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Ärende: Yttrande från grannar angående  
Bygglov nybyggnad 3 stugor, båthus och servicehus (Dnr MBN 2021-002412) 
Komplettering gällande strandskyddsdispens (Dnr 2018. 386) 
 

För tre år sedan fick vi lämna yttrande på en i allt väsentligt identisk bygglovsansökan (Dnr 2018.387). 

Många medlemmar i samfälligheten gjorde då stora ansträngningar att yttra sig i det ärendet så det 

känns märkligt att samma person nu kommer in med en identisk ansökan. Det är oklart vad som har 

ändrats i den nya ansökan sedan beslutet togs under 2018? 

Det finns många aspekter och synpunkter på varför det är olämpligt att bevilja ett bygglov i väglös 

och obruten fjällterräng. I plan- och bygglagen ska allmänintresset väga tungt vid bedömning av om 

marken är lämplig för ny bebyggelse. Att värna om orörd natur är ett starkt allmänintresse. Dessutom 

har vi svårt att förstå att det finns tillräckliga skäl att ge en dispens från strandskyddet. En etablering 

av en fiskecamp riskerar att påverka de känsliga ekosystemen i anslutning till sjön och samtidigt 

skapas begränsningar för det rörliga friluftslivet. Fjällvandrare kan hindras att röra sig fritt runt sjön 

och kan knappast uppskatta att en byggd anläggning så öppet kommer att kunna ses från vida 

omkring.  

Vi fokuserar i detta yttrande på miljöaspekterna och driften av fiskecampen ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Fisktillgången  

Tillgången på fisk i Stortjärn är begränsad då man generellt räknar med en produktion av fisk 

motsvarande 1-2 kg/ha och år i ett vatten som Stortjärn (enligt Joakim Svensson på länsstyrelsen, se 

bifogad fil). Viktigt att poängtera att Stortjärn endast är 500x600 m vilket alla som kan något om fiske 

vet är för litet för att bära en fiskecamp. Länsstyrelsen påpekar även att dom aldrig kommer att ge 

tillstånd att sätta ut fisk i Stortjärn (enligt telefonsamtal 2022-02-02). Det finns en risk att fisken kan 

ta sig hela vägen ner till Kesusjön vilket kan få konsekvenser på den ekologiska balansen i den sjön. 

Konsekvensen blir ju att gästerna kommer att gå till närliggande sjöar istället när det slutar nappa i 

Stortjärn, som redan idag är ganska svårfiskad. Dessutom ligger Stortjärn inom Ljungdalens FVO som 

ansvarar för att en god återväxt säkerställs. 

Transporter 

Hur kommer transporterna till och från fiskecampen att ske sommartid då det är förbjudet att köra 

motorfordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark? Endast i undantagsfall kan dispens 

beviljas (https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-

naturen.html). Förutom att gästerna ska komma till fiskecampen behöver ju även mat, gas, ved, 

vatten och så vidare att behöva transporteras. Hur har man planerat att det ska ske? Om man 

planerar att använda helikopter så är det rimligt att även renägarna får yttra sig då renarna ofta 

vandrar omkring på markerna runt Stortjärn.  

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html


Gästerna kommer att vilja parkera sina bilar vid Torkilstötens lift som redan idag är tungt belastad, 

särskilt under semestertider och stora helger. Inte rimligt att tro att gästerna kommer att parkera vid 

Kläppen parkeringen. 

Verksamhet vid stugorna 

Hur har man tänkt att fiskecampen ska drivas? Om detta är en fiskecamp är det rimligt att anta att 

den ska vara bemannad. Om den inte är bemannad och fisket ska bedrivas utan kontroll hur skiljer 

den sig då från vanliga fritidsstugor? Hur ser man på att använda stugorna på vintern och bedriva 

pimpel fiske? Kommer man att få använda stugorna till annan verksamhet än fiske till exempel jakt?  

Det står i ansökan att en av byggnaderna ska ha plats för båt. Eftersom de gällande fiskereglerna för 

fiskevårdsföreningen inte tillåter fiske från båt undrar man vad syftet är med båten. Därför är det 

också underligt att man försöker få dispens från strandskyddet för att bygga ett båthus i detta 

känsliga område (Dnr 2018. 386). Hur kan en så obetydlig nytta för ett fåtal fiskare uppväga ett så 

stort miljömässigt ingrepp i ostörd fjällnatur? Det är inte oviktigt att detta blir en olägenhet för alla 

fjällentusiaster som inte är fiskare. 

Det står inget om hur latrinen vid fiskecampen kommer att hanteras. I Torkilstötens samfällighet får 

vare sig sluten tank eller utedass användas. Har en särskild ansökan inskickats som beskriver hur man 

planerar att hantera detta på ett miljömässigt korrekt sätt? 

Måste gästerna fiska eller kan verksamheten övergå till att bli vandrarhem?  

Det finns ingen garanti för att en fiskecamp eller annan verksamhet som är tillgänglig för 

allmänheten varken kommer starta eller blir bestående. Om verksamheten inte är ekonomisk 

bärkraftig finns stor risk att anläggningen privatiseras och därmed blir ett ännu större hinder för det 

rörliga friluftslivet. En annan konsekvens av om anläggningen inte bär sig kommersiellt kan bli att den 

förfaller med de olägenheter som det innebär. Viktigt att en affärsplan tas fram som visar hur 

verksamheten vid fiskecampen ska skötas och vilket underlag dom baserar ekonomin på. 

 

Erosion och slitage på miljön runt Stortjärn  

Vägen till Stortjärn utgår från parkeringen vid Torkilstötens lift som redan idag utsätts för stark 

erosion då många vandrare passerar här på sin väg mot Helags. Hur har man tänkt kompensera för 

detta slitage vilket rimligen korrelerar med ett ökat antal personer som passerar varje år? Det 

kommer att bli en ekonomisk belastning för Torkilstötens liftföreningen som underhåller området 

runt liften. Har man presenterat en uppskattning på hur många gäster man räknar med per år? 

Förutom transporter så kommer områdena runt Stortjärn att utsättas för hårt slitage från lägereldar, 

brutet ris och nedskräpning. Det har ju fjällturismen under pandemin visat väldigt klart. 

Redan nu har samfälligheten problem med att sopor som borde sorteras nere i byn helt enkelt slängs 

vid samfällighetens sophus. Det är troligt att detta kommer att öka i takt med att fler gäster från 

fiskecampen passerar. Även om fastigheten där fiskecampen är planerad att byggas genom 

anslutning till Torkilstötens samfällighetsförening kommer att ekonomiskt bidra till väghållning och 

sophämtning finns en gräns för vad befintliga anläggningar klarar.  

Stortjärn är en fågelsjö med massor av fåglar och är extra känsligt under delar av året då fåglar 

häckar här. Har någon särskild hänsyn tagits till detta? 



Det finns säkert mer att säga om miljöaspekterna kring planerna om en fiskecamp vid Stortjärn men 

det saknas en miljökonsekvensanalys för att kunna ge besked om bygglov.  
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