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Förord
Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Här finns över 4 000
öar och området innehåller unika natur- och kulturmiljöer. Bottenvikens kust och skärgård
innehåller stora möjligheter för turism, rekreation och friluftsliv.
De fem kommunerna som ingår i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan ser kust och
skärgård som en viktig tillgång för såväl boende, besökare som företag och vill skapa
förutsättningar så att skärgården kan bli en tillgänglig och attraktiv destination som nyttjas i
ett hållbart perspektiv.
Genom projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har en ytterligare pusselbit lagts
för att nå uppsatta mål.

Lisa Lundstedt
Samordnare, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
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Sammanfattning

Projekt Besöksmålutveckling i Bottenvikens skärgård har genomförts under åren 2018 till 2020.
Ambitionen med projektet var att skapa attraktiva besöksmål på ett antal platser i kust och
skärgård samt att ge dessa en ökad tillgänglighet för ett hållbart nyttjande av skärgården.
Detta har gjorts genom en satsning på ökade servicefunktioner på sammanlagt tio
besöksmål. Exempelvis har bryggor för gästande fritidsbåtar och mindre taxi/charterbåtar
lagts ut, eldstäder för tillagning av mat/dryck satts upp och vindskydd har byggts.
De besöksmål som utvecklats är Torne-Furö i Haparanda kommun; Strandängarna i Kalix
kommun; Antnäs-Börstskär i Luleå kommun; Bondökanalen, Fingermanholmen, Jävre
Sandholmen, Mosesholmen och Renöhamn i Piteå kommun samt Juvikskäret och BåtvikSelsvik i Skellefteå kommun.
I och med dessa ökade servicefunktioner på besöksmålen i området har fler människor fått
möjlighet att nyttja kust och skärgård som en plats för rekreation och friluftsliv och områdets
besöksnäringsentreprenörer har fått ökade möjligheter att nyttja kust och skärgård som en
bas för sin verksamhet. Detta samtidigt som den unika naturen och miljön i området har
värnats.
Projektet har omsatt 964 kkr och har finansierats av Region Norrbotten och Region
Västerbotten samt de fem kommunerna genom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.
Projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård kompletterar och kompletteras av
kommunernas tidigare gjorda utvecklingsinsatser i kust och skärgård.
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Bakgrund – Bottenvikens skärgård och kommunsamverkan

Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Den sträcker sig från
Haparanda i norr till Skellefteå i söder. Här finns över 4 000 öar som danats av de
naturgeografiska förhållanden som råder här.
Bottenvikens kust och skärgård har stora tillgångar och utgör en fantastisk potential för
turism, rekreation och friluftsliv men för många är detta en okänd del av våra fem
kommuner, även för de som bor här. Området har länge nyttjats för rekreation och
friluftsaktiviteter av den del av lokalbefolkningen som har tillgång till egen fritidsbåt eller
stuga. De senaste årens kommunala satsningar på turbåtstrafik och privata satsningar på
båttaxi/charterturer med båt, har inneburit att fler fått möjlighet att besöka öarna i
skärgården och att fler upptäckt området.
Det som gör Bottenvikens kust och skärgård till en plats för rekreation och friluftsliv är
bland annat dess natur med ett rikt och unikt växt- och djurliv anpassat till klimat och
brackvatten samt ett omfattande kulturarv med lämningar i form av exempelvis fiskelägen,
labyrinter och tomtningar. På sommaren skiner midnattssolen och på vintern lyser norrsken
upp himlen med sprakande skådespel.
Området är möjligt att besöka året om, sommartid med båt och kajak och vintertid med olika
typer av fortskaffningsmedel på den frusna havsisen, exempelvis skidor, skridskor, cykel,
skoter eller bil. Vinterbesök i skärgården har länge varit naturligt för lokalbefolkningen,
medan det för långväga besökare är något unikt som fått alltmer uppmärksamhet genom
åren. Flera besöksnäringsföretag i området erbjuder upplevelseprodukter i Bottenvikens kust
och skärgård.
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2.1

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan

Samarbetet Bottenvikens skärgård kommunsamverkan inleddes 2006 och omfattar numera
Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. Syftet är att, genom att samordna
gemensamma kommunala resurser, kunna rationalisera utvecklingen av kust och skärgård
för rekreation och friluftsliv som en destination för såväl kommuninvånare som besökare.
Målgrupp är boende och besökare i respektive kommun samt entreprenörer inom
besöksnäringen.
Arbetet utgår från ett samarbetsavtal samt en gemensam strategi, Bottenvikens skärgård – en
del av Swedish Lapland som utgör styrdokument för samarbetet. Nuvarande strategi löper
fram till 2020 och togs fram av de fem kustkommunerna, länsstyrelsen, Region Norrbotten
och Västerbotten samt Swedish Lapland.
Strategin innehåller vision, mål och delmål samt beskriver möjligheter och utmaningar för
utveckling av Bottenviksområdet. Visionen är ”En långsiktigt hållbar destination med stor
attraktionskraft”. Den långsiktiga målsättningen i strategin är ”att skapa en levande och
exportmogen skärgårdsdestination för befolkning, rörligt friluftsliv och besöksnäring”.
Strategin är uppdelad i tre fokusområden; Destinationsutveckling, Färdas och kommunicera samt
Bygga och bo. Respektive fokusområde har i sin tur fyra delmål. Under 2020 har ett förslag till
ny strategi för kommunsamarbetet tagits fram. Strategin ska upp för beslut i de fem
kommunerna under 2021.
Förutsättningarna för samverkan regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna och
finansieringen för samverkansplattformen utgörs av kommunala medel från de
medverkande kommunerna.
De fem kommunerna planerar aktiviteter och projekt tillsammans och arbetet finansieras
dels via kommunernas grundfinansiering dels via extern medfinansiering i olika projekt.
Projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård är ett sådant projekt.

3

Syfte och mål

3.1

Syfte

Syftet med projektet är att genom en satsning på utökade servicefunktioner:
•
•
•
3.2

skapa attraktiva besöksmål på ett antal platser i kust och skärgård
öka tillgängligheten till besöksmålen så att besökare, oavsett vilka transportmedel de
nyttjar, kan nå dessa platser
säkerställa att fler människor kan besöka området på ett hållbart sätt, det vill säga
utan att den känsliga skärgårdsmiljön tar skada
Mål

Projektets mål var att minst fem platser/besöksmål i Bottenvikens kust och skärgård ska få en
ökad tillgänglighet för besökare genom inrättande av olika typer av servicefunktioner.
3.3

Effektmål

Projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård kompletterar och kompletteras av
kommunernas tidigare gjorda utvecklingsinsatser i kust och skärgård.
Ambitionen är att de genomförda insatserna i projektet ska bidra till följande:
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•

•
•

Uppfyllande av mål i strategin Bottenvikens skärgård – en del av Swedish Lapland:
o Delmål: 2020 upplevs Bottenvikens som ett välkänt och sammanhållet område
(Insatsområde: Destinationsutveckling)
o Delmål: 2020 har Bottenvikens skärgård en infrastruktur som tillgängliggör
skärgården för olika målgrupper” (Insatsområde: Färdas & Kommunicera)
o Delmål: 2020 har servicen i skärgården utvecklats för permanentboende,
fritidsboende och besökare (Insatsområde: Bo & Bygga)
Igenkänning av destinationen Bottenvikens skärgård
Besökare upplever att det är trevligt att besöka de olika besöksmålen i skärgården

I och med ökade servicefunktioner på ett antal besöksmål i området skapas:
•
•
•

•
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ökade möjligheter för fler människor att nyttja skärgården som en plats för rekreation
och friluftsliv vilket i sin tur ökar livskvaliteten och bidrar till en bättre folkhälsa,
en kust och skärgård med välutvecklade besöksmål och möjlighet till besök kan i
förlängningen bidra till en ökad inflyttning till området,
ökade möjligheter för områdets företag inom besöksnäringen att nyttja kust- och
skärgårdsområdet som en bas för sin verksamhet, vilket i sin tur bidrar till ökad
tillväxt i lokala småföretag samt
ett hållbart nyttjande och värnande om skärgårdens unika natur- och kulturmiljöer.

Målgrupp

Primär målgrupp för projektet är besökare till Bottenvikens kust- och skärgårdsområde i
Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. Målgruppen består av såväl lokala,
regionala, nationella och internationella besökare. I nästa led gynnas även föreningar och
företagare inom besöksnäringen i och med att fler besöksmål skapas och görs tillgängliga.
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Projektorganisation

Projektets deltagare har varit Bottenvikens skärgårds arbetsgrupp och samordnare samt
annan personal från respektive kommun. Projektledare har varit samordnaren för
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Styrgrupp och arbetsgrupp är enligt ordinarie
bemanning i samverkansarbetet.
Samverkansparters har varit skärgårdsaktörer, föreningar och entreprenörer, i respektive
kommun som lämnat synpunkter på besöksmål i behov av utökade servicefunktioner.
5.1

Projektledning och arbetsgrupp

Projektledare
Tina Nilsson (2018), Lisa Lundstedt (2019-2020), samordnare Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan

Styrgrupp
Haparanda kommun:
Kalix kommun:
Luleå kommun:
Piteå kommun:

Göran Wigren, Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Karl-Göran Lindbäck, Förvaltningschef Fritid- och kultur
Ove Forsberg, Avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism
Mona Lundström (2018-2020), Annika Nordstrand (2020)
Förvaltningschef Kultur/Fritid
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Skellefteå kommun:

Leif Gustafsson (2018-2018), Ingrid Thylin (2019-2020),
Förvaltningschef Kultur och fritid, Hans Pettersson (2020),
avdelningschef Kultur och fritid

Arbetsgrupp
Haparanda kommun:
Kalix kommun:
Luleå kommun:

Piteå kommun:
Skellefteå kommun:
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Allan Fjellvind (2018-2020), Fritidschef, Tomas Björnfot (2020),
näringslivsstrateg, Näringslivsenheten
Erkki Haarala, Nämndsekreterare Fritids- och kulturförvaltningen
Ove Forsberg (2018-2019), Avdelningschef Kulturarv, skärgård och
turism, Helena Holm (2020), Samordnare, Kulturarv, skärgård och
turism
Jenny Axelsson, Avdelningschef Fritid
Ulrika Rönnlund, Friluftssamordnare

Genomförande och resultat

Totalt har tio besöksmål anlagts eller kompletterats inom projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård. Satsningarna har gjorts genom utökade servicefunktioner på utvalda
besöksmål. Projektet har byggt vidare på kommunernas samlade erfarenhet av och kunskap
om vilka servicefunktioner som behövs och efterfrågas i området. Respektive kommun har
också fört dialog med lokalt föreningsliv och lokala entreprenörer med verksamhet i kust
och skärgård, och har därmed fångat upp synpunkter och önskemål om efterfrågade
utvecklingsinsatser.
6.1

Val av besöksmål

Grundläggande kriterier för urval av besöksmål:
•
•
•
•

antalet besökare i nuläget
befintliga servicefunktioner och dess skick
efterfrågan/önskemål från skärgårdsaktörer verksamma i området
påverkan på natur- och kulturmiljön av besökare i nuläget.

Respektive kommun har tagit in synpunkter från skärgårdsaktörer, främst föreningar och
företag inom besöksnäringen, och detta har legat till grund för arbetet. I planeringen av vilka
besöksmål och servicefunktioner som skulle innefattas i projektet har hänsyn tagits till olika
målgruppers behov. Exempelvis kan fritidsbåtägare ha behov av fler gästbryggor medan
besökare som anländer med turbåt har ett större behov av vindskydd/raststugor att nyttja
om vädret är dåligt.
Samtliga insatser som genomförts har gjorts på platser som är tillgängliga för allmänheten
och olika målgrupper. Gjorda installationer ska kunna nyttjas av allmänheten.
6.2

Upphandling och inköp av material

Inköp av material och produkter som behövts för att inrätta nya servicefunktioner har gjorts
efter genomförd upphandling. Ansökan om nödvändiga tillstånd exempelvis bygglov,
strandskyddsdispens, för uppsättande av servicefunktionerna har också gjorts.
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6.3

Beskrivning av besöksmålen och genomförda insatser

Figur 1. Karta som visar de nio besöksmål som ingår i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård.

Sammanlagt ingår tio besöksmål som utvecklats i projektet (se Figur 1 samt Tabell 1).
Det praktiska arbetet har genomförts av Bottenvikens skärgårds arbetsgrupp och
samordnare samt respektive kommuns personal. I några fall har arbetet utförts av extern
arbetskraft eller i samarbete med föreningar och båtklubbar.
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Tabell 1. De olika insatserna vid besöksmålen.
Besöksmål
Kommun
Insats
Torne-Furö
Haparanda
Brygga
Strandängarna
Kalix
2 bryggor, informationsskyltar
Antnäs-Börstskär
Luleå
Brygga
Bondökanalen
Piteå
Grillplats och skyltning
Fingermanholmen
Piteå
Utbyte av bastuaggregat i befintlig bastu
Jävre-Sandholmen
Piteå
Grillplats
Mosesholmen
Piteå
2 bryggor
Renöhamn
Piteå
Grillplats
Båtvik-Selsvik
Skellefteå
Utbyggnad och förstärkning av pir, återskapande av badplats,
grillplats
Juvikskäret
Skellefteå
Brygga, grillplatser och vindskydd

Utvecklade besöksmål i Haparanda kust och skärgård

Figur 2. Haparanda kust och skärgård med Torne-Furö som ingår i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens
skärgård.

Haparanda kommun valde att satsa på ett populärt besöksmål och kompletterade samtidigt
detta med ytterligare insatser som finansierades via Bottenvikens skärgård
kommunsamverkan. I Haparanda kust och skärgård igår ett besöksmål i projektet, TorneFurö.
Torne-Furö
Torne-Furö ligger i Haparanda skärgård och ligger ca 6,5 km från fastlandet (se Figur 2). På
grund av sin närhet till både Haparanda och finska Tornio är ön välbesökt av både badgäster
och båtfolk. 1980 blev ön naturreservat och är även utpekad som Natura 2000-område. Här
finns en populär badstrand och gles gammelskog dominerar på ön som har lättvandrade
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stigar. Förutom fina badstränder och vandringsstigar har ön ett rikt fågelliv och om man har
tur kan man få se bland annat sparvuggla, pärluggla och tretåig hackspett. Detta förutom de
vanliga sjöfåglarna. På öns nordvästra del ligger ett fiskeläge.
Torne-Furö valdes ut för projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård på grund av dess
fina strand, lättillgängliga läge och ovan nämnda naturvärden. Inom projektet har ön
utrustats med en flytbrygga för att öka kapaciteten och underlätta angöringen för besökare
(se Figur 3).

Figur 3. I projektet har en flytbrygga lagts ut vid badstranden på Torne-Furö, Haparanda kommun.

Utöver detta har ön utrustats med två eldstäder, ett vedförråd och ett vindskydd (se Figur 4)
som finansierats via Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.
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Figur 4. Utöver de insatser som gjort i projektet har ett vindskydd har byggt på kullen vid stranden på TorneFurö. Vindskyddet har försetts med en skärgårdsgrill. Ytterligare en skärgårdsgrill finns på en annan strand. Vid
stranden i den lättvandrade skogen finns även några torrdass.
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Utvecklade besöksmål i Kalix kust och skärgård

Figur 5. Kalix kust och skärgård med Strandängarna som ingår i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens
skärgård.

Kalix kommun valde att utveckla sin tätortsnära ”port” till skärgården för att underlätta för
turbåtstrafik och annat båtliv. I Kalix kust och skärgård igår ett besöksmål i projektet,
Strandängarna.
Strandängarna
Strandängarna i Kalix är strandområdet mellan tätorten och älven i Kalix och har direkt
anslutning till Kalix centrum (se Figur 5). Det utgörs av en sträcka på cirka 3,5 kilometer
längs älvstranden som förr var ängsmark, därav namnet. Platsen är ett populärt grönområde
med en gång- och cykelväg som passerar förbi det tempererade sommaröppna
Strandängsbadet, Kalix Lilla Trästad med miniatyrer av gamla historiska byggnader,
campingen, Kalix kolonistugeområde fram till ön Vassholmen. Vassholmen är ett före detta
skiljeställe för timmerflottning som nu är en ”kulturö” med sommarcafé och allehanda
kulturarrangemang.
Gästhamnen i Kalix centrum var tidigare en kommunal småbåtshamn och ligger i anslutning
till centrum, alldeles intill campingen och utebadet. Med tillgång till campingens och badets
faciliteter och med promenadavstånd till centrums handel, restauranger och shopping är
läget idealiskt för ytterligare satsningar på hamnen.
Kalix tätort har historiskt alltid varit en levande del av skärgården, både som ett centrum för
timmertransporter men även som en livlig hamn för sjöfarten längs kusten. Besökarna till
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landets nordligaste kurort på ön Nordanskär, verksam vid 1900-talets början, kom med
ångbåt från Stockholm och övriga landet (Figur 6).

Figur 6. Historiska bilder från Kalix från den tid då ångbåtar kom från Stockholm med gäster till kurorten
Nordanskär.

Figur 7. Bryggorna vid Strandängarna, Kalix kommun. Bottenvikens skärgårds förtöjningsanordningar har
använts till bryggorna.

I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har två sammanfogade bryggor lagts ut i
anslutning till Strandängsbadet (se Figur 7). Bryggorna har kompletterats med särskilda
förtöjningsanordningar som tagits fram inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.
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Sedan tidigare finns här en brygga med 12 platser med bommar för förtöjning och i projektet
har ytterligare en brygga lagts ut. Tanken med den nya bryggan är att göra det möjligt för
större båtar som inte ryms innanför bommarna att kunna förtöja långsides. Den kan även
kunna fungera för på- och avstigning för turbåtstrafik eftersom den har ett högre fribord.
Som en följd av satsningen möjliggjordes under sommaren 2020 regelbunden skärgårdstrafik
från Kalix centrums gästhamn till öarna Nordanskär och Malören. För att ytterligare stärka
bilden av Kalix tätort som ett skärgårdssamhälle har en informationsskylt om Bottenvikens
skärgård satts upp. Även en grillplats har iordningsställts i närheten av småbåtshamnen.
Kalix kommun har planer på att i framtiden även möjliggöra tömning av septitankar samt
erbjuda tillgång till vatten och land-el för att ytterligare förbättra servicen. När servicen är
fullt utbyggd så kommer hamnen att kunna avgiftsbeläggas, i dagens läge är det tillåtet att
nyttja hamnen avgiftsfritt i ett dygn. Efter önskemål från näringsliv och medborgare har
Kalix kommun sedan 2010 även successivt genomfört investeringar med syftet att utveckla
camping- och rekreationsmöjligheterna i området.

Utvecklade besöksmål i Luleå kust och skärgård

Figur 8. Luleå södra kust och skärgård med Antnäs-Börstskär som ingår i projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård.

Luleå kommun valde att komplettera tidigare gjorda utvecklingsinsatser vid ett populärt
besöksmål för att kunna erbjuda säkrare angöring för fler båtar. I Luleå kust och skärgård
igår ett besöksmål i projektet, Antnäs-Börstskär.
Antnäs-Börstskär
Antnäs-Börstskär ligger i den södra delen av Luleå skärgård, strax sydväst om Germandön
(se Figur 8). Antnäs-Börstskär erbjuder en skyddad gästhamn med en lång badstrand,
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välbesökta av både båtfolk och solbadare och har valts ut till projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård av denna anledning.
I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har en 20 meter lång betongsbrygga
(Figur 9 och Figur 10) inklusive en 6 meter lång landgång ersatt den tidigare flytbryggan i
gästhamnen. På Antnäs-Börstskär finns sedan tidigare spänger mellan gästhamnsbrygga och
bokningsbar bastu med omklädningsrum, sopstation med sopsortering, torrdass, vedbod,
grillplats och bänkar samt en informationsskylt (Figur 11).

Figur 9. Sjösättning av betongbrygga för vidare transport till Antnäs-Börstskär, Luleå kommun.

Figur 10. Den nya bryggan vid stenpiren på plats vid Antnäs-Börstskär.
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Tanken med att placera en stabil och längre betongbrygga här är på grund av att platsen är
ett välbesökt resmål. Samtidigt är ön extra utsatt för väder och vind på grund av det utsatta
isläget vintertid så det krävs en stabil brygga i detta läge. Antnäs-Börstskär är en prioriterad
ö i kommunens destinationsutveckling av skärgården och Luleå kommun tillsammans med
Bottenviken skärgårds kommunsamverkan arbetar bland annat för att öka antalet gästplatser
på prioriterade öar.

Figur 11. Bastu, informationsskylt, grillplats, sopsortering samt bryggor på Antnäs-Börstskär.
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Utvecklade besöksmål i Piteå kust och skärgård

Figur 12. Piteå kust och skärgård och de besöksmål som utvecklats inom projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård.

Piteå kommun valde att komplettera servicen vid ett antal befintliga besöksmål i kommunen.
I Piteå kust och skärgård ingår fem besöksmål i projektet, Bondökanalen, Fingermanholmen,
Jävre-Sandholmen, Mosesholmen och Renöhamn.
Bondökanalen
Bondökanalen är en grävd kanal i yttre havsbandet söder om Piteå (se Figur 12). Kanalen
invigdes 2016 och möjliggjordes bland annat genom ett tidigare större infrastrukturprojekt
som genomfördes i samverkan med övriga kustkommuner inom ramarna för Bottenvikens
skärgård kommunsamverkan. För fritidsbåtsfolket innebar det tidigare en stor omväg att åka
från Piteå och norrut och kanalen har blivit en fin genväg som förbinder Piteås norra och
södra skärgårdar. Eftersom bron över kanalen är öppningsbar kan även segelbåtar färdas
denna väg.
I anslutning till Bondökanalen har även en stor småbåtshamn anlagts. Området är
tillgängligt med bil och ett alltmer välbesökt utflyktsmål.
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I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har ett trädäck med vindskydd, bänkar
och eldstad satts upp (se Figur 13). I samarbete med miljöförvaltningen i Piteå har
grillplatsen kompletterats med skyltar med information om natur och kulturmiljö i
Bottenvikens skärgård. Platsen går även att besöka även om man har nedsatt rörelseförmåga.
Platsen har blivit mycket populär vilket har lett till att kommunen även ställt ut bänkbord för
att få fler att rymmas.

Figur 13. Grillplats med informationsskyltar vid bron över Bondökanalen, Piteå kommun. Informationsskyltarna
har tagits fram i samarbete med miljöförvaltningen i Piteå kommun.
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Fingermanholmen
Fingermanholmen är en populär stadsnära ö som finns i den inre fjärden i Piteå (se Figur 12).
Här trängs badsugna på någon av de fina sandstränderna runt ön. Närheten till stan gör att
platsen är välbesökt både dag- och kvällstid. Här finns sedan tidigare ett flertal grillplatser
och bryggor samt en bastu och värmestuga.
I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har en ny bastukamin köpts in till den
allmänna bastun.
Jävre-Sandholmen
Jävre-Sandholmen ligger på fastlandet i södra delen av Piteås kuststräcka (se Figur 12).
Området har ett bra djup och det är lättillgängligt även för segelbåtar. Piteå segelsällskap har
sin klubbanläggning här och vid bryggan samsas alltid flera båtar under sommaren. Sedan
tidigare finns här även en allmän bastu och eldstad.
Inom ramen för projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har ytterligare en
Bottenvikens skärgårdsgrill placerats vid denna anläggning (se Figur 14).

Figur 14. Eldstad och byggnation av grillplats vid Jävre Sandholmen, Piteå kommun. Foto: Inger Sandberg.

Mosesholmen
Moseholmen är en liten ö i Piteås norra inre skärgård (se Figur 12). Ön ligger väl skyddad
och är en bra natthamn för båtar. Platsen är välbesökt och populär både bland segel- och
motorbåtar och valdes ut till projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård av denna
anledning.
I projektet har två nya bryggor köpts in vilket möjliggjort för fler båtar att angöra ön (se
Figur 15). Sedan tidigare finns eldstad, bänkar och torrdass på ön.
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Figur 15. Bryggorna som anlagts vid Mosesholmen, Piteå kommun.

Renöhamn
Renöhamn ligger på fastlandet, på Renön, syd om Norra Farleden in mot Piteå (se Figur 12).
Hamnen är skyddad av stenpirar och ha plats för såväl fritidsbåtar som en fiskebåt.

Figur 16. Småbåtshamnen i Renöhamn, Piteå kommun.

I projektet har en eldstad placerats för grillning på såväl sommar som vinter (se Figur 17).
Grillplatsen ligger fint vid vattnet där området utanför hamnen är populärt bland
pimpelfiskare på vintern. Grillplatsen ska kompletteras med ett vindskydd.
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Figur 17. Den nya eldstaden i Renöhamn, Piteå kommun. Foto: John Hansson

Utvecklade besöksmål i Skellefteå kust och skärgård

Figur 18. Skellefteå kust och skärgård och de besöksmål som utvecklats inom projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård.
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Skellefteå kommun valde att utveckla ett besöksmål i en del av skärgården som inte tidigare
utvecklats samt att satsa på en grundlig upprustning av en båthamn för bättre utgångspunkt
för båtlivet och ett besöksmål på fastlandet. I Skellefteå kust och skärgård ingår två
besöksmål i projektet, Båtvik-Selsvik och Juvikskäret.
Båtvik-Selsvik
Båtvik-Selsvik småbåtshamn ligger vackert norr om Byske i Skellefteå kommun (se Figur 18).
Platsen har många besökare som stannar till för att njuta av närheten till havet eller för att
komma sig ut på havet.
I närheten ligger även ett friluftsområde som kallas ”Platsen” där det finns dansbana,
eldstäder, torrdass och fina grönytor. Intill båthamnen finns en pir med en liten angöring för
gästande båt men med dålig tillgänglighet.
I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har tillgängligheten till piren förbättrats
genom att flytta undan sten i vattnet, fylla ut piren och ökat antalet platser för gästande
båtar. Den igenvuxna stranden har röjts fram för att återskapa den badplats som tidigare
fanns. Bord och bänkar har placerats ut vid en ny grillplats och även på andra platser på
området.
Under kommande år kommer Skellefteå kommun i samarbete med byaföreningen att placera
ut en flytbrygga, göra i ordning en parkeringsyta samt bygga ett vindskydd.

Figur 19. Vy över Båtvik-Selsvik där stranden rensats och piren förlängts. Foto: Jesper Viklund.

Juvikskäret
Juvikskäret ligger söder om Lövånger i Skellefteå kommun (se Figur 18). Det är en liten ö
med klipphällar och sandstränder inflikade mellan klipporna. Juvikskäret är välbesökt under
både sommarhalvåret och vintern.
Tanken med att välja Juvikskäret till projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård var
att förbättra tillgängligheten och service i den sydliga delen av skärgården då denna del
saknat besöksmål med brygga att lägga till vid.
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I projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård har platsen försetts med en brygga, två
eldstäder och ett vindskydd som kan nyttjas under sommaren (se Figur 20 och Figur 21).

Figur 20. Eldstäder och brygga med landgång som placerats på Juvikskäret inom projekt Besöksmålsutveckling i
Bottenvikens skärgård. Bryggan har Bottenvikens skärgårds förtöjningsanordning.
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Figur 21. Vindskydd under uppbyggnad på Juvikskäret. Det står i anslutning till en av de nya eldstäderna och
finns i samma vik som den nya bryggan.

Sedan tidigare fanns här torrdass, en enkel eldstad samt ett vindskydd mitt på ön som främst
nyttjas vintertid på grund av sin placering (se Figur 22). Som en följd genomförda insatser
kan vi redan se att fler besöker platsen och fått många kommentarer om att de ser positivt på
att kommunerna och regionerna väljer att satsa i skärgården.

Figur 22. Sedan tidigare finns ett vindskydd på Juvikskäret som framförallt nyttjas vintertid.
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6.4

Ansvar för fortsatt drift och underhåll

Respektive kommun ansvarar för drift och underhåll av genomförda servicefunktioner i sin
kommun. De besöksmål som ingår i projektet kommer att vara utgångspunkter för framtida
satsningar i kust och skärgård.

7

Budget och utfall

Projektet har finansierats via medel från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, Region
Norrbotten och Region Västerbotten. Projektets sammanlagda budget omfattade 964 kkr.
Tabell 2: Finansiering av projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård, budget samt utfall (kkr).
Budget
Andel per
Utfall
Utfall per
Finansiering
(kkr)
medfinansiär (%)
(kkr)
medfinansiär (%)
Bottenvikens skärgård
482
50
482
50,01
Region Västerbotten
133
13,78
132,8
13,78
Region Norrbotten
349
36,22
348,9
36,20
Summa
964
100%
963,8

När projektet avslutats har sammanlagt 963,8 kkr upparbetats inom projektet (se Figur 23
och Tabell 2).

Figur 23. Fördelning av projektets resurser per besöksmål.
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8

Erfarenheter och slutsatser

8.1

Projektets genomförande – goda råd för framtiden
•
•
•
•
•
•
•

8.2

Det är tydligt att det finns ett ökande intresse för att vistas i Bottenvikens kust och
skärgård.
Vad medveten om att det kommunerna gör i kust och skärgård är uppskattat.
Ha en bra plan för det faktiska genomförandet i form av personal/entreprenörer för
att slippa tidsbrist.
Satsa på att göra gemensamma upphandlingar, det sparar resurser och skapar
igenkänning om samma typ av produkter finns i hela området.
Gör hellre genomtänkta satsningar på ett fåtal besöksmål istället för att göra flera små
insatser på många platser.
Det är en fördel om kommunen har en utvecklingsplan för kust och skärgård som
sedan enskilda projekt kan utgå från.
Satsa på hållbarhet och kvalitet, det vinner man på i längden.
Vad har projektet gett

På det stora hela har många synpunkter framförts om att projektet har upplevts som
meningsfullt och gjorda insatser varit mycket uppskattade:
•
•

•
•

•
•

Torne-Furö har varit välbesökt med många båtar vid den nya bryggan.
Vid Strandängarna har både den nya bryggan och ytterligare en tillfällig brygga som
lagts i hamnen varit populära för bad. Särskilt ungdomar och nysvenskar nyttjar
bryggorna och närområdet för picknick och samvaro. Parkförvaltningen i Kalix
kommun har hakat på och satt upp blomlådor vid bryggan. En grillplats och
informationsskylt om skärgården har satts upp i närheten. Som en följd av satsningen
möjliggjordes under sommaren 2020 regelbunden skärgårdstrafik från Kalix
centrums gästhamn till öarna Nordanskär och Malören.
Bryggan vid Antnäs-Börstskär har börjat bli en övernattningsbrygga för båtar och det
har kommit in många positiva kommentarer.
Grillplatsen i Bondökanalen har blivit mycket populär och välbesökt och det är tidvis
köbildning för att få grilla här. I samarbete med miljöförvaltningen i kommunen har
informationsskyltar om natur- och kulturmiljöer i skärgården satts upp.
Bryggorna vid Mosesholmen och Juvikskäret är uppskattade och har fått mycket
beröm för att det är så stadiga och bra.
Besökare till Juvikskäret är mycket nöjda med att det satsats i denna del av
kommunen.

Projektet har även gett uppdrag till ett antal lokala företag som anlitats för
byggande/anläggning, transport samt tillverkning av eldstäder, vindskydd, bryggor med
mera.

9
9.1

Projektets koppling till annan verksamhet
Projekt Basskyltning i Bottenvikens skärgård

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har, under åren 2018-2020, genomfört projektet
Basskyltning i Bottenvikens skärgård med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för
lantbruksutveckling samt Swedish Lapland, Heart of Lapland, Visit Luleå, Visit Piteå samt
Visit Skellefteå. I projektet har ett femtiotal platser i kust- och skärgårdsområdet försetts med
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informationsskyltar. Skyltarna ska ge besökare information om besöksmålet samt
uppförandekoder, vad som är viktigt att tänka på vid besök på platsen. Skyltarna är ett
komplement till kommunernas övriga arbete med utökade servicefunktioner i kust och
skärgård eftersom skyltarna ger besökaren en ökad kunskap om platsen och en förståelse för
den värdefulla skärgårdsmiljön.
9.2

Enkelt avhjälpta hinder

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har sedan ett par år tillbaka arbetat med att
tillgänglighetsanpassa besöksmål i respektive kommuns kust och skärgård för personer med
funktionsvariationer. Dessa tillgänglighetsanpassade besöksmål har gjorts tillgängliga för
personer med nedsatt rörelseförmåga. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fler besöksmål
kommer att fortsätta.
9.3

Satsningar på småskalig infrastruktur i skärgården

Sedan flera år tillbaka avsätter Bottenvikens skärgård kommunsamverkan resurser till att
utveckla den småskaliga infrastrukturen i kust och skärgård. Insatserna går primärt ut på att
skapa attraktiva och tillgängliga besöksmål och utöka servicen på dessa. Det kan exempelvis
handla om att förse platserna med eldstäder, vindskydd och bastu så att besökarna dels har
någonstans att åka, dels så ”sparar vi på naturen” på andra platser. Som en följd av detta
förbättras även förutsättningarna för exempelvis turbåtar och båttaxi då fler människor vill
ta sig ut i skärgården. Flera av besöksmålen i projekt Besöksmålsutveckling i Bottenvikens
skärgård har även varit föremål för insatser i arbetet med att förbättra den småskaliga
infrastrukturen.
9.4

Kommunernas övriga satsningar i kust och skärgård

Projektet knyter av till och kompletterar kommunernas övriga insatser i kust och skärgård
och skapar en helhet och ett attraktivare område.

10 Resultatspridning
Information om projektet, finansiärer, pågående och genomfört arbete har spridits i olika
kanaler. Dels har grundläggande information lagts upp på Bottenvikens skärgårds hemsida,
www.bottenvikensskargard.se, och i ett antal inlägg i Facebookgruppen ”Bottenvikens
skärgård”. Projektet har även beskrivits i verksamhetsberättelserna 2019 och 2020 för
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan samt i denna rapport som publicerats på
Bottenvikens skärgård hemsida. Utöver detta har informationen spridits i de enskilda
kommunerna internt och externt, till båtklubbar, turistcenters och -organisationer samt via
kommunernas olika sociala medier.
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