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Sanddyner vid Lövångerskusten 
– del 1: Stor-Klössanden

Text och foto: Jan Åberg

Längs Lövångerskusten och upp mot Bjuröklubb är Bottenvikens 
vågpåverkan mot fastlandet stark. Detta kan förklaras av en lång fetch i 
den dominerande sydliga vindriktningen i kombination med avsaknaden av
skyddande skärgård. I flera av de större vikarna finns därför fina 
sandstränder. Närmare Bjuröklubb finner man även Västerbottenskusten 
största sanddyn Storsandbankarna, som omnämndes i Markkontakt 
nr 3-2015. Som en liten uppföljning på den texten kommer här ett litet 
bildreportage (del 1 av 2) som tar sin början vid ett dynområde två mil 
sydväst om Storsandbankarna vid Stor-Klössanden. 

Stor-Klössandens dyner närmast stranden (1). 
Större dyner som mestadels har fixerats av vegetation (2). 
Grundkarta: Lantmäteriets öppna terrängkarta CC-BY.  
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Sanddynerna närmast stranden (nr 1 på kartan) är upp till ca två meter
höga i ett ca 70 meter långt område.

Även i den äldre delen av dynområdet (nr 2 på kartan) har det nyligen
skett vinderosion och nordgående förflyttning av en hel del sand. 

Notera personerna och hunden.
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Slutligen kan det också noteras att det vid Stor-Klössanden inträffar ett 
årligt återkommande antropogent naturfenomen i form av LNLP Beach 
party. Under ca två dagar per år förvandlas då platsen till en märkligt 
festområde med ett par tusen besökare. 

Hur tar man sig dit?  Den som kommer via E4:an svänger av mot 
Munkviken. Efter ca 3 km på den vägen, i slutet av byn Avan, svänger 
man höger och följer skyltningen mot havsbadet (ytterligare ca 4 km).  
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Den äldre delen av området (nr 2 på kartan) består av en till stor del
sammanhängande nordgående sandrygg, som är ca 300 meter lång och
upp till ca 4 meter hög. De öppna sandytorna är ganska stora även där. 
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Sanddyner vid Lövångerskusten
– del 2: Storsandbankarna

Text och foto: Jan Åberg

Öster om Lövånger ligger Bjurön, vars norra 
ände hyser den omtalade och besjungna 
gnejsklippan Bjuröklubb (47 meter hög). En 
annan geovetenskaplig sevärdhet är Bjuröns 
sydöstliga del i form av ett dynområde som 
omfattar en 1,2 km² stor yta. I området finns inte
bara 12 km av ”normalstora” sanddyner utan 
också Västerbottens största sanddyn 
Storsandbankarna som är ca 2 km lång och upp 
till ca 4 meter hög, med en sammanlagd yta om 
ca 12 hektar (nr 1 på kartan på nästa sida). 

Bildningen av Storsandbankarna börja-
de för ca 300 år sedan, och fortgår än-
nu idag. Kopplat till Storsandbankarna
finns också ytterligare en märkbart stor
dyn som är ca 860 m lång. Denna dyn
har bildats i höjd med Grundskataviken
(nr 2 på kartan på sidan 19), som ligger
på andra sidan av Storsandberget  sett
från  Storsandbankarna.  Att  de  båda
dynerna inte hänger ihop beror på att
Storsandberget skapar ett ca 400 meter
brett  stråk  med  lä  mellan  de  två
vikarna med aktiv dynbildning. 

På  Storsanbankarna  pågår  ännu  idag
aktiv erosion, vilken inte minst märks
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Träden bildar märkliga former för 
att kunna står kvar på 
Storsandbankarna. 
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på att träden på frontsidan av dynen behöver bilda fantasieggande former
för att klamra sig fast i det rörliga underlaget. En del av träden är dock
uppskattningsvis mer än 100 år gamla, vilket visar att erosionen går ganska
långsamt. 

På de torra sandmarkerna finns också stora bestånd av mjölon (Arctosta-
phylos uva-ursi, även kallade kinnikinnick i Nordamerika). Dessa kan lätt 
förväxlas med lingon, men som utmärker sig för sina långa revor, och att 
bären är ganska smaklösa och – just det – mjöliga. 

Dyner på Bjurön: streckade linjer. 1) Storsandbankarna. 
2) Storsandbankankarnas ”syster”. Se även texten.
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På sydsidan av dynen Storsandbankarna är terrängen relativt öppen med 
sparsam vegetation bestående av tallar, lavar och  mjölon (Arctostaphylos
uva-ursi, se även bild nedan). Längre ner mot havet (t.v. i bild) finns ett 
låglänt skogsområde som idag skyddar dynen från de starkaste vindarna. 

Mjölon (Arctosta-
phylos uva-ursi) är
mycket torktåliga 
pionjärväxter som 
växer rikligt på 
Storsandbankarna.
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