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Enligt siindlista

Fiirslag till beslut om iindring av fiireskrifter ftir naturreservatet
Umeiilvens delta, Umei kommun
(1 bilaga)

Liinsstyrelsen dversiinder ftirslag till beslut om iindring av ordningsfdreskrifter ftir
natuneservatet Ume6lvens delta (Dnr. 5 1 1-1917 0J002).

Liinsstyrelsen ftireliigger sakiigare att yftra sig dver ftirslaget samt dnskar 6vrtga
myndigheter, organisationers och enskilda personers synpunkter p6 ftlrslaget.
Fdrslaget kungdrs i ortstidningarna 2015-07-10 och kommer att finnas tillgiingligt
pd Liinsstyrelsens hemsida (www.lansstvrelsen.se/vasterbotten) under rubriken
Djur ochNatur - Aktuellt.

Yffrandet ska ha inkommit till liinsstyrelsen senast den 31 augusti 2015.

Bakgrund
Naturreservatet Umetilvens delta beslutades 2008. Reservatet ing6r i Natura 2000,
den Europeiska unionens ndtverk av skyddade omr&den, utifran Art- och
habitatdirektivet samt utifrAn FAgeldirektivet. Syftet med reservatet iir bland annat
att bevara vdrdefirlla rast- och h[ckningsplatser fiir fdglar. Deltats grundomr€den
och dppna vattenytor erbjuder ostdrda och produktiva ftidosdksomriden ftir iinder
och andra vitmarksffiglar. FOr att bevara dessa viirdefulla omlfiden ost6rda har det
varit ftirbjudet att fi'amftira vattenskoter. I maj 2014 friade Umei tingsriitt tvi
personer som fiirdats p6 vattenskoter inom naturreservatet i strid mot giillande
reservatsftireskrift. I Tingsriittens dom framftirs bland annat att det i
reservatsbeslutet inte tydligt motiveras varftir vattenskotrar ges en negativ
siirbehandling gentemot andra motordrivna vattenfarkoster och att det omdjliggdr
vattenskotertrafik mellan Umei och havet.

Mot bakgrund av de skiil som Tingsriittens angivit fiir sin fiiande dom och ftjr att
fortsiittningsvis siikerstdlla att syftet med natuireservatet tillgodoses har
Liinsstyrelsen tagit fi'am detta ftirslag till iindrade ordningsftireskrifter.

Bilagor
1. Fdrslag till beslut om iindring av ftireskrifter ftir natuneservatet

Umeiilvens delta med bilagor

901 86 UIvfEA Storgotan 71 B
E-po$ soren.uppsrll@ac.lst.se

Telcfon
Vfixel 010 - 22 54 000
Direkttel 010 - 22 54 457

Giro
Postgiro 3 51 94 - 0
Bnnkgiro 5050 - 8720
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Stindlista
Umei kommun, 901 84 UmeS
Naturvf,rdsverket, Stefan Henriksson, 106 48 Stockholm
Havs- och vattenmyndigheten, enheten ftir biologisk mangfald, Box 11930,
404 39 Gdteborg
Kustbevakningen; Ks Ume6, Peter Johansson, Hillskiir,9l3 32 Holmsund
Lantmiiteriet Viisterbottens liin, Box 3044, 903 02 Umei
Lantmiiteriet Viisterbottens liin, Gerd Nordn ,Box 3044,903 02 Umei
Lantbrukamas Riksftirbund, Mats Granath, V Esplanaden 19, 903 25 Umei
Degerntis samfiillighetsftirening, Degerrriis 808, 905 80 UMEA
Lrivd bys samftillighetsftilening, Ostra Brinkviigen 48,903 21 Ume6
Obbola Bys Samftillighetsftirening, Viintv. 5 A, 913 42 OBBOLA
V2istertegs, Ostertegs och Ons samftillighet, Timmermansgatan 19,90426LJmeb
Stdcke Samfiillighetsfdrening, Stdcke 573,905 8l UMEA
Villantisviigarnas Samftillighetsftirening, Bergsbodavdgen 226, 9 0 5 96 Ume[
Holma Samfiillighetsftirening, Holmen 49,913 31 Holmsund
Viiderhiillans Samfrillighetsftirening, Viiderhiilloma 1, 913 42 Obbola
Sands Samftillighetsftirening, Sand 1 05, 904 22 Umei
Mittituvan 6stra Samfiillighetsftirening, Mittituvan 9, 904 22 Umei
Lilltuvans Samfiillighetsfdrening, Lilltuvan 37, 913 42 Obbola
Berga norra Samfiillighetsftirening, Berga 12,913 42 Obbola
Nabbvikens stug- och vlgftirening, c/o Lennart Andersson, Stor-Nabbviken 3,
913 42 Obbola
Viisterbottens kustfiskarfdrbund, c/o Lennart Olofsson, Ldvdudden 53, 913 33
Holmsund
Vdsterbottens ornitologiska ftjrening, c/o Jonas Gustafsson, Lundaviigen 2,
905 20 Umei
Umedeltats ftiltstation, c/o Tomas Brodin, tomas.brodin@emg.umu.se
Naturskyddsfiireningen i Viisterbotten, c/o Staffan Landstr0m,
Gruvbergsv[gen 19,937 33 BYGDSILUM
Naturskyddsftileningen Ume&, styrelsen.umea@naturskyddsforenineen. se
Degemiis Jaktklubb, c/o Ture Abrahmsson, Degerniis 347,905 80 Umei
Holmsunds jvf, c/o Per Holmgren, Parkviigen 12,913 34 Holmsund
Obbola wo, c/o Sven Erik Emanuelsson, Uppftrsbacken 2H,9I3 41 Obbola
Stticke jaktklubb, c/o Mattias Johansson, Stdcke 612,905 81 Umei
Teg o Ons vvo, c/o Freddie Persson, dviigen 21,904 Z}TJmek
Umei motorbAtssdllskap, c/o Miirit Bergner, Ldvdudden 169,913 33 Holmsund
Gimoniis Betklubb, c/o Nordn, Kungsgirdsv. 58, 903 55 Umei
Patholmsvikens Bhtklubb, Lj umviksvlgen l, 9 13 3 3 Holmsund
Bergsboda vattenftirening, Bergsb oda 3 4, 9 0 5 9 6 Umefl
Tuvans vattenfiirening, Lilltuvan 33, 9 t3 42 Obbola
Sands Vattenftirening, Snickar gatan 33, 903 60 Umei
Vattenftireningen Villanlis-Bergsboda Ek Fdr, Villaniis 450, 905 96 Umei
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Fiirslag till beslut om flndring av fiireskrifter fiir naturreservatet
Umeilvens delta, Umei kommun
(3 bilagor)

Liinsstyrelsens beslut
Liinsstyrelsen beslutar att med stod av 7 kap 7 $ och 30 $ miljdbalken (1998:808)
gcira ftiljande iindringar av naturreservatet Umeiilvens deltas (Dnr. 511-19170-
2002) ordningsftire skrift er.

o F<irbudet att framft)ra vattenskoter under punkt 5 upphiivs.

o Betrddnadsftlrbudet under punkt 2 utvidgas enligt bifogad karta, bilaga 1.

o Ett nytt forbud -

att under tiden 1 april till 15 augusti framftira motordrivna vattenftirkoster
inom omriden som markeras pi biofogad karta, bilaga 1. Undantag
medges ft)r transport till och fr6n fastigheten Stdcke 10:28.
- tillft rs ordninssftireskriftema.

Ovriga upplysningar
Den som framftir motordrivna vattenfarkoster betraktas som beftilhavare i lagens
mening. Det innebiir att hen miste respektera sj<ifartsft)rordningens regler och visa
hiinsyn och gott sjomanskap. Den som framfrir motordrivna vattenfarkoster miste
ocksi se till att ingen skada eller oliigenhet uppstir pi miljrin eller pi miinniskors
hiilsa enlig 2kap milj<ibalken (1998:808). Ordningsstcirande beteende relaterat till
kdrning med motordrivna vattenfarkoster kan beivras via20 kap 3 $ sjdlagen
(1994:1 009) .

Motiv ftir beslutet
Umei Tingsriitts friande dom i milet om framfcirande av vattenskoter i
naturreservatet Umetilvens delta (Mal B 1714-13,2014-05-08) har ftranlett
Liinsstyrelsen att omprriva frireskriften som ftirbjuder vattenskoterkdrning i
reservatet. Fcireskriftema har diirftir setts 6ver utifrin vad som framforts i domen
och utifrAn att reservatets syfte fortsatt uppn6s.

Naturreservatet Umeiilvens delta ingir i Natura 2000, den Europeiska unionens
ndtverk av skyddade omriden, utifrin Art- och habitatdirektivet samt utifrin
F6geldirektivet. Deltats grundomriden och <ippna vatteny'tor erbjuder ostrirda och
produktiva ftidos<iksomriden frir iinder och andra vAtmarksfbglar. Naturreservatet
iir diirftir en mycket vrirdefullt rast- och hiickningslokal av intemationell betydelse.

Postadress Gatuadress
gOf SO UUEA Storgaran 7l B
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Direkttef 010 -22 54 457
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Ftir att fortsatt bevara dessa viirden kriivs restriktioner som garantera st<irningsfria
omriden under figlarnas rast- och hiickningstid. L?insstyrelsen anser att ft)reslagna
ftiriindringar i ordningsftireskrifterna inte leder till att miljcin i omridet p&verkas
pi ett betydande siitt varftir iindringarna inte 2ir tillstindspliktiga enligt 7 kap 28a $
milj<ibalken (1998:808). Liinsstyrelsen bedcimer vidare de positiva effekterna for
bevarandet av vattenomridenas hriga naturvdrden dverviiger den negativa
inverkan de nya ftireskrifterna har pA r?itten att ftirdas och vistas inom reservatet.

Arendets beredning
I maj 2014 friade Ume6 tingsriitt tvi personer som ftirdats pi vattenskoter inom
naturreservatet Umeiilvrens delta i strid mot giillande reservatsfcireskrift. I
Tingsriittens dom framftirs bland annat att det i reservatsbeslutet inte tydligt
motiveras varftir vattenskotrar ges en negativ siirbehandling gentemot andra
motordrivna vattenfarkoster och att det omcijligg<ir vattenskotertrafik mellan
Umei och havet.

Liinsstyrelsen har pibcirjat ett arbete med att se civer reservatsftireskrifterna med
utgingspunkt i vad som framftirts i Tingsriittens dom och ftir att syftet med
reservatet fortsatt ska tillgodoses.

F<ir att mrijligg<ira vattenskotertrafik, mellan Umei och havet, fram till att ett
iindrat beslut vinner laga kraft fattade Liinsstyrelsen20l4-06-18 beslut om en
generell dispens. Dispensen var tidsbegriinsad till2014-12-31 och tilliter
vattenskotertrafik inom utpekade bAtfarleder inom naturreservatet. Dispensen
ftirliinsdes senare att siilla till 20 I 5 -I2-3 I .

Bilagor
1. Karta med utvidgat betriidnadsftrbud och ftirbudsomride frir motordrivna

vattenftirkoster
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Bilaga 1

Karta med utvidgat betrddnadsforbud och fdrbudsomride for motordrivna
vattenfarkoster inom naturreservatet Umedlvens delta
Dnr 511-5488-2015
t r r r r r .

1,-,-,: Reservatsgrdns /\/ Bitfarled

m omride med betrddnadsforbud under tiden 1 april till 15 augusti

Irrrl:rI Omride med forbud att framf6ra motordrivna vattenfarkoster
[ : , : . . : : ' i : : : ]  under t iden 1 apr i l  t i l l  15 august i
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