
Möja är en utpräglad fiskebygd. Trots att det idag ba-
ra finns en yrkesfiskare kvar, mot 35 stycken i början
1980-talet, har fisket fortfarande viss betydelse för det
egna hushållet. Bebyggelsen är koncentrerad till byar
i anslutning till skyddade havsvikar. I motstats till det-
ta består stora delar av Möjas inre av relativt svårfram-
komlig skogsmark. Insprängt i denna finns myrmarker
av norrländsk karaktär.

På Möja finns ett väl utvecklat näringsliv som till
stor del är grundat på besöksnäring och service till del-
tidsboende. Stommen utgörs av yrkeskunnande inom
byggnation, entreprenad och service. Trots att Möja
ligger långt ifrån fastlandet, eller kanske just därför,
har ön ett välfungerande servicenät med affärer, post,
läkarmottagning, skola, kyrka m.m. Som kuriosa kan
nämnas att skärgårdens enda dansbana finns på Möja.
Förutom danskvällar används den för bland annat
marknader och bioföreställningar.

Rekommendationer 
Hänsyn ska tas till de fastboendes villkor vid all pla-
nering på ön.

Förutsättningar för ny bebyggelse kommer att ut-
redas i Kustplanen.

Möjaströms brygga ska vara huvudbrygga för gods-
transporter och åretrunttrafik. Vid bryggan bör par-
keringsplatser ordnas.

Kommunen ska verka för att Sollenkroka brygga ut-
vecklas till en fullvärdig replipunkt. Fler parke-
ringsplatser behöver skapas. Det behövs även ytter-
ligare bryggplatser för småbåtar.

Möjas höga naturvärden vid Snäve och i de västra
skogsområden bör bevaras. 

En tältplats med tillgång till vatten och toaletter
även för dagturister bör anläggas söder om Långvik
i anslutning till vandrarhemmet. En tältplats bör
även anläggas vid dansbanan i Berg. 

Detaljplaner/områdesbestämmelser bör upprättas
för att dels skydda de kulturmiljöer byarna utgör
och dels finna lägen för förtätning av bebyggelsen.
Arbetet bör inledas i Löka som har särskilt höga kul-
turhistoriska värden.

Äldreboende kan anläggas vid Berg – Möjaström
under förutsättning att vattenfrågan kan lösas. 

Inga åtgärder som försämrar möjligheten att ut-
nyttja Möjas sjöar som vattentäkter ska tillåtas. 

Allmäntillgängliga strandområden och badklippor
bör säkerställas. 

Orörda områden, i synnerhet stränder och större
sammanhängande områden, bör undantas från ex-
ploatering. 

Skyddet för grundområden och områden viktiga för
fågellivet ska stärkas.

Inga åtgärder får tillåtas som kan påverka riks-
intresset för fiske eller gäddleksbiotoperna vid
Södermöja eller i Bergbofjärden. Inga muddringar
bör tillåtas inom dessa områden. 

Inga åtgärder får komma till stånd i Ramsmora-
bäckens avrinningsområde som negativt påverkar
förutsättningarna för havsöringen. 

Möjligheterna att utöka gästhamnarna vid Långvik,
Berg och Ramsmora ska utredas.

En detaljerad grundvattenutredning bör genomföras.
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Förslag till nya anläggningar:

Område tänkbart för 
bebyggelseutveckling

Kulturmiljö

Natura 2000

Strandskyddslinje

Tältplats

Infartsparkering

Äldreboende

Allmän brygga

Anslutningspunkt för
bredband

Gäddlekplats

Skola

Samlad bebyggelse

Planlagt område

Område med höga
naturvärden

Naturreservat

Skog med mycket
högt naturvärde

Vattendrag

Väg

Framtida dricks-
vattentäkter
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