibland dy. Den lever både i sött och i något bräckt vatten och 
bildar ofta mattor under vattnet.  
Förekomst: Strandranunkel var relativt vanlig längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 18 av de inventerade 
vikarna. Den växte framförallt i de innersta och grundaste 
delarna av vikarna och bildade ofta mattor på bottnarna. 

 
 
Särvväxter 
 

Hårsärv (Zannichellia palustris) är vanlig i salt eller 
brackvatten och förekommer i hela Östersjön. Den växer 
framförallt på sand, ler och dybottnar i skyddade lägen. 
Förekomst: Hårsärv var relativt vanlig längs hela den 
inventerade kuststräckan och förekom i 16 av de inventerade 
vikarna. Den förekom huvudsakligen i ganska glesa bestånd i 
vikarnas innersta delar samt i skyddade lägen. 
 

 
Storsärv (Z. palustris ssp. polycarpa) är en mindre vanlig art 
som förekommer i salt eller bräckt vatten. Den är mycket 
sällsynt i Västerbotten och anses ha sin nordgräns i södra 
delen av Nordmalings kommun. Storsärv har tidigare 
påträffats vid Kronören (Ericsson 1982).  
Förekomst: Storsärv var mycket ovanlig och påträffades 
endast i två vikar i Nordmalings kommun, Lillfjärden och 
Ytteravan. Dessa fynd ligger i närheten av artens nordgräns 

och tillhör därmed de nordligaste dokumenterade fynden i Sverige. Den förekom endast i 
några mindre fläckar i skyddade lägen.  
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Hästsvansväxter 
 

Hästsvans  (Hippuris vulgaris) är en vanlig sötvattensart som 
förekommer i sött eller något bräckt vatten i hela Sverige. Den 
lever på strandängar och grunda bottnar av dy, lera eller torv.  
Förekomst: Hästsvans var vanlig längs hela den inventerade 
kuststräckan och förekom i 25 vikar. Den växte i skyddade 
miljöer, ofta i närheten av sötvattenutflöden eller i inne i 
sävbälten tillsammans med blå-, agn- och knappsäv. I många 
vikar förekom den mycket rikligt.   

 
Ishavshästsvans  (H. tetraphylla) är en mycket sällsynt art 
som växer på brackvattensstrandängar i områden med grunda, 
dyiga bottnar i skyddade lägen. I Sverige är Ishavshästsvans 
endast känd från ett enda område i Norra Kvarken (Ericsson & 
Bader 1999). I Finland är den dock vanligare och förekommer 
där ojämnt spridd utefter större delen av kusten (Cederberg & 
Löfroth 2000). Ishavshästsvans är klassificerad som akut hotad 
i den svenska rödlistan över hotade arter (Gärdenfors 2000). 

Den finns även med på listan över arter som bör skyddas i det europeiska nätverket Natura 
2000 (Cederberg & Löfroth 2000).  
Förekomst: Ishavshästsvans påträffades endast i en av de inventerade vikarna, Njurviken i 
Nordmalings kommun. Detta är landets enda kända växtplats för denna art. Inom Njurviken 
påträffades den på två olika lokaler. Den ena lokalen utgörs av den vik som skjuter in mellan 
Furören och Storsandskäret i Njurvikens östra del. Där växer ett relativt stort bestånd. Den 
andra lokalen består av den lilla och smala vik som finns i Njurvikens norra del, alldeles i 
närheten av sundet till Gumpfjärden. Där växer endast ett mindre bestånd. Båda dessa lokaler, 
samt ytterligare en, är kända sedan tidigare (Ericsson & Bader 1999). Den tredje lokalen 
består av en mindre vik i den nordvästra delen av Njurviken, d.v.s. på fastlandssidan. Denna 
var dock utanför de inventerade området. I båda de inventerade lokalerna växte 
ishavshästsvansen inne i, eller i kanten av, sävbältena tillsammans med vanlig hästsvans och 
olika sävarter. 

 
Mellanhästsvans  (H. lanceolata) anses vara en mellanform 
mellan hästsvans och ishavshästsvans. Den är sällsynt i 
Sverige och förekommer, precis som vanlig hästsvans, på 
strandängar och grunda bottnar av dy, lera eller torv i sött eller 
något bräckt vatten. Arten är dåligt känd.  
Förekomst: Mellanhästsvans var sällsynt och påträffades 
endast i 5 vikar. Alla dessa vikar låg i Umeå- och Nordmalings 

kommun. Mellanhästsvans kan dock vara svår att skilja från de övriga hästsvansarterna, vilket 
kan innebära att den kan ha förekommit i fler vikar men bestämts till fel art. Den växte i 
skyddade miljöer, ofta inne i sävbältena tillsammans med vanlig hästsvans och olika sävarter. 
I Hällängesviken (Umeå kommun) förekom den mycket rikligt.   
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Övriga arter 
 

Bladvass (Phragmites australis) är en sötvattensart som är 
vanlig på fuktig-våt mark i hela Sverige. Den trivs bäst på 
näringsrik mark. 
Förekomst: Bladvass var vanlig och förekom i 26 av de 
inventerade vikarna. Den påträffades längs hela den 
inventerade kuststräckan, men var vanligast i södra delen av 
Nordmalings kommun samt i området mellan Täftefjärden och 
Ostnäsfjärden i Umeå kommun. Arten förekom framförallt i 

skyddade delar av vikarna. Den växte i ruggar eller större sammanhängande bälten längs med 
stränderna och förekom ofta tillsammans med blå-, agn- och knappsäv. I vissa vikar i 
Nordmalings kommun, framförallt i Nyåkersviken, bildade den mycket stora bestånd. 
 

Sylört (Subularia aquatica) är en vanlig art som växer på 
sand- eller lerbottnar både i sött- och något bräckt vatten.  
Förekomst: Sylört var allmän och förekom i 44 av de 53 
vikarna. Den växte främst i de inre, grundaste delarna av 
vikarna och förekom ofta i relativt riklig mängd. Den förekom 
på varierade substrat, men främst på finkorniga bottnar. 
 
 

 
Ävjebrodd (Limosella aquatica) är en relativt ovanlig art som 
växer på sand- eller lerbottnar både i sött- och något bräckt 
vatten.  
Förekomst: Ävjebrodd förekom alla tre kommuner, i 
sammanlagt 10 av de inventerade vikarna. Den förekom främst 
på finkorniga bottnar. 
 
 

 
Slamkrypa (Elatine hydropiper) är en ganska sällsynt art som 
förekommer både i sött och bräckt vatten. Den växer 
framförallt på näringsrika sand- och dybottnar. 
Förekomst: Slamkrypa var ganska vanlig och förekom i 11 av 
de inventerade vikarna. Den påträffades i samtliga kommuner, 
men växte framförallt i skyddade delar av relativt 
sötvattenpåverkade vikar i Umeå kommun.  
 

 
Korsandmat (Lemna trisulca) är en ganska vanlig art som 
förekommer i näringsrika miljöer i både sött och bräckt vatten. 
Den växer i sammanhängande sjok fritt liggande på botten i 
skyddade vikar. Arten anses gynnad av övergödning 
(Länsstyrelsen i Gävleborg). 
Förekomst: Korsandmat var relativt ovanlig och förekom 
endast i tre av de inventerade vikarna, Storvarpet (Robertsfors 
kommun) samt Rovsundet och Långviken (Umeå kommun). 
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Samtliga vikar var väl skyddade och bottensubstratet bestod av sand och dy. Arten växte 
huvudsakligen i fläckvisa bestånd, men bildade även större sammanhängande mattor i vissa 
områden framförallt i Rovsundet. 
 

Vekt braxengräs (Isoëtes echinospora) är en mindre vanlig 
art som lever på finsedimentbottnar, på grunda och skyddade 
platser, i både sött- och bräckt vatten.  
Förekomst: Vekt braxengräs påträffades i tre av de inventerade 
vikarna, Lillhavet och Halsviken (Robertsfors kommun) samt 
Nyåkersviken (Nordmalings kommun).  
 
 

 
Havsnajas (Najas marina) är en ganska sällsynt 
brackvattensart som lever på dyiga mjukbottnar i flador och 
grunda havsvikar i Östersjön. Den är sällsynt i Västerbotten 
och har sin nordgräns i närheten av Järnäsudden i Nordmalings 
kommun (Ericsson 1996), men lokalt kan den vara relativt 
vanlig. Den anses tåla en viss övergödning (Länsstyrelsen i 
Gävleborg, 1995).    
Förekomst: Havsnajas var ovanlig längs den inventerade 

kuststräckan. Den förekom endast i 5 vikar i södra delen av Nordmalings kommun; 
Njurviken, Ytteravan, Tenavan, Yttre Avafjärden och Nyåkersviken. I dessa vikar var den 
dock relativt vanlig och förekom huvudsakligen i fläckvisa bestånd. I Njurviken och 
Ytteravan var förekomsten t.o.m. mycket riklig och havsnajas täckte stora delar av bottnarna. 
Samtliga dessa vikar var väl skyddade och bottnarna bestod huvudsakligen av sand och dy.   
 
Övriga sötvattens arter. Förutom de ovan nämnda arterna fanns ett flertal arter som enbart 
förekom i avsnörda och kraftigt sötvattenpåverkade vikar samt i eller i närheten av 
sötvattensutflöden. Dessa arter är; pilblad (Sagittaria spp.), igelknopp (Sparganium spp.), 
svalting (Alisma spp.), dybläddra (Utricularia intermedia), vattenbläddra (U. vulgaris), 
topplösa (Lysimachia thyrsiflora), nordnäckros (Nymphaeaceae alba ssp. candida) och 
kabbleka (Caltha palustris ssp. palustris). Alla dessa arter är allmänt förekommande i 
sötvatten. Pilblad och igelknopp var relativt vanliga och förekom i ett flertal av de inventerade 
vikarna. De övriga förekom endast i ett fåtal vikar. Oftast förekom dessa arter endast som 
enstaka individer och endast mycket begränsade områden i närheten av sötvattensutflödena. 
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Beskrivning av de mest  
värdefulla vikarna 

 
 
Nedan beskrivs de vikar som i denna inventering har bedömts hysa mycket höga naturvärden 
d.v.s. de vikar som tillhör naturvärdesklass 1. Av dessa vikar har 12 stycken bedömts vara 
särskilt värdefulla och särskilt skyddsvärda. Dessa 12 har markerats med en stjärna (*) och 
bör prioriteras i framtida skyddsarbete. Information om de övriga inventerade vikarna finns i 
tabeller och bilagor. 
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Robertsfors kommun 
För samtliga kartor i detta avsnitt gäller: Ur Fastighetskartan ?  Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande 
M2001/2921. Gäller tom 2006-05-30. 

1. Juviken* 
 
Beskrivning av området 

Juviken ligger i norra delen av Robertsfors kommun, precis på gränsen till Skellefteå 
kommun. Viken är ganska öppen och exponerad och det förekommer ingen tydlig tröskel mot 

havet. Den innersta delen är dock 
skyddad av ön Juviksskäret. I övrigt 
finns inga skyddande öar utanför 
viken. Längst in i viken mynnar en 
bäck. Den inre delen är därför något 
sötvattenpåverkad. I vikens inre del 
består bottnarna av sand och dy, 
men övergår successivt till grus, 
sten och block längre ut. Stränderna 
i den inre delen består 
huvudsakligen av våtmark och 
utanför våtmarksområdet samt längs 
vikens sydvästra strand finns ett 
smalt sävbälte bestående av blå-, 
agn- och knappsäv. I den yttre delen 

domineras stränderna däremot av block och sten. Det förekommer även en del hällar. Runt 
hela viken sträcker sig en tunn albård varefter barrskog tar vid. 
 
Vattenvegetation 

Juviken är måttligt artrik (16 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
endel sötvattensarter i vikens inre del i närheten av sötvattensutflödet.  
 
Vegetationstätheten är måttlig. Det förekommer täta vegetationsmattor i vissa delar av viken, 
medan andra delar har väldigt sparsam vegetation. I den inre delen finns en stor variation av 
arter, framförallt olika säv-, nate- och lånkearter samt även knoppslinga, hårsärv och sylört. 
Längre ut dominerar däremot kransalger, främst Nitella flexilis och Tolypella nidifica. 
Kransalgerna förekommer i relativt hög täthet, men bildar ändå inga riktigt täta 
vegetationsmattor. Allra längst ut, i vikens djupaste och mest exponerade del, finns i stort sett 
ingen vegetation alls.  
 
Juviken har hög förekomst av värdefulla arter. I vikens mellersta och yttre del finns stora 
områden med riklig till mycket riklig förekomst av Nitella flexilis och stora fläckvisa bestånd 
av Tolypella nidifica. Det finns även mindre områden med riklig förekomst av Chara baltica. 
 
Mänsklig påverkan 

Juviken är relativt svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett fåtal stugor 
och bryggor, men däremot varken pirar eller tecken på muddringar. Båttrafiken är ringa. 
 

?  Lantmäteriverket 2001 
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Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Juviken bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att det 
förekommer ett flertal värdefulla arter av kransalger. Juviken är en av de inventerade vikar 
som hyser högst täthet av Nitella flexilis och Tolypella nidifica. Den är dessutom en av få 
vikar där det växte Chara baltica. Med tanke på dessa arters fortlevnad har denna vik ett 
mycket högt skyddsvärde. Viken är dessutom relativt svagt påverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
2. Lillhavet* 
 
Beskrivning av området 

Lillhavet ligger i norra delen av Robertsfors kommun, 8 km öster om Ånäset. Viken är öppen 
och exponerad och det förekommer ingen tydlig tröskel mot havet. Ön Långskäret, som ligger 

utanför viken, skyddar dock något 
mot vind- och vågpåverkan från 
söder. Längst in i viken mynnar två 
mindre bäckar. Den allra innersta 
delen är därför något 
sötvattenspåverkad. Bottnarna 
domineras av sand i vikens inre del 
och övergår successivt till grus, sten 
och block längre ut. I vikens inre 
del består stranden av våtmark med 
bl.a. blå-, och knappsäv och utanför 
våtmarksområdet finns ett bälte med 
vass. I de yttre delarna domineras 
stränderna däremot av block och 
sten. Längs den södra stranden 
förekommer även mindre områden 

med hällar och sand. Runt större delen av viken sträcker sig en tunn albård. I vikens inre del 
är albården bredare och innehåller inslag av vide. Utanför albården växer barrskog med inslag 
av enstaka björkar.    
 
Vattenvegetation 

Lillhavet är måttligt artrikt (16 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
endel sötvattensarter i närheten av vikens sötvattensutflöden.  
 
Vegetationstätheten är måttlig. Det förekommer täta vegetationsmattor i vissa delar av viken 
medan andra delar har mer sparsam vegetation. Vegetationen i den innersta delen är ganska 
gles och består av en stor variation av arter, framförallt av olika säv- och natearter. Längre ut 
är vegetationen tätare och består främst av kransalger och borstnate. Där finns stora områden 
med täta mattor av främst Chara aspera och Nitella flexilis, men även av Chara baltica och 
Tolypella nidifica. Allra längst ut, i den djupaste och mest exponerade delen, förekommer i 
stort sett ingen vegetation alls. 
 

?  Lantmäteriverket 2001 
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Lillhavet har hög förekomst av värdefulla arter. I vikens mellersta del finns stora områden 
med riklig till mycket riklig förekomst av Nitella flexilis, Tolypella nidifica och Chara 
baltica. 
 
Mänsklig påverkan 

Viken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett fåtal stugor, men 
däremot varken bryggor, pirar eller tecken på muddringar. Båttrafiken är ringa. 
 
Naturvärde  

Naturvärdeslass 1*. Lillhavet bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att det finns 
stora områden med riklig förekomst av flera värdefulla kransalger. Lillhavet är den enda av de 
inventerade vikarna där Chara baltica förekom i så riklig mängd att den bildade mattor. 
Lillhavet är dessutom en av de inventerade vikar som hyser högst täthet av Nitella flexilis och 
Tolypella nidifica. Med tanke på dessa kransalgsarters fortlevnad har denna vik ett mycket 
högt skyddsvärde. Även om vegetationstätheten är måttlig i viken som helhet har vissa 
delområden mycket tät vegetation. Dessa vegetationsmattor är som tidigare nämnts 
högproduktiva och har ett mycket högt värde för fågel och fisk. Viken är dessutom relativt 
svagt påverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
3. Långviken 
 
Beskrivning av området 

Långviken ligger i norra delen av Robertsfors kommun, 8 km SO om Ånäset. Viken är öppen 
och exponerad och det förekommer ingen tydlig tröskel mot havet. Det finns heller inga 

skyddande öar utanför viken. 
Längst in i viken mynnar en liten å. 
Bottnarna domineras av sand i 
vikens inre del och övergår 
successivt till grus, sten och block 
längre ut. I den yttre halvan av 
viken består bottnarna 
huvudsakligen av sten och block. 
Stränderna består av sten, block och 
häll, men det förekommer även 
mindre kortare sträckor med 
sandstrand. Hällar finns framförallt 
längs den södra stranden. I vikens 
innersta del kantas viken av ett bälte 
med knappsäv och gräs. Runt större 

delen av viken sträcker sig en tunn albård, med inslag av vide. Utanför albården växer 
barrskog.    
 
Vattenvegetation 

Långviken är måttligt artrikt (15 arter) och vegetationen domineras av brackvattensarter.  
 
Vegetationstätheten är låg och det förekommer endast små arealer med täta vegetationsmattor. 
Viken är mycket exponerad och i den yttre halvan av viken saknas vegetation nästan helt. Där 

?  Lantmäteriverket 2001 
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växer endast enstaka kransalger. I övriga delar av viken består vege tationen huvudsakligen av 
kransalger, främst Nitella flexilis och Tolypella nidifica, men även Chara aspera och C. 
delicatula. Kransalgerna växer fläckvis eller i glesa bestånd, men i vissa områden finns även 
större sammanhängande mattor. Höstlånke och borstnate förekommer i större delen av viken. 
I den allra innersta delen växer dessutom en stor variation av olika kärlväxtarter. Framförallt 
olika natearter samt nålsäv, höstlånke, hårsärv och sylört.  
 
Långviken har hög förekomst av värdefulla arter. I den mellersta delen av viken finns stora 
områden med riklig till mycket riklig förekomst av Nitella flexilis och Tolypella nidifica. Det 
finns även C. delicatula. I den inre delen av viken finns dessutom ett stort sammanhängande 
område med Vitstjälksmöja. Vitstjälksmöja anses ha sin nordgräns i närheten av Ratan 
(Ericsson, 1982). Detta fynd ligger därmed norr om artens dokumenterade 
utbredningsområde. 
 
Mänsklig påverkan 

Viken är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett relativt stort antal 
stugor, men däremot inte särskilt många bryggor och pirar. Det syntes inga spår av 
muddringar och båttrafiken är troligtvis relativt begränsad. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Långviken bedöms tillhöra naturvärdesklass 1 på grund av att det finns 
stora områden med riklig förekomst av flera värdefulla kransalger. Långviken är en av de 
inventerade vikar som hyser högst täthet av Nitella flexilis och Tolypella nidifica. Med tanke 
på dessa kransalgers fortlevnad har denna vik ett mycket högt skyddsvärde. Den rikliga 
förekomsten av Vitstjälksmöja, norr om dess kända utbredningsområde, ger viken ytterligare 
skyddsvärde. Viken är dock ganska exponerad och dessutom relativt exploaterad och bedöms 
därför inte tillhöra de högst prioriterade vikarna. 
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4. Sandviken* 
 
Beskrivning av området 

Sandviken ligger i mellersta delen av Robertsfors kommun, 5 km SSO om Sikeå. Viken är 
öppen och ganska exponerad och det förekommer inga skyddande öar utanför. Mynningen 

vetter mot nordost, vilket gör att de 
inre delarna skyddas något mot vind 
och vågexponering från söder. 
Viken avgränsas dessutom med en 
tröskel mot havet. Hela viken är 
väldigt grund och på väg att växa 
igen. Längst in i viken mynnar två 
bäckar och vikens inre del är tydligt 
sötvattenspåverkad. Bottna rna i 
vikens inre och djupare delar består 
av sand och dy. I den yttre delen 
domineras bottnarna däremot av 
sand förutom tröskeln som består av 
block och sten. Stränderna utgörs 
huvudsakligen av ett brett 

våtmarksområde med bl.a. gräs och blåsäv. I närheten av tröskeln består stränderna av block 
och sten. Runt hela viken sträcker sig en bred albård varefter blandskog tar vid.    
 
Vattenvegetation 

Sandviken är artrik (19 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även ett 
flertal sötvattensarter i den inre delen av viken i närheten av sötvattensutflödet.  
 
Vegetationstätheten är hög och det förekommer täta vegetationsmattor i en stor del av viken. 
Vegetationen domineras av kransalgen Chara aspera och i den centrala och något djupare 
delen av viken finns stora områden med täta mattor. Där finns även hög förekomst av 
borstnate. I vikens grundare områden finns däremot en stor variation av kärlväxter, framförallt 
olika säv- och natearter.  
 
Sandviken har måttlig förekomst av värdefulla arter. I vikens centrala och djupare delar finns 
fläckvisa bestånd av Tolypella nidifica, Nitella flexilis och Chara baltica. Dessa arter växte 
även utanför tröskeln. Det är därför sannolikt att de även förekommer djupare och längre ut än 
det inventerade området.  
 
Mänsklig påverkan 

Sandviken är relativt svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett fåtal 
stugor, bryggor och pirar och båttrafiken är ringa. Det syns spår efter två tidigare muddringar, 
men spåren är gamla och börjar försvinna. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Sandviken bedöms vara mycket värdefull på grund av att vegetationens 
täthet är mycket hög. Sandviken var en av väldigt få vikar som hyste stora områden med 
välutvecklad undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Vikens inre del är 
mycket grund och håller på att växa igen. Det gör att en stor del av viken med tiden troligtvis 
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kommer att utvecklas till ett fint våtmarksområde. Området torde därmed vara av ett stort 
värde för fågel och fisk och bör betraktas som mycket skyddsvärd. Viken är dessutom artrik 
och det förekommer flera värdefulla arter av kransalger både inom det inventerade området 
och längre ut i viken. Den är även relativt svagt påverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
5. Storvarpet* 
 
Beskrivning av området 

Storvarpet ligger i mellersta delen av Robertsfors kommun, 2,5 km SO om Dalkarså. Viken är 
väl skyddad och har en liten och 
trång mynning mot havet. Det 
förekommer en stenig tröskel i 
mynningen. Viken skyddas 
dessutom av ön Prästskäret som 
ligger en bit utanför. Inne i viken 
mynnar två bäckar och viken är 
tydligt sötvattenspåverkad, 
framförallt i närheten av utflödena. 
Bottnarna består av sand och dy i 
vikens inre och djupare delar och 
övergår successivt till sten, block 
och häll längre ut. Stränderna består 
av sten, block och häll. Större delen 
av viken kantas av ett bälte med 
blåsäv och knappsäv och utanför 

detta finns ett smalt bälte av gräs. Runt hela viken sträcker sig en tunn albård varefter 
blandskog tar vid.    
 
Vattenvegetation 

Storvarpet är artrik (21 arter). I viken finns en stor variation av brackvatten- och 
sötvattensarter. Sötvattensarterna förekommer främst i vikens inre och grundare delar, i 
närheten av sötvattensutflödena.  
 
Vegetationstätheten är låg och det förekommer endast små arealer med täta vegetationsmattor. 
I de grundare delarna finns en stor variation av olika kärlväxtarter, framförallt olika natearter 
samt höstlånke, hårmöja och sylört. Vegetationen i de djupare delarna är gles och består 
huvudsakligen av kransalger, främst Nitella flexilis och Tolypella nidifica, men även Chara 
aspera och Chara globularis. Där förekommer även höstlånke, borstnate och ålnate. I stora 
delar av de djupare områdena i både den yttre och inre delen av viken saknas vegetation helt. 
 
Storvarpet har hög förekomst av värdefulla arter. I vikens djupare del finns områden med 
ganska riklig förekomst av Nitella flexilis och Tolypella nidifica. Det förekommer även 
fläckvisa bestånd av Chara globularis. I sundet mellan Rödhällan och Getskäret växer 
Slidnate. Slidnate är sällsynt i Sverige och har sin sydgräns i Medelpad (Ericsson, muntligen).  
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Mänsklig påverkan 

Storvarpet är måttligt (starkt) påverkad (2) av mänsklig aktivitet. I viken finns ett stort antal 
stugor och bryggor samt även ett antal pirar. Fritidsbåttrafiken är relativt tät, men det 
förekommer däremot inga stora båtar. Det syns spår efter småskaliga muddringar på ett flertal 
ställen.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Storvarpet bedöms som mycket värdefull främst på grund av att det 
förekommer flera värdefulla arter av både kärlväxter och kransalger. Förekomsten av slidnate, 
vilken endast påträffades i tre av de inventerade vikarna, ger viken ett särskilt skyddsvärde. 
Viken är dessutom artrik. Den är dock relativt starkt påverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
6. Bastufjärden 
 
Beskrivning av området 

Bastufjärden ligger 3,5 km SV om Ratan, i södra delen av Robertsfors kommun. Viken består 
av två delar; Inre och Yttre Bastufjärden. Yttre Bastufjärden är öppen och exponerad mot 

havet. Inre Bastufjärden är däremot 
skyddad och förbunden med Yttre 
Bastufjärden genom en trång 
mynning. Det förekommer ingen 
tydlig tröskel mot havet, men 
området utanför viken är fullt av 
grund och grynnor. I viken mynnar 
ett större sötvattensutflöde (Ratuån) 
samt tre mindre bäckar, vilket gör 
viken tydligt sötvattenpåverkad. 
Bottnarna i Yttre Bastufjärden 
består av sand, grus, sten och block. 
I Inre Bastufjärden dominerar 
däremot sand och dy.  Vikens 
stränder består huvudsakligen av 

sten, block och häll och kantas av ett bälte med gräs. I Inre Bastufjärden förekommer 
dessutom en bård av blå- och knappsäv närmast vattnet. Runt hela viken sträcker sig en tunn 
albård varefter granskog tar vid. I vissa delar förekommer även blandskog med inslag av 
buskar.    
 
Vattenvegetation 

Bastufjärden är artrik (22 arter). I viken finns en stor variation av både brackvatten- och 
sötvattensarter. Sötvattensarterna förekommer främst i Inre Bastufjärden samt i närheten av 
sötvattensutflödena.  
 
Vegetationstätheten är låg. Det finns inga större områden med täta vegetationsmattor och 
stora delar av bottnarna är helt utan vegetation. I de grundare områdena finns en stor variation 
av olika kärlväxter, framför allt säv-, nate- och lånkearter. I de djupare, centrala, delarna av 
Yttre Bastufjärden förekommer däremot fläckvisa bestånd av olika kransalger.  
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Bastufjärden har hög förekomst av värdefulla arter. I vikens mellersta och yttre delar finns 
områden med ganska riklig förekomst av Nitella flexilis. Det finns även mindre förekomster 
av Tolypella nidifica, Chara baltica och C. globularis.  
 
Mänsklig påverkan 

Viken är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett antal stugor, bryggor 
och pirar och båttrafiken är måttlig. Mellan Inre- och Yttre Bastufjärden finns dessutom en 
muddrad kanal. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Bastufjärden har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 för att det 
förekommer flera värdefulla arter av kransalger samt att viken har hög artrikedom. Viken är 
dock väldigt sötvattenspåverkad och dessutom måttligt påverkad av mänsklig aktivitet och 
bedöms därför inte tillhöra de högst prioriterade vikarna.  
 
 
7. Nyhamnsfjärden 
 
Beskrivning av området 

Nyhamnsfjärden ligger i södra delen av Robertsfors kommun, 7 km SV om Ratan. Fjärden 
består av två delar; norra och södra 
Nyhamnsfjärden. Delarna skiljs åt 
genom en landtunga som förbinder 
ön Skatågrundet med fastlandet. 
Båda delarna av Nyhamnsfjärden är 
ganska öppna och det förekommer 
ingen tydlig tröskel mot havet. Den 
norra delen mynnar åt sydost och är 
måttligt exponerad. Den södra är 
däremot skyddad bakom ön 
Tärnögern. Båda delområdena är 
väldigt grunda och stora delar håller 
på att växa igen. I både norra och 
södra Nyhamnsfjärden mynnar 
tydliga sötvattensutflöden och vissa 

delar är tydligt sötvattenspåverkade. I de inre delarna domineras bottnarna av sand och dy. I 
de yttre delarna består bottnarna av däremot av sand, sten och block. Stränderna består 
framförallt av sten och block. Runt om hela viken finns ett blåsävsbälte med inslag av 
knappsäv. Utanför sävbältet växer gräs följt av en tunn albård och därefter blandskog.   
 
Vattenvegetation 

Nyhamnsfjärden är artrik (18 arter). Det finns en stor variation av brackvatten- och 
sötvattensarter. Sötvattensarterna förekommer främst i närheten av sötvattenutflödena.  
 
Vegetationstätheten är måttlig. Täta vegetationsmattor förekommer endast i vissa delar av 
viken, medan andra delar har lägre vegetationstäthet. I de inre delarna finns en stor variation 
av olika kärlväxter, framför allt olika natearter, höstlånke, hårmöja, sylört och knoppslinga. 
Vegetationen i dessa delar är relativt hög, men bildar inte täta mattor. I fjärdens yttre delar 
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består vegetationen av mindre områden med mattor av kransalgen Chara aspera samt olika 
natearter.  
 
Nyhamnsfjärden har måttlig (låg) förekomst av värdefulla arter. I fjärdens södra del, mot ön 
Skatågrundet, finns ett ganska stort område med Slidnate.  
 
Mänsklig påverkan 

Nyhamnsfjärden är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer en hel del 
bebyggelse, men däremot endast ett fåtal bryggor och pirar och båttrafiken är liten. Det syns 
spår efter en tidigare muddring. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Nyhamnsfjärden har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 främst eftersom 
den är artrik och hyser en stor förekomst av den sällsynta arten Slidnate. Förekomsten av 
Slidnate, vilken endast påträffades i tre vikar, ger viken ett särskilt skyddsvärde. Trots att det 
inte finns några stora områden med täta vegetationsmattor har viken relativt riklig vegetation. 
Vegetationen har dessutom en varierad struktur som torde gynna fågel och fisk. 
Nyhamnsfjärden är däremot måttligt påverkad av mänsklig aktivitet. Den bedöms inte tillhöra 
de högst prioriterade vikarna. 
 
 
8. Öster-Bakviken  
 
Beskrivning av området 

Öster-Bakviken ligger, i södra delen av Robertsfors kommun på gränsen mot Umeå kommun, 
11 km SO om Sävar. Viken är öppen och ganska exponerad mot havet. Det förekommer inga 

skyddande öar utanför och ingen 
tydlig tröskel mot havet. Vikens 
inre del är väldigt grund och på väg 
att växa igen. I viken finns inga 
tydliga sötvattensutflöden. 
Bottnarna består av sand och dy i 
vikens inre del och övergår 
successivt till sand, grus, sten och 
block i den yttre delen. Vikens 
stränder utgörs framförallt av sten 
och block. Den innersta delen av 
viken är helt igenvuxen och bildar 
ett våtmarksområde med bl.a. blå- 
och knappsäv. Runt i stort sett hela 
viken sträcker sig ett bälte med 

gräs. Utanför gräsbältet sträcker sig en tunn albård varefter granskog tar vid. 
 
Vattenvegetation 

Öster-Bakviken är måttligt artrik (16 arter) och vegetationen domineras av brackvattensarter.  
 
Vegetationstätheten är låg (måttlig) och det förekommer mycket små arealer med täta 
vegetationsmattor. Vegetationen skulle eventuellt kunna klassas som måttlig eftersom den, 
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trots att den inte bildar mattor, ändå är regelbunden i hela viken. I den innersta delen finns en 
stor variation av olika kärlväxter, framförallt säv- och natearter samt sylört, höstlånke och 
strandranunkel. I den yttre delen dominerar däremot kransalgen Chara aspera, men det 
förekommer även andra kransalgsarter samt olika natearter och höstlånke.  
 
Viken har hög förekomst av värdefulla arter. I den yttersta, djupare, delen finns glesa bestånd 
av Tolypella nidifica, Nitella flexilis och Chara baltica. I den yttre delen i närheten av 
Nybrunnsudden förekommer även fläckvisa bestånd av Vitstjälksmöja.  
 
Mänsklig påverkan 

Öster-Bakviken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer endast ett fåtal 
stugor, bryggor och pirar. Båttrafiken är liten och det finns inga tecken på muddringar.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Öster-Bakviken har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 eftersom den 
hyser flera värdefulla kransalgsarter samt även Vitstjälksmöja. Viken är dessutom relativt 
opåverkad av mänsklig aktivitet. Vegetationen är däremot varken särskilt artrik eller tät och 
de värdefulla arterna förekommer i högre tätheter i andra inventerade vikar. Öster-Bakviken 
bedöms därför inte tillhöra de högst prioriterade vikarna. 
 
 

Umeå kommun 
 
9. Hällängesviken* 
 
Beskrivning av området 

Hällängesvikens ligger i södra delen av Ostnäsfjärden, i Umeå kommun, 9 km öster om 
Täfteå. I vikens inre del finns två mindre vikar; den östra och västra viken. Hällängesviken är 

ganska öppen och det förekommer 
ingen tydlig tröskel mot havet. Den 
yttre delen är relativt exponerad 
medan de inre vikarna är skyddade 
mot havet. I Hällängesviken finns 
inga tydliga sötvattensutflöden. I 
vikens inre delar består bottnarna av 
sand och dy, men övergår till ren 
sand längre ut. På den yttre, västra 
sidan finns dessutom ett område 
med sten- och block. De inre 
vikarna är väldigt grunda och håller 
på att växa igen. De bildar ett stort 
våtmarksområde med bl.a. blåsäv, 
hästsvans och mellanhästsvans. 

Stränderna i den yttre delen består huvudsakligen av sten och block. På den yttre, östra sidan 
finns ett stort sammanhängande vassbälte och i hela viken finns mindre ruggar med blåsäv, 
hästsvans och vass. Runt i stort sett hela viken sträcker sig ett bälte med gräs (ven och 
madrör) följt av en relativt bred albård och därefter granskog.    
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Vattenvegetation 

Hällängesviken är måttligt artrik (14 arter). Brackvattensarter dominerar, men det 
förekommer även sötvattensarter. 
 
Vegetationstäthet är hög och det förekommer täta vegetationsmattor i en stor del av viken. I 
de inre delarna finns en stor variation av olika kärlväxter, framför allt säv- och natearter samt 
hästsvans, mellanhästsvans och knoppslinga. Vegetationen i den yttre delen domineras 
däremot av kransalgen Chara aspera, som bildar täta mattor på en mycket stor del av 
bottnarna. Även borstnate är vanlig i den yttre delen.  
 
Viken har måttlig (låg) förekomst av värdefulla arter. I de inre, igenvuxna delarna växer 
rikligt med Mellanhästsvans.  
 
Mänsklig påverkan 

Hällängesviken är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett antal 
stugor och bryggor. I den östra viken finns en båtplats för småbåtar. För att kunna komma in 
med båtarna ända till stugorna har man muddrat en ränna genom sävbältet. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Hällängesviken bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att 
vegetationens täthet är mycket hög. Hällängesviken var en av väldigt få vikar som hyste stora 
områden med välutvecklad undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Vikens 
inre del är mycket grund och håller på att växa igen. Det gör att en stor del av viken med tiden 
troligtvis kommer att utvecklas till ett fint våtmarksområde. Området torde därmed vara av ett 
stort värde för fågel och fisk och bör betraktas som mycket skyddsvärt. I viken finns även 
Mellanhästsvans, vilken är dåligt känd och troligtvis relativt sällsynt.  
 
 
10. Sörfjärden* 
 
Beskrivning av området 

Sörfjärden ligger i norra delen av Umeå kommun, innanför ön Ostögrundet, 10 km SO om 
Täfteå. Fyra delområden har 
inventerats. Dessa är; vikarna ”Sör 
om ön” och ”Klubbudden”, 
mynningsområdet i ”södra 
Sörfjärden” och ”sundet vid 
Lurven” (se karta). Samtliga 
delområden är relativt öppna och 
exponerade, utom ”sundet vid 
Lurven” som ligger i en skyddad del 
av fjärden. Sörfjärden har ingen 
tydlig tröskel mot havet. Det finns 
heller inga tydliga 
sötvattensutflöden i fjärden, men 
det förekom trots det mycket brunt 
och humusriktvatten. I fjärdens inre 
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skyddade områden samt i de djupare delarna består bottnarna främst av sand och dy. I de 
grundare och mer exponerade områdena dominerar däremot sten och block. Stränderna utgörs 
huvudsakligen av sten och block. I samtliga områden utom ”södra Sörfjärden” finns större 
sammanhängande bälten av blåsäv (i ”sundet vid Lurven” även av vass). Dessutom 
förekommer mindre ruggar med blåsäv, agnsäv, knappsäv och hästsvans i olika delar av hela 
fjärden. Runt i stort sett hela fjärden sträcker sig en albård med inslag av björk och buskar 
varefter främst granskog tar vid.    
 
Bottenvegetation 

Sörfjärden är artrik (17 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även endel 
sötvattensarter.  
 
Vegetationstätheten är måttlig. Täta vegetationsmattor täcker en stor del av bottnarna i vissa 
delar av fjärden, medan andra delar har mer sparsam vegetation. Det finns dessutom hög 
förekomst av olika långskottsväxter som dock inte bildar täta mattor. I ”sundet vid Lurven” 
består vegetationen av en stor variation av olika arter, framförallt olika natearter, men även 
knoppslinga, hårsärv, höstlånke och Chara aspera. I övriga delområden domineras 
vegetationen av Chara aspera, borstnate och ålnate. C. aspera bildar mattor i stora delar av 
dessa områden, främst i de strandnära och lite grundare områdena. I de centrala och något 
djupare delarna dominerar däremot borstnate och ålnate. I områdena ”Klubbudden” och 
”södra Sörfjärden” finns dessutom områden med hög förekomst av knoppslinga.  
 
Sörfjärden har måttlig (låg) förekomst av värdefulla arter. I Sör om ön finns ett område med 
riklig förekomst av kransalgen Chara tomentosa. Denna förekomst är det nordligaste 
dokumenterade fyndet i Sverige av denna art (Blindow, personligen).  
 
Mänsklig påverkan 

Sörfjärden är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett ganska stort 
antal stugor samt ett antal bryggor och pirar. Båttrafiken består endast av mindre båtar och 
torde inte utöva så stor påverkan på miljön. Det är däremot muddrat på ett flertal ställen.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Sörfjärden bedöms vara mycket värdefull. Även om vegetationstätheten 
som helhet är måttlig så förekommer täta vegetationsmattor i vissa delar av viken. 
Vegetationen har dessutom en varierad struktur. Detta samt att viken är relativt avsnörd från 
havet torde vara av stort värde för fågel och fisk. Sörfjärden bör därför betraktas som mycket 
skyddsvärd. Att fjärden dessutom är artrik samt hyser Sveriges nordligaste fynd av kransalgen 
Chara tomentosa gör den än mer skyddsvärd. Viken är däremot relativt påverkad av mänsklig 
aktivitet. 
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11. Sandskärsslädan* 
 
Beskrivning av området 

Sandskärsslädan ligger i yttre delen av Täftefjärden, 11 km SSO om Täfteå. Viken är 
förbunden med havet genom en 
trång mynning som håller på att 
snöras av. En bit utanför mynningen 
förekommer en tydlig tröskel. 
Sandskärsslädan är ganska stor och 
p.g.a. det relativt exponerad för 
vind- och vågor. I viken mynnar en 
bäck. Bottnarna i de grundare 
områdena består framförallt av sten, 
block och häll. De allra innersta 
samt de djupare bottnarna består 
däremot huvudsakligen av sand och 
dy. Vikens stränder består 
framförallt av sten, block och häll. 
På några få ställen finns mindre 

ruggar med blåsäv. Vikens östra strand kantas av ett bälte med gräs följt av en tunn albård. 
Hela viken omges av blandskog och barrskog. 
 
Vattenvegetation 

Sandskärsslädan är måttligt artrik (16 arter) och brackvattensarter dominerar.  
 
Vegetationstätheten är hög. Vegetationen domineras av kransalgen Chara aspera, som bildar 
täta mattor på en mycket stor del av bottnarna. Lite här och var finns fläckar med riklig 
förekomst av Borstnate. I de inre delarna växer dessutom en mängd olika kärlväxter, 
framförallt säv-, nate- och lånkearter. I den allra innersta delen finns ett stort område med 
mycket täta mattor av höstlånke. 
 
Viken har låg förekomst av värdefulla arter. Det förekommer enstaka individer av Nitella 
flexilis. 
 
Mänsklig påverkan 

Sandskärsslädan är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. På den västra sidan av viken 
förekommer några stugor. Det finns ganska många bryggor, men de ligger alla samlade i 
närheten av vikens mynning. Bryggorna utgör båtplats för dem som har stugor på öarna längre 
ut och båttrafiken i själv viken är liten. Det syns spår av en mindre muddring.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Sandskärsslädan bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att 
vegetationens täthet är mycket hög samt att viken är rela tivt opåverkad av mänsklig aktivitet. 
Sandskärsslädan var en av väldigt få vikar som hyste stora områden med välutvecklad 
undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Vegetationen har dessutom en 
varierad struktur. Området torde därmed vara av ett stort värde för fågel och fisk och bör 
betraktas som mycket skyddsvärd. 
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Nordmalings kommun 
 
 
12. Mjöviken  
 
Beskrivning av området 

Mjöviken ligger på Järnäsudden i Nordmalings kommun, 16 km SO om Nordmaling. Viken 
är öppen och ganska exponerad och 
det förekommer ingen tröskel. Inne 
i viken finns däremot en hel del 
småkobbar. Längst inne i viken 
mynnar en liten bäck. Mjöviken är 
trots det inte tydligt 
sötvattenspåverkad. Bottnarna 
består av sand och dy i vikens inre 
delar och övergår successivt till sten 
och block längre ut. Stränderna 
utgörs framförallt av sten och block. 
I vikens inre del finns små ruggar 
med blå- och knappsäv. Runt hela 
viken sträcker sig en tunn albård 
varefter blandskog tar vid.    

 
Vattenvegetation 

Mjöviken är måttligt artrik (16 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
några få sötvattensarter.  
 
Vegetationstätheten är måttlig. Det förekommer täta vegetationsmattor i vissa delar av viken, 
medan andra delar har betydligt lägre vegetationstäthet. I de inre, grundare delarna finns en 
variation av olika kärlväxter, framför allt natearter, slingor och höstlånke. I de yttre och 
djupare områdena domineras vegetationen däremot av kransalgen Chara aspera, som på sina 
håll bildar täta vegetationsmattor. I de djupare delarna förekommer även borstnate, höstlånke 
och slingor. I de allra yttersta och djupaste delarna av viken finns i stort sett ingen vegetation 
alls. 
 
Viken har hög förekomst av värdefulla arter. I den östra delen växer glesa bestånd av Chara 
baltica och C. delicatula. Det finns även fläckvisa bestånd med axslinga och vitstjälksmöja.  
 
Mänsklig påverkan 

Viken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det finns varken stugor, bryggor, pirar eller 
tecken på muddringar och båttrafiken är liten. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Mjöviken har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 eftersom den hyser hög 
förekomst av värdefulla arter. Det är den enda vik i Nordmalings kommun där det växte 
Chara baltica. Viken är dessutom relativt opåverkad av mänsklig aktivitet. Vegetationen är 
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däremot varken särskilt artrik eller tät och de värdefulla arterna förekommer i högre tätheter i 
andra vikar. Mjöviken bedöms därför inte tillhöra de högst prioriterade vikarna. 
 
 
13. Lill-Bölessundet  
 
Beskrivning av området 

Lill-Bölessundet ligger på Järnäsudden i Nordmalings kommun, 16 km SO om Nordmaling. 
Viken är öppen och ganska exponerad mot havet och det förekommer ingen tydlig tröskel. Ön 

Bleken som ligger en bit utanför 
skyddar något mot vind och vågor. I 
övrigt finns inga skyddande öar och 
skär. Längst in i viken mynnar två 
mindre sötvattensutflöden. 
Bottnarna domineras av sand och dy 
i vikens inre del och övergår 
successivt till sand, sten och block 
längre ut. Stränderna utgörs 
framförallt av sten, block och häll, 
men det förekommer även 
sandstrand. I den innersta delen 
kantas viken av ett tunt bälte av 
knappsäv. Något längre ut mot 
mynningen förekommer ruggar med 
blåsäv och bladvass. Ovanför säv- 

och vassbältet, utgörs strandvegetationen av gräs. Runt hela viken sträcker sig en tunn albård 
varefter blandskog tar vid.    
 
Vattenvegetation 

Lill-Bölessundet är artrik (22 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
en hel del sötvattensarter i närheten av sötvattenutflödena.  
 
Vegetationstätheten är låg och det förekommer mycket små arealer med täta 
vegetationsmattor. I en stor del av viken finns däremot hög förekomst av olika 
långskottsväxter som dock inte bildar mattor. I de grundare delarna är vegetationen relativt 
riklig och består av en variation av olika kärlväxter, framförallt säv-, nate- och lånkearter samt 
slingor. Det finns även rikligt med kransalgen Chara aspera, men den bildar inga täta mattor. 
I de djupare delarna växer framförallt glesa bestånd av kransalgerna Chara aspera, C. 
globularis, Tolypella nidifica och Nitella flexilis. Där växer även borstnate, höstlånke och 
olika slingor. I den allra yttersta delen av viken finns ingen vegetation alls.  
 
Viken har hög förekomst av värdefulla arter. I vikens yttre och mellersta del finns 
kransalgerna Tolypella nidifica, Nitella flexilis och Chara globularis. I den mellersta delen 
växer fläckar med vitstjälksmöja och axslinga. 
 
Mänsklig påverkan 

Viken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer varken stugor, bryggor, 
pirar eller tecken på muddringar. Båttrafiken är troligtvis mycket begränsad. 
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Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Lill-Bölessundet har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 eftersom den har 
hög artrikedom, hyser ett stort antal värdefulla arter och är relativt opåverkad av mänsklig 
aktivitet.  
Vegetationen är däremot inte särskilt tät och de värdefulla arterna förekommer i högre tätheter 
i andra inventerade vikar. Lill-Bölessundet bedöms därför inte tillhöra de högst prioriterade 
vikarna. 
 
 
14. Gumpfjärden* 
 
Områdesbeskrivning 

Gumpfjärden är en stor fjärd som ligger i innanför ön Furören i Nordmalings kommun, 7 km 
söder om Rundvik. I norr är Gumpfjärden förbunden med Nordmalingsfjärden genom en 

trång öppning med en tydlig tröskel. 
I söder finns ytterligare en smal 
öppning som förbinder 
Gumpfjärden med Njurviken. Fyra 
delområden har inventerats. Det är; 
”Lill Skåpviken”, ”norra 
Gumpfjärden”, ”sydvästra 
Gumpfjärden” och ”sydöstra 
Gumpfjärden” (se karta). Samtliga 
delområden utom Lill Skåpviken är 
ganska öppna och exponerade. Lill 
Skåpviken ligger däremot i en 
skyddad del av fjärden. I både Lill 
Skåpviken och i norra Gumpfjärden 
mynnar sötvattensutflöden. I de två 

södra delområdena finns däremot inga tydliga utflöden. Bottnarna i Gumpfjärdens grundare 
delar består huvudsakligen av sten och block. I de djupare delarna samt i fjärdens mest 
skyddade grundområden består bottnarna däremot av sand och dy. I Lill Skåpviken finns 
nästan enbart dy. Stränderna i Gumpfjärden utgörs huvudsakligen av grus, sten och block. I 
södra Gumpfjärden förekommer även hällar och i närheten av sötvattensutflödena i Lill 
Skåpviken och norra Gumpfjärden finns ett par mindre våtmarksområden. Längs de minst 
exponerade stränderna förekommer ruggar av blå-, agn- och knappsäv och i alla områden 
utom Lill Skåpviken växer bladvass. Större delen av Lill Skåpviken och norra Gumpfjärden 
kantas av tuvad gräsvegetation, följt av buskvegetation och därefter blandskog. I södra 
Gumpfjärden växer blandskog däremot nästan ända ner till vattnet. 
 
Vattenvegetation 

Gumpfjärden är artrik (17 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
sötvattensarter. 
 
Vegetationstäthet en är hög och i både norra och södra Gumpfjärden förekommer stora 
områden med täta och välutvecklade mattor av Chara aspera. I större delen av viken 
domineras vegetationen av Chara aspera och borstnate. Även andra natearter samt höstlånke 
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är vanliga. I de grundare delarna förekommer dessutom en stor variation av olika arter, främst 
säv- och natearter samt hårmöja och sylört. I Lill Skåpviken är vegetationstätheten däremot 
låg. Där växer i stort sett enbart borstnate och ålnate och stora delar av bottnarna saknar 
vegetation. 
 
Gumpfjärden har måttlig förekomst av värdefulla arter. I norra Gumpfjärden finns en av 
Sveriges nordligaste dokumenterade förekomster av dvärgsäv. Denna art anses ha sin 
nordgräns i närheten av Kronören och är därmed mycket ovanlig i Västerbottens län. I 
Gumpfjärden finns även vitstjälksmöja. 
 
Mänsklig påverkan 

Största delen av Gumpfjärden är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Det förekommer 
ett antal stugor och bryggor, ett fåtal pirar och spår av några mindre muddringar. Lill 
Skåpviken är däremot kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Där förekommer tät bebyggelse 
och flera tydliga spår av muddringar.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Gumpfjärden bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att 
vegetationstätheten är mycket hög. Gumpfjärden var en av väldigt få vikar som hyste stora 
områden med välutvecklad undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Detta 
samt att viken är relativt avsnörd från havet torde vara av stort värde för fågel och fisk. 
Gumpfjärden bör därmed betraktas som mycket skyddsvärd. Att Gumpfjärden dessutom hyser 
en av Sveriges nordligaste dokumenterade förekomster av Dvärgsäv gör viken extra värdefull. 
Viken är dessutom relativt artrik. 
 
 
15. Njurviken* 
 
Beskrivning av området 

Njurviken ligger i Nordmalings kommun, mellan Kronören och ön Furören, 10 km söder om 
Rundvik. Delar av området ligger inom Kronörens naturreservat. Tre delområden har 

inventerats. Dessa är; ”norra 
Njurviken” (ner till Lillknarten), 
området ”väster om Stöppesören” 
samt ”östra viken” (mellan Furören 
och Stor Sandskäret) (se karta). I 
söder är Njurviken förbunden med 
Nordmalingsfjärden via en relativt 
smal och trösklad mynning. I norr 
finns dessutom en smal öppning 
som förbinder Njurviken med 
Gumpfjärden. Den innersta delen av 
Njurviken ligger väl skyddad 
innanför ön Stöppesören. Av de 
inventerade delområdena är därmed 
både norra Njurviken och området 

väster om Stöppesören skyddad mot vind- och vågpåverkan från havet. Den yttre delen av 
östra viken är däremot ganska öppen och exponerad. I Njurviken mynnar endast ett tydligt 
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sötvattensutflöde. Det är en liten bäck i den södra delen av området väster om Stöppesören. 
Bottnarna består huvudsakligen av sand och dy förutom i den yttre delen av östra viken där de 
består av sand, grus och sten. Stränderna består främst av sten, block och häll. I östra viken 
utgörs de dock av våtmark med bl.a. starr- och sävarter, ven och madrör samt hästsvans och 
ishavshästsvans. Längs stränderna i samtliga delområden förekommer stora sammanhängande 
sävbälten. Väster om Stöppesören består sävbältet nästan enbart av blåsäv medan det i övriga 
delområden består av en variation av blå-, agn- och knappsäv. Här och var finns även ruggar 
av bladvass. I norra Njurviken förekommer några mindre områden med al- och 
buskvegetation. I övrigt omges viken av blandskog som växer nära vattnet.  
 
Vattenvegetation 

Njurviken är artrik (20 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
sötvattensarter. 
 
Vegetationstätheten är måttlig. I norra Njurviken består vegetationen främst av Chara aspera, 
borstnate och havsnajas, men det förekommer även mindre fläckar med Chara tomentosa. I 
detta område är vegetationstätheten rela tivt hög, men bildar inga riktigt täta 
vegetationsmattor. Väster om Stöppesören är vegetationstätheten betydligt lägre. 
Vegetationen domineras där av olika långskottsväxter, främst säv- och natearter samt glesare 
bestånd av knoppslinga och havsnajas. Där förekommer endast små områden med täta 
vegetationsmattor. Dessa består då huvudsakligen av Chara aspera. I den yttre delen av östra 
viken är vegetationstätheten hög och bottnarna täcks av täta och välutvecklade 
vegetationsmattor. Dessa består främst av Chara aspera i de djupare områdena samt sylört 
och strandranunkel i närheten av stränderna. I den inre, avsnörda, delen av östra viken 
domineras vegetationen av olika sävarter. Där växer dessutom stora förekomster av 
knoppslinga samt olika hästsvansarter.      
 
Njurviken har hög förekomst av värdefulla arter. I viken finns landets enda förekomst av 
ishavshästsvans. Under inventeringen påträffades arten på två platser, dels i den lilla viken 
som skjuter in i Furören i närheten av sundet till Gumpfjärden, dels i den avsnörda delen av 
östra viken mellan Furören och Stor-Sandskär. Det finns dessutom stora områden med hög 
förekomst av havsnajas, vilket är ovanligt i Västerbottens län. Lite här och var förekommer 
även fläckar av Chara tomentosa och vitstjälksmöja. 
 
Mänsklig påverkan 

Njurviken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer ett fåtal stugor och 
bryggor i vikens inre delar. Småbåtstrafiken är troligtvis ganska tät under vissa perioder, men 
det passerar däremot inga stora båtar. Det finns inga pirar eller tecken på muddringar.  
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Njurviken bedöms vara mycket värdefull främst på grund av att den 
hyser hög förekomst av värdefulla arter. Att Njurviken hyser landets enda förekomst av 
Ishavshästsvans ger viken ett särskilt högt värde. Med hänsyn till denna arts överlevnad bör 
hela Njurviken betraktas som mycket skyddsvärd. Även den rikliga förekomsten av havsnajas 
gör viken mycket värdefull. Även om det inte finns några stora områden med täta 
vegetationsmattor har vissa delar av viken relativt hög vegetationstäthet. Vegetationen har 
dessutom en varierad struktur. Detta samt att och viken är relativt skyddad och avsnörd från 
havet torde vara av stort värde för fågel och fisk. Njurviken bör därför betraktas som mycket 
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skyddsvärd även i detta avseende. Njurviken har dessutom hög artrikedom och är relativt 
svagt påverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
16. Ytteravan* 
 
Beskrivning av området 

Ytteravan ligger i södra delen av Nordmalings kommun, på sydvästra sidan av Kronören. 
Viken ingår i Kronörens naturreservat. Ytteravan är en skyddad vik som är förbunden med 

havet genom en trång mynning. 
Viken avgränsas av en tröskel mot 
havet. I viken finns inget tydligt 
sötvattensutflöde. Bottnarna 
domineras av sand, sten och dy i 
vikens inre delar och övergår till 
sand, sten och block längre ut. 
Vikens stränder är varierande och 
består av allt från sand till häll. 
Hällar förekommer framförallt 
längst ut mot havet. I den inre delen 
kantas viken av ett bälte med agn- 
och knappsäv. Det förekommer 
även mindre ruggar med blåsäv och 
bladvass. Ovanför sävbältet växer 

gräs (ven och madrör). I vikens yttre del förekommer mindre områden med busk- och albård. 
I övrigt omges viken av lövskog.    
 
Vattenvegetation 

Ytteravan är artrik (18 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även några 
få sötvattensarter. 
 
Vegetationstätheten är låg och det förekommer endast små arealer med täta vegetationsmattor. 
Vegetationen domineras av Chara aspera, havsnajas och borstnate. Både C. aspera och 
havsnajas förekommer i fläckvis till hög täthet i en stor del av viken, men bildar inga täta 
mattor. Förekomsten av havsnajas är ovanligt hög för Västerbottens län. I de grundare 
områdena finns dessutom en stor variation av andra arter, framförallt olika säv- och natearter. 
I vissa områden finns även täta mattor av knoppslinga.   
 
Ytteravan har hög förekomst av värdefulla arter. I viken växer storsärv. Storsärv är mycket 
ovanlig i Västerbotten. Den anses ha sin nordgräns i närheten av Kronören och är även 
tidigare funnen i detta område (Ericsson 1982). Denna förekomst är ett av Sveriges 
nordligaste dokumenterade fynd av denna art. Det finns dessutom stora områden med hög 
förekomst av havsnajas, vilket är ovanligt i Västerbottens län. Även kransalgen Chara 
tomentosa förekommer i viken. 
 
Mänsklig påverkan 

Viken är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer varken stugor, bryggor, 
pirar eller tecken på muddringar och båttrafiken är liten. 
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Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Ytteravan bedöms vara mycket värdefull främst eftersom den hyser ett 
stort antal värdefulla arter. Den rikliga förekomsten av havsnajas samt att det finns storsärv 
gör viken mycket värdefull och Ytteravan bör betraktas som mycket skyddsvärd. Ytteravan är 
dessutom artrik och relativt opåverkad av mänsklig aktivitet. 
 
 
17. Lillfjärden* 
 
Beskrivning av området 

Lillfjärden ligger i södra delen av Nordmalings kommun, på västra sidan av Kronören. 
Området ingår i Kronörens naturreservat. Lillfjärden är väl skyddad innanför ön Lång-

blågrundet och det förekommer 
dessutom ytterligare några 
skyddande öar. Viken är ganska 
öppen, men avgränsas genom en 
tröskel mot havet. I östra delen 
mynnar en bäck och i vikens södra 
del finns ett mindre 
sötvattenutflöde. I de inre, skyddade 
delarna samt i de djupaste områdena 
består bottnarna framförallt av sand 
och dy. I de yttre mer exponerade 
områdena övergår bottnarna 
successivt till grus, sten, block och 
häll. Stränderna är varierande och 
består av allt från sand och grus till 

sten, block och häll. Längs stränderna i den södra delen förekommer ett sammanhängande 
bälte med blå-, agn- och knappsäv. I den östra delen samt kring öarna finns små ruggar av 
bladvass. I den södra och östra delen kantas viken av gräs (ven och madrör). Hela Lillfjärden 
omges av blandskog.  
 
Vattenvegetation 

Lillfjärden är artrik (17 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även några 
få sötvattensarter. 
 
Vegetationstätheten är hög och det förekommer täta vegetationsmattor i en stor del av viken. 
Vegetationen domineras av Chara aspera, men det förekommer även rikligt med C. 
tomentosa och borstnate. Både C. aspera och C. tomentosa bildar mattor i olika delar av 
viken. I de grundaste områdena finns dessutom en stor variation av andra arter, främst olika 
säv och natearter samt i vissa delar även knoppslinga och sylört. 
 
Lillfjärden har hög förekomst av värdefulla arter. I viken finns både hårnating och storsärv 
samt riklig förekomst av Chara tomentosa. Förekomsten av hårnating är Sveriges nordligaste 
dokumenterade fynd av denna art. Den har tidigare påträffats upp till Näskefjärden söder om 
Örnsköldsvik (Kautsky 1997). Storsärv anses ha sin nordgräns i närheten av Kronören och är 
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även tidigare funnen i detta område (Ericsson 1982). Båda arterna är mycket ovanliga i 
Västerbotten. 
 
Mänsklig påverkan 

Lillfjärden är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer varken stugor, 
bryggor, pirar eller tecken på muddringar. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Lillfjärden bedöms vara mycket värdefull. Vegetationens täthet är 
mycket hög och Lillfjärden är en av väldigt få vikar som hyste stora områden med 
välutvecklad undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Området torde därmed 
vara av ett stort värde för fågel och fisk och bör betraktas som mycket skyddsvärt. Lillfjärden 
är dessutom en av få vikar där Chara tomentosa påträffades i så riklig mängd att den bildade 
mattor. Detta samt fynden av hårnating och storsärv gör Lillfjärden mycket värdefull. 
Lillfjärden har dessutom hög artrikedom och är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet.  
 
 
18. Långviken* 
 
Beskrivning av området 

Långviken ligger i södra delen av Nordmalings kommun, på västra sidan av Kronören. 
Området ingår i Kronörens naturreservat. Långviken är väl skyddad innanför öarna 

Nabbskäret och Snävgrundet. Det 
förekommer dessutom ytterligare 
några skyddande öar utanför dessa. 
Viken är förbunden med havet 
genom två trånga mynningar. I båda 
mynningarna finns tydliga trösklar. 
I Långviken mynnar en bäck samt 
ett mindre tydligt sötvattensutflöde. 
I vikens inre, skyddade delar samt i 
de djupaste områdena består 
bottnarna framförallt av sand och 
dy. I de yttre och mer exponerade 
områdena övergår bottnarna 
successivt till sand, grus, sten och 
häll. Stränderna består av sand, 

grus, sten och block förutom på öarna Nabbskäret och Snävgrundet där de nästan enbart är 
hällar. Längs stränderna förekommer ruggar av bladvass samt blå-, agn- och knappsäv. Största 
delen av viken kantas av en smal remsa med gräs (ven och madrör) och omges därefter av en 
tunn busk- och albård varefter blandskog tar vid.  
 
Vattenvegetation 

Långviken är måttligt artrik (15 arter) och vegetationen domineras av brackvattensarter. 
 
Vegetationstätheten är hög och det förekommer täta vegetationsmattor i en stor del av viken. 
Vegetationen domineras av Chara aspera, men det finns även rikligt med C. tomentosa och 
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borstnate. Både C. aspera och C. tomentosa bildar mattor i olika delar av viken. I de grundare 
områdena finns dessutom en stor variation av andra arter, främst olika säv- och natearter. 
 
Långviken har måttligt förekomst av värdefulla arter. I viken finns, som tidigare nämnts, 
områden med riklig förekomst av Chara tomentosa. 
 
Mänsklig påverkan 

Långviken som helhet är svagt påverkad (1) av mänsklig aktivitet. Det förekommer en stuga 
och en pir som fungerar som kajplats. Det förekommer däremot inga bryggor eller tecken på 
muddringar och båttrafiken verkar vara relativt liten. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1*. Långviken bedöms vara mycket värdefull, främst på grund av att 
vegetationens täthet är mycket hög. Långviken var en av väldigt få vikar som hyste stora 
områden med välutvecklad undervattensvegetation i form av täta vegetationsmattor. Området 
torde därmed vara av ett stort värde för fågel och fisk och bör betraktas som mycket 
skyddsvärt. Långviken är dessutom en av få vikar där Chara tomentosa förekom i så riklig 
mängd att den bildade mattor. Detta samt att viken är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet 
gör den extra värdefull. 
 
 
19. Galtösledan 
 
Beskrivning av området 

Galtösledan ligger i södra delen av Nordmalings kommun, mellan Drivören och Kronören. 
Viken är skyddad och förbunden med havet genom en liten och trång öppning. Det finns 

dessutom ett flertal skyddande öar 
utanför. I Galtösledan förekommer 
inga tydliga sötvattenutflöden. I 
vikens mest skyddade delar samt i 
de djupaste områdena består 
bottnarna framförallt av sand och 
dy. I de mer exponerade områdena 
övergår bottnarna successivt till 
sand, grus, sten och häll. Stränderna 
är varierande och består av allt från 
grus och sten till block och häll. På 
den södra och östra sidan består 
stränderna i stort sett enbart av häll. 
I de flesta områden där det inte 
finns hällar växer stora ruggar med 

bladvass samt mindre ruggar med blå-, agn- och knappsäv. Största delen av Galtösledan 
omges av blandskog som växer nära vattnet.  
 
Vattenvegetation 

Galtösledan är måttligt artrik (13 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer 
även några få sötvattensarter. 
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Vegetationstätheten är måttlig. Vegetationen domineras starkt av Chara aspera och borstnate, 
men i vissa områden även ålnate. C. aspera bildar täta vegetationsmattor i vissa delar av 
viken, medan andra delar har betydligt mer sparsam vegetation. I vikens sydvästra och 
nordöstra delar finns områden med riklig förekomst av Chara tomentosa.  
 
Galtösledan har hög förekomst av värdefulla arter. I viken finns, som tidigare nämnts, 
områden med riklig förekomst av Chara tomentosa. Det förekommer även mindre fläckvisa 
bestånd av Tolypella nidifica och vitstjälksmöja. 
 
Mänsklig påverkan 

Galtösledan är måttligt påverkad (2) av mänsklig aktivitet. I viken finns en hel del stugor och 
bryggor. Däremot finns inga pirar eller tecken på muddringar. Båttrafiken är relativt tät, men 
består endast av småbåtar. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Galtösledan har bedömts tillhöra naturvärdesklass 1 främst på grund av 
att det finns områden med riklig förekomst av Chara tomentosa. Även om vegetationstätheten 
är måttlig, i viken som helhet, har vissa delar mycket riklig vegetation. Vegetationen har 
dessutom en varierad struktur. Detta torde vara av värde för fågel och fisk. Vegetationen är 
däremot inte särskilt artrik och de värdefulla arterna förekommer i högre tätheter i andra 
vikar. Viken är dessutom måttligt påverkad av mänsklig aktivitet. Galtösledan bedöms därför 
inte tillhöra de högst prioriterade vikarna. 
 
 
20. Stavsundsviken 
 
Beskrivning av området 

Stavsundsviken ligger på södra sidan av Drivan i Nordmalings kommun, på gränsen till 
Västernorrlands län. Viken är ganska öppen och exponerad. Mynningen vetter åt söder och 

det finns inga skyddande öar 
utanför. Det förekommer heller 
ingen tröskel mot havet. 
Stavsundsviken är relativt djup och 
endast de grundare, strandnära 
områdena har inventerats. Längst 
inne i viken mynnar ett litet 
sötvattenutflöde, men viken är trots 
det inte tydligt sötvattenspåverkad. I 
vikens innersta, mest skyddade 
delar samt i de djupaste områdena 
består bottnarna framförallt av sand 
och dy. I de yttre och mer 
exponerade områdena övergår 
bottnarna successivt till sand, grus, 

block, sten och häll. Stränderna är varierande och består av allt från sand och grus till sten, 
block och häll. I vikens mer skyddade områden förekommer stora ruggar med bladvass samt 
mindre ruggar med blåsäv. I stora delar av viken kantas stränderna av en smal remsa med gräs 
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(ven och madrör). Största delen av Stavsundsviken omges av blandskog som växer nära 
vattnet.  
 
Vattenvegetation 

Stavsundsviken är artrik (19 arter). Brackvattensarter dominerar, men det förekommer även 
några få sötvattensarter. 
 
Vegetationstätheten är låg och det förekommer endast små arealer med täta vegetationsmattor. 
I hela viken domineras vegetationen av Chara aspera och borstnate. Båda dessa arter 
förekommer relativt rikligt, men bildar inga stora områden med täta mattor. Det förekommer 
även andra natearter, höstlånke och knoppslinga. I de grundaste områdena växer dessutom 
rikligt med hårsärv, nål- och agnsäv. 
 
Stavsundsviken har hög förekomst av värdefulla arter. Det växer fläckvisa bestånd av axslinga 
och vitstjälksmöja. Det finns även glesa bestånd av Chara globularis och Tolypella nidifica. 
Dessa arter påträffades främst i de djupaste delarna av det inventerade området. Det är därför 
sannolikt att de även förekommer ännu djupare, utanför det inventerade området.  
 
Mänsklig påverkan 

Stavsundsviken är måttligt (starkt) påverkad (2) av mänsklig aktivitet. Bebyggelsen är tät och 
det förekommer en hel del småbåtstrafik. Dessutom finns ett stort antal bryggor och pirar samt 
ett flertal tydliga spår efter muddringar. 
 
Naturvärde  

Naturvärdesklass 1. Stavsundsviken har bedömts tillhöra klass 1 på grund av att viken är 
artrik och hyser hög förekomst av värdefulla arter. Förekomsten av axslinga ger viken ett 
extra värde eftersom den har sin nordgräns i länet och är sällsynt i Västerbotten (Ericsson 
1996). Stavsundsviken är däremot ganska starkt påverkad av mänsklig aktivitet och bedöms 
därför inte tillhöra de högst prioriterade vikarna. 
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