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Yttrande gällande etablering av 

campingverksamhet i direkt anslutning till 

kulturmiljövärden vid Skeppshamns fiskeläge 

inom Åstöns naturreservat. 

 

Naturskyddsföreningen har bett Västernorrlands museum yttra sig i frågan gällande 

strandskyddsdispens och utveckling av campingverksamhet inom Åstön naturreservat. 

Västernorrlands museum har fått handlingar av Timrå kommun samt Naturskyddsföreningen 

betänkande. Yttrandet omfattar endast bedömning om hur beslutet kan komma att påverka 

närliggande kulturmiljö. 

Områdesbeskrivning 
Området ingår i Åstöns naturreservat och är riksintresse för friluftsliv. Platsen ligger i direkt 

anslutning till Skeppshamns fiskeläge och kulturmiljö och skyddas därmed Kulturmiljölagen. 

Området omfattas även av Miljöbalkens skydd mot påtaglig skada vad gäller friluftsliv. Även 

natur- och kulturmiljö är skyddad ”så långt som möjligt mot påtaglig skada”.   

Bedömning 
Det är positivt att området utvecklas så fler har möjlighet att ta del av områdets höga värden. 

Viktigt är dock att en konsekvensbeskrivning görs som kan vägleda hur området kan bebyggas 

och gestaltas utan att påtagligs skada uppstår. Inget av dokumenten redovisar hur 

utvecklingen kan komma att påverka närliggande kulturmiljö eller det rörliga friluftslivet. Ny 

bebyggelse i nedan utmärkta område bör undvikas då det kan utgöra risk för negativ påverkan 

på landskapsbild och kulturmiljön.   

- En miljökonsekvensbeskrivning med råd och riktlinjer utifrån riksintressets och 

kulturmiljöns värden bör därför tas fram som underlag för vidare utvecklingsarbete.   
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Relaterade handlingar 

ÅKERÖ 3:19 – Beslut om tillstånd och dispens från reservatsföreskrifter, Åstöns naturreservat 

§ 14 Åkerö 3:19 - Ansökan om tillstånd för att i Skeppshamn inom Åstöns 

naturreservat anlägga och bedriva campingverksamhet MBN/2021:1023 

PM - CAMPINGVERKSAMHET INOM ÅSTÖNS NATURRESERVAT 

BETÄNKANDE GÄLLANDE ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT 

RESERVATSFÖRESKRIFTER FÖR ANLÄGGNING AV CAMPINGVERKSAMHET på 

fastigheten ÅKERÖ 3:19 i Timrå Kommun, dnr MBN/2021:1023 

Med vänliga hälsningar 

 

Johanna Ulfsdotter/Antikvarie 


