Motion till förbundsmötet 2020: nummer 4
Avsändare: Kiruna Klätterklubb

Stuga i Kebnekaiseområdet
Bakgrund och syfte

Ända från de lappländska fjällkarlarnas klubb som sedermera blev Svenska Fjällklubben
med sin alpina sektion som sedermera blev SKF, har Kebnekaiseområdet varit svensk
klättrings viktigaste område. Det var här stordåden inom svensk klättring utfördes, en
viktig pusselbit i dessa stordåd har alltid varit Kebnekaise Fjällstation. Basen man
utgick från, basen man återvände till, men gradvis har den svenska klättringen avtagit i
Kebnekaiseområdet och den kommersiella turismen ökat. Att klättringen avtagit beror i
mångt och mycket på att Kebnestationen blivit ett så populärt besöksmål för turister från
världens alla hörn, vilket gör att det alltid är fullbokat. Detta är naturligtvis otroligt
roligt för STF, men olyckligt för alla aspirerande Kebnekaiseklättrare från SKF som just
nu sitter med ett exemplar av klättring i Kebnekaise och smider planer på egna stordåd i
området.
Kiruna Klätterklubb föreslår förbundsmötet
att

SKF med sin historiska anknytning till området skulle försöka få tillstånd
att uppföra en stuga i Kebnekaiseområdet, precis som alpina
fjällräddningssektionen, STF, Luleå tekniska universitet m fl gjort. Detta för
att främja, eller till och med rädda, svensk klättring i Kebnekaiseområdet.
Drift och uppbyggnad osv, kan vi i Kiruna Klätterklubb vara behjälpliga
med då vi har erfarenhet av byggande till fjälls. Men tillståndsansökan och
budget bör SKF med sin otroligt långa historiska anknytning till området
söka och inte minst för att frågan berör alla klättrare i Sverige.

Styrelsens kommentar

Styrelsen anser inte att Klätterförbundet ska prioritera ett arbete med att försöka
förverkliga motionärens vision om en egen stuga i Kebnekaiseområdet. Med de
begränsade personella resurser förbundet förfogar över bör arbetet koncentreras till den
nya strategins fyra områden. Förbundets ekonomiska situation medför inte heller att
ekonomiska resurser satsas på detta, även om Kebnekaiseområdet kan sägas vara av
riksintresse för Sveriges klättrare.
Styrelsen har dessutom invändningar mot motionärens beskrivning att Kebnekaise
fjällstation ”alltid är fullbokad”. Så är inte fallet per definition eftersom det alltid finns
plats på STFs anläggningar, även om det ibland innebär golvplats. Dessutom finns
Tarfalastugan i området, med ytterligare kapacitet. Styrelsen har även gjort en
inofficiell förfrågan, för att sondera rimligheten i förslaget, och har fått till svar att det
skulle vara ytterst osannolikt att någon ytterligare bebyggelse kommer att tillåtas i
området.

Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

