
Striden om de 
strömmande vattnen

Evert Vedung

Utgångsläget
Vattenlagen Elektrifieringen av Sverige drevs fram oavbrutet under 1900-talets 

första decennier. Elkraft var nästan identisk med vattenkraft. De 
strömmande vattnen dämdes upp, reglerades, grävdes ut till lugn
flytande kanaler eller torrlädes genom tunnelbyggen för att man 
skulle få fram den elektricitet som behövdes för landets snabba 
industrialisering och den stigande levnadsstandarden i hushål
len.1 Utbyggnaden skedde på ett närmast rutinmässigt sätt enligt 
den offentliga beslutsväg, som anvisades i 1918 års vattenlag.2

Från utbyggarsynpunkt visade sig vattenlagen vara ett lycko
kast. Negativa konsekvenser skulle visserligen beaktas vid tillåtlig- 
hetsprövningen. Men vad som skulle menas med skadeverkningar 
avgränsades påfallande snävt i vattenlagen. I normalfallet gällde den 
sk ekonomiska tillåtlighetsregeln, enligt vilken vinningen skulle 
uppgå till minst byggkostnaderna + skadan på den byggandes egen 
egendom + 3 X skadan på annans åker och äng + 2 X skadan på 
övrig egendom som tillhörde andra. Om den ekonomiska vinsten 
var mindre, blev byggnaden olaglig.

I praktiken var detta ekonomiska kriterium - som t ex inte tog 
hänsyn till miljöförstörelse eller ödeläggelse av kulturvärden - myc
ket gynnsamt för kraftverksbyggarna. Det skulle mycket till för att 
det inte skulle uppfyllas.

Vid sidan av den ekonomiska tillåtlighetsregeln satte emellertid 
vattenlagen upp ett annat hinder för utbyggnad. Företaget kunde 
medföra sådana skador från allmän synpunkt att det inte borde 
komma till stånd även om det ekonomiska kriteriet uppfylldes. 
Detta gällde om
- ett avsevärt antal bofasta personer måste lämna sina hem
- en större fabrik, "varav många hava uppehälle", måste läggas ner 

eller om driften måste minskas väsentligt
- odlad jord "till en efter ortsförhållandena betydande omfattning" 

sattes under vatten eller skadades på något väsentligt sätt
- fiske eller någon annan viktigare näring "led väsentligt förfång"
- befolkningen i andra avseenden fick sina levnadsförhållanden 

väsentligt försämrade
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- naturförhållandena varaktigt ändrades så att "väsentligt minskad 
trevnad för närboende eller betydande förlust från naturskydds
synpunkt" kunde befaras eller

- om företaget inverkade menligt på klimatet eller det allmänna 
hälsotillståndet.3

Formuleringarna var som synes allmänt hållna. Det måste bli fråga 
om ganska fria uppskattningar när man skulle väga in miljö-, trivsel- 
eller fiskehänsyn. Så länge dessa spörsmål stod lågt i kurs i det all
männa medvetandet, vägde de också lätt i exploateringssammanhang.

Den bild som här getts gällde enbart vid domstolarnas gransk
ning. Det fanns sex vattendomstolar i landet och domarna kunde 
överklagas hos Svea hovrätt och i sista instans hos Högsta domsto
len.4 Men i vissa fall skulle vattendomstolen hänskjuta målet till 
regeringen. Vid sådan underställning kunde tillstånd beviljas även 
om utbyggnaden stred mot samtliga nyss nämnda tillåtlighetsregler. 
Men då måste den vara av "synnerlig betydelse för näringslivet eller 
för orten eller eljest från allmän synpunkt". I princip kunde alltså 
regeringen tillåta utbyggnader fastän de exempelvis hade negativ 
inverkan på det allmänna hälsotillståndet eller gjorde ett avsevärt 
antal bofasta personer hemlösa.5

Regeln om underställning tillkom redan 1918. Lagstiftarna fruk
tade, skriver Bertil Bengtsson i sin bok Speciell fastighetsrätt att 
tillstånd annars skulle komma att beviljas i alltför stor utsträckning. 
Tydligen hade riksdagen större förtroende för regeringen än för 
domstolarna när det gällde att trygga omgivningens intressen. Man 
tänkte sig emellertid att föreskriften blott skulle tillämpas i sällsynta 
fall. Med stöd av underställningsklausulen meddelades emellertid 
under exempelvis den socialdemokratiska maktepoken tillstånd till 
flera av våra största kraftverksbyggen, trots deras genomgripande 
inverkan för den omgivande bygden och den förfulning av naturen 
som blivit följden.6

Den andra stora fördelen med vattenlagen från exploaterings- 
synpunkt var att utbyggnaden skedde enligt en sorts kronärtskocks- 
princip. Utbyggnader prövades i bokstavlig mening från fall till fall. 
Vattendomstolarna inriktade sig uteslutande på den vattensträcka 
som direkt berördes i ansökningarna. I den mån regeringen kom in i 
bilden, förutsattes den agera utifrån samma begränsade utgångs
punkt. Någon helhetsbedömning av vattenresursernas användning 
utifrån olika perspektiv kom aldrig till stånd.

En översiktlig naturskyddsplanering i liten skala hade visserli
gen satts i kraft redan år 1909. Då avsattes Sarektjåkkåområdet till 
nationalpark i syfte att för all framtid bevara det alpina vildmarks- 
området kring den vattenrika och dramatiska Rapaälven i Lilla Lule 
älvs övre lopp. Samtidigt tillkom Stora Sjöfallets nationalpark med 
det uttryckliga syftet att i ett av landets naturskönaste områden 
skydda en älvsträcka med ett av de märkligaste vattenfallen i Europa
- Stora Lule älv med Lilla och Stora Sjöfallet. Men utbyggnadsintres- 
set var i kraftig tillväxt och redan 1910 bestämde riksdagen att ett 
kraftverk skulle uppföras i Porjus. I samband med besluten 1917-18
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Natur-
skyddskrav

om att även Harsprånget ett stycke nedanför Porjus skulle byggas ut, 
bröts en avsevärd del av Stora Lule älv helt enkelt ut ur Stora 
Sjöfallets nationalpark för att möjliggöra en reglering vid Suorva 
ovanför Stora Sjöfallet. Tanken bakom dämningen var att förse de 
två nya kraftverken med jämn tillförsel av vatten, vilket självfallet i 
allra högsta grad måste påverka det naturliga flödet även i själva 
Sjöfallet. Den övre dämningsgränsen för suorvamagasinet hade 
sedan höjts kraftigt två gånger efter utslag i vattendomstol åren 1927 
och 1939. Den naturskyddslag vari bestämmelser om nationalparker 
återfinns, hade således visat sig vara ett fullständigt värdelöst plane
ringsinstrument även för de begränsade områden som den omfat
tade.7

Beslutsgången över vattendomstolarna kan kallas den rutinpoli
tiska vägen. Dess uppbyggnad säger oss rätt mycket om hur beslut 
om storskalig teknologi under lång tid fattades i Sverige. Strävan till 
avpolitisering och "objektivisering" är tydlig. Klarast framgår detta 
av att riksdagen stod helt utanför. Visserligen hade riksdagen stiftat 
vattenlagen. Den kunde naturligtvis också i princip ändra på dess 
bestämmelser. Men i den beslutsprocess som vattenlagen anvisade 
hade riksdagen ingen roll att spela. Detta står i skarp kontrast till 
läget i exempelvis det strömvattenrika Norge (se Burns och Midttun 
1984, 40 ff).

Alldeles i början av 1950-talet började en ny, mer skyddsinrik- 
tad problemuppfattning slå rot och långsamt spira. Även om kraven 
i början var anspråkslösa, stod det så småningom klart att den 
framväxande miljöopinionen önskade införa en ny, övergripande 
samhällsplanering vid sidan av den som representerades av vatten
lagen. Den bars inte fram av de traditionella aktörerna i statens 
högsta politiska ledning. Både regering och oppositionspartier var 
likgiltiga eller fientliga till den framväxande miljöopinionen.

Initiativet kom i stället från redan etablerade klassiska natur
skydds-, hembygds- och fritidsorganisationer, som tidigare stått 
utanför det politiska spelet på vattenkraftsarenan. Lite senare drogs 
även jordbrukar- och landsbygdsorganisationer in i förloppet. Vi 
står här inför ett vackert exempel på hur en ny problemuppfattning 
förs fram av en på området nyinkommen ny krets av aktörer, som 
organiserar sig i syfte att driva fram ett politiskt planeringssystem 
för att skydda deras intressen. Så småningom skapas nya organisa
toriska arrangemang för samråd och kompromiss mellan företrä
darna för det etablerade utbyggnadsintresset och de nyväckta 
bevarandeintressena.

Svenska Turistföreningen tar ett 
initiativ
Det första försöket att föra upp de nya naturvärnssynpunkterna på 
den politiska dagordningen gjordes 1951 av en enskild intresseorga
nisation. I en skrivelse till regeringen daterad den 19 februari tog
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Svenska Turistföreningen upp vattenkraftsutbyggnaden till bedöm
ning. Formuleringarna var hovsamma. Med beundran och glädje 
konstaterade föreningen att utvinningen av elektricitet ur de ström
mande vattnen skapat ofantliga värden. Den hade helt enkelt revo
lutionerat folkförsörjningen. Men i den mån exploateringen fick 
större omfattning hotades väsentliga natur- och skönhetsvärden. 
För allmänheten skulle det därför kännas tryggt om vissa "för natur
vänner dyrbara vattenfall och vattendrag kunde för framtiden - 
såvitt nu är möjligt att bedöma - få förbli orörda." De "torde icke 
vara orimligt många," menade föreningen anspråkslöst.

Regeringen borde nu tillsätta en utredning med uppgift att 
lägga fram "en beskrivande förteckning över de vattenfall och vat
tendrag inom landet, som alltjämt var orörda, kompletterad med en 
förteckning över de vattenfall, som i sista hand behöva bli föremål 
för reglering, och där det också", som Turistföreningen formulerade 
det, "med hänsyn till landets kraftförsörjning vore lättast att avstå 
från utbyggnad". Synbarligen måste det bli fråga om en rangord
ning av vattenfall och vattendrag från utbyggnadssynpunkt. Vad 
detta informationsmaterial skulle användas till klargjordes aldrig i 
detalj i skrivelsen. Kanske var Turistföreningens egna intentioner 
otydliga på denna punkt. Troligen var det emellertid inte någon 
förändring i vattenlagen som man åsyftade. Mer sannolikt var att 
informationsmaterialet skulle ligga till grund för någon form av 
politisk planering vid sidan av vattenlagen i syfte att skona vissa 
forsar och vattendrag från utbyggnad.

Turistföreningen krävde alltså inte att vissa namngivna ström
sträckor och vattendrag under alla omständigheter måste bevaras. 
Denna anmärkningsvärda återhållsamhet parades med en påtaglig 
tilltro till Vattenfalls mijöengagemang. Föreningen utgick rentav 
ifrån att utredningen skulle kunna genomföras med det stora stat
liga vattenkraftsbolagets bistånd. Man förordade samarbete, inte 
konfrontation med den främsta utbyggnadsintressenten. Vid sidan 
av utbyggnadsintresset borde även naturskyddet vara företrätt i 
utredningen.8

Turistföreningens begäran blev föremål för en remissomgång, 
som torde ha varit en av de minsta i landets annaler. Tre instanser 
tillfrågades. Att Vattenfall ombads yttra sig var inte så underligt 
med tanke på att verket var direkt apostroferat i skrivelsen. Där
utöver gick budet också till Svenska Fjällklubben och Samfundet för 
hembygdsvård, två organisationer som kunde tänkas hävda natur- 
skyddsintressen. Det betydelsefulla med denna oansenliga remiss
omgång var kanske att antalet enskilda organisationer som kom att 
engagera sig i bevarandearbetet utökades från en till tre.

I sitt remissvar tog Vattenfall eftertryckligt avstånd från Turist
föreningens idé om en utredning sammansatt av såväl vattenkrafts- 
utbyggare som naturskyddare. Motiveringen visar vilken outrerad 
exploateringsfilosofi, som den främsta representanten för det stat
liga utbyggnadsintresset gjorde sig till tolk för vid denna tid. Verket 
menade, att det knappast var möjligt att åstadkomma en förteckning
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över vattensträckor, som i sista hand skulle byggas ut, av den enkla 
anledningen att "man torde hava att räkna med att all utbyggnads- 
värdig vattenkraft också blir inom överskådlig tid utbyggd, försåvitt 
icke visst eller vissa vattendrag eller vattenfall av särskild anledning 
böra undantagas". Verket utpekade emellertid endast två enstaka
fall som direkt skyddsvärda. "I Lule älv lär [------] Stora Sjöfallet och i
Indalsälven Tännforsen av naturskyddsskäl icke böra bliva föremål 
för utbyggnad", hette det. "Andra ur turist- eller skönhetssynpunkt 
lika namnkunniga forsar finnas väl knappast", tilläde verket med en 
formulering som är typisk för den allmänna tillväxtandan i remiss
svaret.

Det enda Vattenfall möjligen kunde tänka sig gå med på var en 
inventering utförd av naturskyddarna själva.9

Ganska motsatta åsikter framfördes som väntat i Svenska Fjäll
klubbens remissyttrande. Det andades ett helt annat självförtroende 
än Turistföreningens pionjärskrivelse. Visserligen var det inte ens i 
detta remissvar tal om att någon av fjällälvarna eller skogsåarna i sin 
helhet skulle undantas från utbyggnad. Men man fordrade att 
begränsade delar av vissa vattendrag skulle skonas, däribland Lai- 
daure. Blackälven, Saggat och Tjåmotisjaure i trakten av Sarek i Lilla 
Lule älvs nederbördsområde, Virihaure och Vastenjaure i nuva
rande Padjelanta nationalpark i Stora Lule älvs källområde, Paittas- 
järvi i Kalix älv vid ingången till kebnekaiseområdet samt sjön 
Rogen i Härjedalen.

Klubben instämde självfallet i Turistföreningens yrkande på en 
statlig utredning. Men den föreslog därutöver att ytterligare en, 
ännu mer allsidigt sammansatt studiegrupp skulle tillsättas med 
representanter inte bara för vattenkraftsutbyggnad och naturskydd 
utan även för landskapsvård och turism syftande till en avvägning 
mellan vilka vattendrag som av ekonomiska skäl måste byggas ut 
och vilka som borde bevaras åt framtiden. Framgent borde de eko
nomiska synpunkterna tillmätas mindre vikt än förut, hävdade Fjäll
klubben.10

När de tre remissyttrandena kommit in var det dags för den 
socialdemokratiska regeringen Erlander att bekänna färg. Det visade 
sig att den tog utbyggnadssidans parti. Regeringen beslöt nämligen 
att inte föra upp bevarandeintressenas krav på den politiska 
dagordningen. Den lät sig med andra ord inte bevekas att tillsätta 
någon statlig kommitté.

Oppositionspartierna reagerade inte negativt på regeringens 
försök att låta frågan rinna ut i sanden - de reagerade inte alls. Inte 
det minsta lilla livstecken kunde förmärkas från det hållet. Även på 
myndighetsnivå var tystnaden total. Närmast berörda verk såsom 
kammarkollegiet, som bevakade naturskyddsintressen i vattenmål, 
och domänstyrelsen, som förvaltade statens skogar, reagerade inte. 
Och eftersom allt detta ägde rum 12 år innan naturvårdsnämnden 
och 16 år innan naturvårdsverket kom till, fanns det ännu ingen 
allmän statlig miljövårdsinstitution, som kunde gripa tag i 
ärendet.11
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Konklusionen av allt detta måste bli att det politiska Sverige 
nog gärna såg att vattenkraftsexploateringen fortsatte i samma raska 
takt som hittills utan att några nya störande naturvårdsidéer fördes 
in i bilden. Likgiltigheten för bevarandesynpunkter var kompakt i 
det politiska etablissemanget. Någon utredning som skulle kunna 
leda till en statlig planering där skyddssynpunkterna fick större 
tyngd ville man helt enkelt inte ha.

Paraply
organisa
tion

^-manna-
kommittén

Naturskyddet bildar motorganisation 
och bygger upp motexpertis
Trots det solida ointresset från politiskt håll, beslöt naturvårdsin- 
tressena att arbeta vidare. Möjligen bidrog politikerna genom sin 
kallsinnighet oavsiktligt till att bevarandesidan breddades och 
stärktes. Den femte juni 1952 samlades under alla omständigheter 
företrädare för vissa naturskyddsorganisationer till överläggningar. 
Bland deltagarna fanns självfallet representanter för Svenska Turist
föreningen, Svenska Fjällklubben och Samfundet för hembygds
vård. Men den organisatoriska basen hade nu breddats till att 
omfatta även Svenska Naturskyddsföreningen, Sällskapet för dend- 
rologi och parkvård samt Sveriges lantbruksförbund, Riksförbundet 
Landsbygdens Folk och Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Att de 
tre senare drogs in i bevarandearbetet är av särskilt intresse efter
som de av hävd stod det dåvarande bondeförbundet nära.

För att kunna framträda med större tyngd utåt beslöt mötesdel
tagarna att organisera sig. En nämnd tillsattes som organ för konti
nuerlig samverkan mellan de naturskyddsintresserade sammanslut
ningarna. Den nya paraplyorganisationen för alla naturvårdsintres- 
senter i landet antog det ordrika namnet Samarbetsnämnden för 
natur- och landskapsvård i samband med vattenkraftens utnytt
jande. Den bestod av representanter för Svenska Turistföreningen, 
Samfundet för hembygdsvård. Svenska Fjällklubben, Svenska 
Naturskyddsföreningen och Sällskapet för dendrologi och parkvård. 
Även företrädare för Sveriges lantbruksförbund. Riksförbundet 
Landsbygdens Folk samt Jordbrukare-Ungdomens förbund ingick i 
nämnden.

Det nyinrättade organet lät ingen tid gå förlorad. Efter ungefär 
en månad tillsattes en särskild kommitté för att göra en inventering 
av vattenfall, forsar och sjöar, som borde skyddas mot exploatering. 
När statsmakterna inte vill finansiera och genomföra någon studie, 
får vi ta saken i egna händer, tycktes naturskyddsrörelsema reso
nera. Fyra personer representerande Turistföreningen, Fjällklubben, 
Samfundet för hembygdsvård och Naturskyddsföreningen utsågs 
till ledamöter av utredningen. Ordförande blev hovrättsassessorn 
Per-Erik Furst.

Bland de handlingsmöjligheter som stod till buds valde natur- 
vårdsintressenterna således att forma en organisation - en motorga-
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nisation om man så vill - och bygga upp en egen, oberoende kun
skapsbas, en motexpertis.

Relativt snart kom kommitténs arbete att uppmärksammas på 
politisk nivå. Det var riksdagen som reagerade först. Reaktionen kan 
förefalla överraskande positiv. I samband med behandlingen av 
förslaget till ny naturvårdslag 1952 uttryckte nämligen tredje lagut
skottet sin tillfredsställelse över att initiativ tagits till detta invente- 
ringsarbete. Å andra sidan var det ju inte fråga om något annat än 
en av naturskyddet självt utförd naturskyddsutredning, som ju även 
Vattenfall något motvilligt förordat i sitt remissvar 1952. Även rege
ringen kom så småningom att bli mer aktivt indragen. Trots dess 
motvilja två år tidigare mot en statlig utredning, utsåg den i februari 
1953 på kommitténs begäran en person från jordbruksdepartemen
tet att ingå i inventeringsgruppen. En enskild utredning kom där
med att räkna en representant för det offentliga bland sina medlem
mar, vilket av allt att döma är något ganska unikt. Vi står här inför 
det första exemplet på att den framväxande, mer bevararorienterade 
synen på de rinnande vattnen driver fram en ny institutionell struk
tur i det politiska planeringssystemet.

Den tionde april 1954 kunde kommittén underteckna ett utkast 
till Förteckning över sjöar och vattendrag vilka böra skyddas mot exploa
tering för vattenkraftsändamål. Utredningsgruppen ansåg att rappor
ten borde diskuteras inom olika naturvårdsorganisationer. Därför 
skickades utlåtandet ut på en sorts remiss, precis som om det hade 
varit fråga om en rent statlig, offentlig utredning. De organisationer 
som ombads yttra sig innefattade gamla bekanta som Turistför
eningen, Fjällklubben, Samfundet för hembygdsvård, Naturskydds
föreningen, Sällskapet för dendrologi och parkvård, Lantbruksför- 
bundet. Riksförbundet Landsbygdens Folk och Jordbrukare-Ungdo
mens Förbund. Men härutöver drogs ytterligare samfund in i beva
randearbetet såsom Fiskefrämjandet, Svenska Fiskevårdsförbundet, 
Skid- och Friluftsfrämjandet och Sveriges Ornitologiska Förening. 
Även Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté dök nu som 
andra statliga institution på allvar upp bland vattenvärnarna.12

Kommittén ansåg också att det nu var dags att göra ett nytt 
försök att föra upp skyddssträvandena på den politiska dagord
ningen. Men för att inte misslyckas ännu en gång ansågs det säkrast 
att företa vissa kringgående manövrer. En möjlighet vore att de 
samråd mellan naturvårdsintressenter, som nu förestod, kunde 
ordnas i det allmännas regi. En annan vore att även vissa statliga 
verk och myndigheter tog del i bevarandearbetet. I båda dessa 
avseenden lyckades kommittén nå resultat, som måhända låg över 
förväntan. Regeringen föll undan för önskemålet om att förordna en 
lämplig person att leda möten för samråd mellan skyddsintressen- 
terna. Dagen innan utredningen presenterade sitt utlåtande, utsåg 
jordbruksministern landshövding Bo Hammarskjöld att spela denna 
säregna ordföranderoll. Dessutom kom två statliga myndigheter att 
delta i sammankomsterna. Det var kammarkollegium, som före
trädde det allmänna intresset i vattenmål och domänstyrelsen, som
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skötte om de statliga skogarna.
De träffar som nu kom att anordnas blev därmed synnerligen 

intressanta från beslutsinstitutionell synpunkt. De kom att utgöra 
en egendomlig blandform mellan enskilda diskussionsmöten och i 
offentlig regi anordnade utfrågningar. Kretsen av närvarande 
enskilda organisationer överensstämde med den som nyss hade fått 
utredningen på remiss. Dessutom deltog de två nyss nämnda stat
liga verken. En av regeringen, eller närmare bestämt jordbruksde
partementet, utsedd person presiderade alltså över möten med 
representanter för enskilda och offentliga institutioner, som låtit 
engagera sig i naturskyddsarbetet. Det var just detta som gjorde 
sammankomsterna unika. Möjligen utgjorde de en innovation i 
rikets offentliga planeringssystem. I varje fall är de ett annat intres-

Naturvårds-
delegationen

Kommitté för 
att utarbeta 
förteckning

Regeringen
Jordbruksdepartementet

Möten med naturskydds
intresserade insti
tutioner

Samarbetsnämnden för 
natur- och landskaps
vård

Svenska Turistföreningen 
Svenska Fjällklubben 
Skid- och Friluftsfrämjandet

DELTAGANDE INSTITUTIONER:

Fiskefrämjandet Sveriges Lantbruksförbund
Svenska Fiskevårdsförbundet Riksförbundet Landsbygdens Folk 
Sveriges Ornitologiska Förening Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Domänstyrelsen
Kammarkollegium

Vetenskapsakademins naturskyddskommitté

Svenska Naturskyddsföreningen 
Sällskapet för dendrologi och 
parkvård

Figur 1. Organisationer inom naturvårdsområdet vid 1950-talets mitt
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sant exempel på hur en ny problemuppfattning i en sakfråga resul
terar i okonventionella institutionella arrangemang i det politiska 
planeringssystemet.13

Den fortsatta utvecklingen är också intressant ur organisatorisk 
synvinkel. De naturskyddsintresserade institutionerna sammanträf
fade i början av juni och i slutet av september 1954 för att diskutera 
rapporten och hur frågan skulle drivas i fortsättningen. På det 
senare mötet fick kommittén i uppdrag att överarbeta förteckningen 
något. I samband därmed utökades utredningen med ytterligare en 
företrädare för Svenska Naturskyddsföreningen samt en represen
tant för Riksförbundet Landsbygdens Folk. Mötet beslutade också 
att slutredovisningen skulle överlämnas till regeringen genom en 
uppvaktning. Uppdraget skulle utföras av en särskild tremannadele- 
gation med jordbruksdepartementets man Bo Hammarskjöld som 
ordförande och med en företrädare för vardera Svenska Natur
skyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård. Därmed föd
des ännu en naturskyddsorganisation, som kom att gå under 
beteckningen Naturvårdsdelegationen.14 Den organisationsstruk
tur, som nu vuxit fram, illustreras i figur 1.

Sedan en tämligen omfattande omarbetning blivit utförd, 
undertecknades slutbetänkandet den 15 december 1954. Fem dagar 
senare överlämnades det till regeringen. Kraven på handling var 
påfallande oprecisa och avvaktande. Man nöjde sig med en begäran 
om att lämpliga åtgärder skulle vidtas. Uppenbarligen hoppades 
delegationen att regeringen denna gång skulle falla till föga, ta upp 
ärendet på agendan och föreslå en politisk lösning.

Förhoppningarna kom emellertid gruvligt på skam. Utan åtgärd 
lades utredningen på hyllan i kanslihuset. Än en gång visade lan
dets högsta politiska instanser att de var helt okänsliga för påtryck
ningar om att värna om de rinnande vattnen. Delegationen övergav 
då strategin att gå till attack via politiken och slog i stället in på en 
annan, dittills helt oprövad väg. Den förde över direkta diskussioner 
med utbyggnadsintressenterna och skulle i förlängningen kunna 
leda fram till ett avtal.

Låt oss här stanna upp för ett ögonblicks reflexion över de 
beslutsvägar, som hittills anlitats eller förts på tal i vattenkraftsfrå
gor. Av figur 2 framgår att de varit tre till antalet.

Den vanliga, breda, rutinpolitiska vägen ledde över prövning i

Beslutsvägar i 
vattenkraftsfrågor

Vattendomstol, Riksdagen Avtal mellan vatten
regeringen för värnare och utbyggare
slutavgörande

Figur 2. Vägar för beslut om vattendragens användning
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vattendomstol och eventuellt hänskjutande till regeringen. Den väg 
som älvvärnet hittills slagit in på är en smula otydlig men förde 
antagligen över beslut i riksdagen. Och den väg man nu var beredd 
att följa förde över överläggningar fram till avtal mellan naturvänner 
och utbyggnadsintressenter.

Med början i februari 1955 arrangerade Naturvårdsdelegatio
nen möten med de naturskyddsintresserade institutionerna å ena 
sidan och statliga Vattenfall och Svenska Kraftverksföreningen, som 
representerade de privata kraftverksbyggarna å den andra. Bland 
annat diskuterades hur samarbetet mellan vattenkrafts- och natur- 
skyddsintressenter skulle bedrivas. Överläggningarna ledde till att 
delegationen i juni 1957 fattade ett principbeslut om att 1954 års 
Förteckning över vissa sjöar och vattendrag skulle omarbetas. I juni 
1958 fick professor Gunnar Beskow i uppdrag att utföra en ny 
angelägenhetsgraderad förteckning över utbyggnadsobjekt, som 
borde undantas från exploatering. Undersökningen finansierades 
denna gång huvudsakligen via anslag från kraftindustrin men även 
genom ett visst tillskott av allmänna medel.

Den skriftliga redogörelse som Beskow och hans medarbetare 
Gunnar Rasmusson presenterade i början av februari 1959 måste 
betecknas som omfattande. Den täckte alla svenska fjällälvars 
vattenområden från Torne älv i norr till Klarälven i söder. Dessutom 
behandlades, om än summariskt, de s k skogsälvarna norr om Ång
ermanälven - åar som Råne älv, Byske älv, Lögde älv och Gide älv. 
Efter ett mycket positivt mottagande i Naturvårdsdelegationen och i 
kretsen av naturskyddsintresserade institutioner kompletterades 
rapporten något. Den tredje april överlämnades den till Vattenfall 
och Svenska Kraftföreningen med begäran om regelrätta partsför- 
handlingar.15

Den beskowska rapporten sammanfattar naturvårdens stånd
punkt innan förhandlingarna med vattenkraftsutbyggarna på allvar 
inleddes. Av de tre återstående storälvarna - Rite, Kalix och Torne 
älvar - måste minst en bevaras i sin helhet. Närmast till hands låg 
Piteälven. Några större nordliga biälvar måste också skyddas. 
Naturvårdarna ansåg att Lilla Lule älv, Vindelälven och Ammerån i 
så fall borde undantas. Av skogsälvarna måste minst ett representa
tivt älvlopp fredas. I första hand borde Byske älv komma i fråga. 
Därutöver borde också några sydligare skogsälvar bevaras. Allra 
värdefullast var då Gide älv. Till sist pekade naturskyddet ut 36 
mindre områden, mestadels omfattande källflöden i de större älvar
nas övre delar, som också borde värnas.16

Partema sluter Freden i Sarek
I slutet av augusti 1959 inledde Naturvårdsdelegationen överlägg
ningar med företrädare för statliga Vattenfall samt de kommunala 
och enskilda kraftföretagen. Förhandlingarna mynnade den femte 
oktober 1961 ut i en överenskommelse, den s k Freden i Sarek.

114



Det uttryckliga syftet med uppgörelsen var att genom en avväg
ning mellan vattenskydds- och vattenkraftsintressen bidra till en 
riksomfattande planering av landets vattentillgångar. Som sådan 
utgjorde den naturligtvis ett betydande tillskott, det första komple
mentet till vattenlagen sedan dess tillkomst år 1919. Den process 
som inletts med Turistföreningens skrivelse år 1951 hade äntligen 
mynnat ut i konkreta skyddsåtgärder. Men vi bör också notera 
överenskommelsens begränsningar. Den avsåg endast vattensträc
kor, där fallmajoriteten ägdes av staten. Älvavsnitt ägda av kommu
nala och enskilda intressenter omfattades inte av överenskommel
sen. Uppgörelsen gällde vidare blott vissa av fjällälvsystemen, näm
ligen Indalsälvens, Ångermanälvens, Ume älvs, Vindelälvens, Skel- 
lefte älvs och Lule älvs nederbördsområden. Samtliga skogsälvar 
hamnade därmed utanför, trots att de som låg norr om Ångermanäl
ven fanns upptagna i den beskowska rapporten. Utanför låg också 
alla storälvar från Ljungan och söderut liksom Pite, Kalix och Torne 
älvar, trots att även dessa fanns med i den beskowska förteckningen. 
Om de tre senare förutsattes emellertid diskussionerna fortsätta 
senare.

Figur 3. Freden i Sarek (forts nästa uppslag). III. Kerstin Kåverud
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Rent allmänt måste Freden i Sarek betecknas som en ganska 
blygsam framgång för bevarandekrafterna. Blott begränsade bitar av 
de norrländska fjällälvarnas källflöden undantogs slutgiltigt från 
utbyggnad. Exempel på definitiva undantag var Vuojatätnos vatten
system från Suorvamagasinet och uppåt i Stora Lule älv väster om 
Sareks nationalpark, Rapaälven och Laidaure i Sareks nationalpark i 
Lilla Lule älvs nederbördsområde, vattensystemen ovanför Partaure 
och Sädvajaure i Skellefte älvs avrinningsområde, ropenvattendra- 
get, tängvattensystemet, Jovattenälven samt sjöarna Laisan och 
Ahasjön i umeälvsystemet. Saxån uppströms Borga, Sjoutälven upp
ströms Storsjouten och Saxvattnet i Ångermanälvens nederbörds
område samt slutligen Tännforsen i Indalsälven. Beträffande dessa 
lovade Vattenfall att fullständigt avstå från egen exploatering och att 
heller inte överlåta eller upplåta vattenrätten till någon annan för 
utbyggnad.

Beträffande en andra grupp av vattenkraftsobjekt i storälvarna 
sköts det definitiva ställningstagandet upp i fem eller tio år. Många 
av de vatten, som berördes av detta tämligen skrala skydd, var 
onekligen omistliga från naturskyddssynpunkt. Bland de mest kon
troversiella märktes Kamajokk, Tarraätno och Sitojaure i Lille Lule 
älv, Tärnaån och Tärnasjön i Ume älv, Vojmån, Ransarån uppströms 
Ransaren, Saxån uppströms Kultsjön och Marsån i Ångermanälven 
samt den del av övre Indalsälven som brukar kallas Åreälven. Vad 
gäller hela denna grupp, som i den beskowska utredningen förts till 
objekt som måste skyddas, hade bevarandesidan uppenbarligen 
haft svårt att vinna gehör för sina synpunkter.

Övriga delar av fjällälvsystemen öppnades för utbyggnad efter 
prövning i vattendomstol, t ex hela vietasjokkbäckenet samt Stora 
Sjöfallet självt i Stora Lule älv inom Stora Sjöfallets nationalpark, 
hela Lilla Lule älv ända upp till randen och delvis inom Sareks 
nationalpark, hela vindelälvsystemet samt Nämforsen med de 
berömda hällristningarna i Ångermanälven.

Det mest anmärkningsvärda med uppgörelsen från 
naturskyddssynpunkt var kanske att inget av storälvsystemen tänk
tes bli sparat i sin helhet. Men denna brist var måhända endast 
skenbar. I de interna diskussionerna hade Vattenfall nämligen 
erbjudit sig att avstå från utbyggnad av ett s k objekt i gruppen Pite- 
Kalix-Torne älvar. Frågan förutsattes, som vi sett, bli föremål för 
fortsatta samtal.17

Den omedelbart praktiska innebörden av överenskommelsen - 
som endast delvis framgår av namnet Freden i Sarek - var att 
Vattenfall avstod från planerade utbyggnader i det nyss nämnda 
Vuojatätno-Vastenjaure-Virihauresystemet i Stora Lule älv mellan 
Sareks nationalpark och norska gränsen mot att verket fick grönt ljus 
för utbyggnad av i stort sett hela Vindelälven inklusive biflödet 
Laisälven. Med tanke på den stora potentiella kraftnytta, som det 
vattenrika och brant fallande vuojatvattendraget representerade, 
utgjorde kompromissen på denna punkt ett större medgivande av 
utbyggarsidan än man kanske omedelbart föreställer sig. Samtidigt
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innebar just denna del också en betydande eftergift av skyddspar- 
ten, eftersom den beskowska utredningen med viss emfas hade 
poängterat att vindelsystemet borde bevaras åt eftervärlden.18

På ett diskussionsmöte den 21 oktober godkändes uppgörelsen 
av de naturskyddsintresserade organisationerna och myndighe
terna. Deras inställning var påfallande positiv. En hel del lovord 
delades ut. Mycket litet av generell kritik framfördes. Längst gick 
kanske Svenska Fjällklubben, som ansåg att överenskommelsen 
innebar ganska små uppoffringar från vattenkraftssidan. Svenska 
Samernas Riksförbund vägrade godta kompromissen eftersom orga
nisationen besynnerligt nog varken deltagit i förhandlingarna eller 
tillfrågats om sin åsikt.19

Genom Freden i Sarek lyckades naturskyddsintressenterna änt
ligen föra upp sina synpunkter på den politiska dagordningen. 
Partsuppgörelsen togs upp både av regering och riksdag och god
kändes utan minsta lilla invändning. Accepterandet kunde inte 
gärna ha skett på ett mer knapphändigt och korthugget sätt. I en 
proposition år 1962 med förslag om att avsätta vuojatätnoområdet 
till Padjelanta nationalpark uttalade den socialdemokratiska rege
ringen, företrädd av jordbruksminister Eric Holmqvist, i en enda 
sats sin tillfredsställelse över överenskommelsen. Att den sågs som 
ett mönster för framtiden framgår av att regeringen i en andra 
mening gav uttryck åt förhoppningen att en grund nu blivit lagd 
"som gör det möjligt för berörda parter att senare uppnå enighet i 
enahanda spörsmål beträffande andra av våra vattendrag".20

Jordbruksutskottet lyckades med konststycket att överträffa 
regeringen i fråga om ordkarghet inför uppgörelsen. Det nöjde sig 
nämligen med att i en enda sats reservationslöst ansluta sig till 
jordbruksministerns bedömning.21 Och kamrarna godtog utskottets 
skrivning utan minsta lilla kommentar.22

Padjelanta bildas och Sarek utvidgas
Samtidigt som regering och riksdag i efterhand anslöt sig till Freden 
i Sarek, fördes flera andra frågor med vattenkraftspolitiska implika
tioner upp på den politiska dagordningen. Det gällde bildandet av 
Padjelanta nationalpark, en mindre utvidgning av Sareks national
park samt intrång i Sareks nationalpark i samband med en vatten
reglering. Det gällde ännu en uppdämning av det redan nu enorma 
Suorvamagasinet, reglering av sjön Satisjaure, byggandet av Vietas 
kraftstation samt ledning av vatten i tunnel förbi det egentliga Stora 
Sjöfallet, alltsammans inom Stora Sjöfallets nationalpark.

Behandlingen av alla dessa ärenden följde ett generellt mönster. 
Initiativen kom från kretsar och instanser utanför de politiska par
tierna. I inget av fallen väcktes någon politisk strid. I samtliga 
ärenden fattade regering och riksdag enhälligt beslut, som låg i linje 
med utbyggarsidans önskemål och i några av fallen direkt gick emot 
naturskyddets intressen.
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Nationalparksgränser: Nuvarande. Enligt propositionen.-----Avvikelser enligt 1957 års
förslag.---- Avvikelser enligt Länsstyrelsens förslag. Område som enligt vattenfallsstyrelsen
ej bör ingå i nationalpark. ■■ Befintlig damm. I I Planerad damm. O Planerad kraftstation, 
m Planerad bergtunnel. — • Riksgräns.

Figur 4. Olika förslag till gränser för Padjelanta. III. Kerstin Kåverud
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För att illustrera det politiska systemets lyhördhet för utbygg- 
nadsidéer vid denna tid räcker det om vi koncentrerar oss på padje- 
lantaärendet och frågan om utvidgning av Sarek. I bägge fallen kom 
initiativet föga oväntat från några av de mest aktiva organisa
tionerna i de nyss berörda, statligt ledda naturskyddsöverlägg- 
ningarna. I en gemensam skrivelse av den 28 februari 1957 före
slog vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, Svenska Natur
skyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Svenska Fjällklub
ben att trakten kring Vuojatätnos vattenområde strax väster om 
Sarek skulle avsättas till nationalpark och därmed undantas från 
fortsatt vattenkraftsutbyggnad. De begärde också att Sareks natio
nalpark skulle utvidgas på ett par punkter. De gränsdragningar som 
föreslogs av de fyra naturskyddsgrupperna framgår av kartan i figur 
4 (1957 års förslag).

Den planeringsprocess som nu inleddes gör ett ganska "opoli
tiskt" och "förvaltningsmässigt" intryck. Skrivelsen skickades på 
remiss till instanser som kammarkollegiet. Vattenfall, domänstyrel
sen, länsstyrelsen i Norrbottens län samt Svenska samernas riksför
bund. Sedan skriftliga synpunkter kommit in, uppdrog regeringen 
åt länstyrelsen i Norrbottens län att närmare utreda ärendet och 
komma in med förslag.

Skrivelsen från länsstyrelsen i maj 1961 kommenterades av 
bland andra kammarkollegiet. Vattenfall, vetenskapsakademiens 
naturskyddskommitté. Naturskyddsföreningen, Turistföreningen, 
Fjällklubben, Jokkmokks sameförening och Tuorpons, Jåkkokaska 
och Sirkas lappbyar. Den enda politiska instans som fick komma till 
tals var kommunalnämnden i Jokkmokk.

Den politiska behandlingen av gränsdragningsproblematiken 
visar vilken självklart positiv inställning både den regerande social
demokratin och den borgerliga oppositionen hade till fortsatt vat
tenkraftsutbyggnad vid 1960-talets början. Naturskyddsorganisatio- 
nerna föreslog, som framgått av kartan, att området ända ner mot 
Sulitelma, sjön Vaimok i Piteälvens nederbördsområde ("som bland 
alla sjöar i Sverige torde ha det klaraste vattnet") och Tarradalen 
inklusive Råvejauresystemet i övre Tarraätno och de högst liggande 
delarna av Kamajokk i Lilla Lule älvs vattenområde borde ingå i 
Padjelanta. Vidare borde hela trakten kring Sitojaure samt Pårekslät- 
ten införlivas med Sarek.23

Detta blev för mycket för Länsstyrelsen i Norrbottens län. I en 
propå av den sjätte maj 1961 hävdade den att parkområdena måste 
bli avsevärt mindre. Den södra gränsen för skyddsområdet borde 
flyttas upp så att exempelvis större delen av Tarraätnos och Kama- 
jokks vattensystem lämnades utanför. Den föreslagna utvidgningen 
av Sarek vid Sitojaure kunde i stort inte godtas. Däremot kunde 
länsstyrelsen i Luleå gå med på att Pårekslätten inkorporerades med 
Sareks nationalpark.24 Avvikelserna från det ursprungliga förslaget 
framgår av figur 4.

Inte ens detta var emellertid Vattenfall tillfreds med. Freden i 
Sarek hade nu ingåtts, och verket accepterade därför i sitt remissvar
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motvilligt att vuojatätnosystemet nedanför Virihaure införlivades 
med den nya nationalparken. Men det vände sig mycket bestämt 
emot att ett så lämpligt regleringsobjekt som sjösystemet kring 
Råvejaure skulle ingå. Gränsen vid Pårekslätten borde också dras så 
att en överledning av Tarrajokks och Kamajokks vatten till 
blackälvssystemet blev möjlig. Sitojaure borde inte tas in i Sarek. 
Tvärtom borde den nuvarande gränsen vid sjöns nordvästra ände 
flyttas en bit upp på land för att lämna plats för en reglering.25 Alla 
de nämnda strömsystemen i Lilla Lule älvs vattenområde hade i 
sarekuppgörelsen förts upp på uppskovslistan fram till 1971. Upp
enbarligen verkade Vattenfall för att uppskovet så småningom 
skulle förvandlas till utbyggnad (figur 4).

När regeringen lade sin proposition i mars 1962 visade det sig 
att den i allt väsentligt accepterat utbyggarsidans krav på gränsdrag
ning. Länsstyrelsen i Norrbottens län och naturskyddsintressen
terna kördes över. Att motivet var omtanke om fortsatt nyttjande av 
vattenkraften gjorde man inte det minsta försök att dölja. Området 
kring Råvejaure borde inte ingå i Padjelanta. "Frågan huruvida 
området senare bör tillföras nationalparken anser jag böra upptas till 
prövning när en reglering av älven Tarraätno aktualiseras", skrev 
jordbruksminister Eric Holmqvist. Gränsen vid Pårek borde gå som 
Vattenfall föreslagit med tanke på överledningen av Kamajokk till 
Blackälven. Och problemet huruvida Sitojaure borde ingå i Sarek 
behövde inte prövas "förrän i anslutning till frågan om vattenregle
ringsåtgärder, som rör sjön" (se figur 4). Regeringen ville ha en 
snävare gränsdragning än naturvårdsintressenterna för att möjlig
göra fortsatt exploatering av vattenkraften i det känsliga området.26

I ett påfallande kort och rutinmässigt skrivet utlåtande anslöt 
sig jordbruksutskottet helt till regeringens gränsdragning beträf
fande Padjelanta och Sarek.27 Och förslaget gick igenom såväl första 
som andra kammaren utan skymten av en debatt.28

Att Padjelanta överhuvudtaget kom till stånd visar att de poli
tiska partierna var beredda att följa upp Freden i Sarek med poli
tiska planeringsåtgärder åtminstone beträffande ett avgränsat men 
viktigt skyddsobjekt på bevarandelistan. Samtidigt tyder behand
lingen av gränsdragningsproblemen i Lilla Lule älvs källområde på 
att de politiska ramarna för naturvärnet var begränsade. Vad gäller 
denna trakt tolkades uppskovsklausulen i fredstraktaten av riksda
gen snarast som ett medgivande för exploatering.

Dragkampen om Vindelälven
Den era av fridfullt samarbete som många trodde skulle inledas 
genom Freden i Sarek kom blott att vara i fyra futtiga år. Traktaten 
blev ett av de första offren i den långdragna striden om Vindelälven 
under mitten och slutet av 1960-talet.

Beslutsprocessen i vindelälvsärendet är märklig därigenom att 
alla de tre beslutsleder, som skisserades i figur 2 ovan, kom till
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användning: den gängse vägen via vattendomstolen, vägen över 
direkta partsförhandlingar mellan vattenkrafts- och vattenvärnsin- 
tressen samt den politiska vägen över regering och riksdag.

Som vanligt var det vattenbyggnadssidan som tog initiativet. 
År 1957 föreslog Vattenfall att Vindelälven skulle byggas ut med tio 
kraftstationer.29 Redan nu började emellertid naturvårdsintressena 
bli så starka att Vattenfall inte kunde driva frågan enbart den ordi
narie, rutinpolitiska vägen över vattendomstol. Ärendet kom att 
dras in i de underhandlingar mellan bolaget och naturvårdsdelega
tionen, som ledde fram till Freden i Sarek. Vi har redan sett att 
naturvårdsrepresentanterna under dessa överläggningar gav upp 
praktiskt taget hela Vindelälven mot att Vattenfall avstod från 
utbyggnad av vuojatätno-padjelantasystemet i Lule älv. Den vikti
gaste omedelbara konsekvensen av Freden i Sarek för Vattenfalls del 
var just att verket nu kunde starta exploateringen av älven längs 
vägen via vattendomstol.

I juni 1962 presenterade Vattenfall sin regionplan för utbyggnad 
av bland annat vindelälvsystemet. (Se figur 5.) Övre delen av 
huvudvattendraget skulle dämmas upp kraftigt. Mellan Sorsele och 
utloppet i Umeälven planerades nio kraftstationer. Vindelfors skulle 
bli störst med en fallhöjd på 53 meter och en produktion av 630 
miljarder kWh/år. Rågsfors skulle få den längsta torrläggningssträc- 
kan - omkring 15 km - och en 3,5 km lång avloppstunnel. I den övre 
delen av biflödet Laisälven skulle Gautojaure, Mittisjön och Yraf 
dämmas ihop till ett tre mil långt och en mil brett vattenmagasin, 
den s k Gautodämningen. Adolfströms by skulle dränkas i 38 meter 
djupt vatten.30

När det blev känt att Vattenfall stod i begrepp att komma in 
med en ansökan till vattendomstol om att få bygga det första kraft
verket i Vindelälven gjorde den år 1963 inrättade Naturvårdsnämn
den ett försök att på nytt dra in frågan i partsförhandlingar. Den 
begärde överläggningar med Vattenfall om vattendragens använd
ning. Målet var tydligen att i ett viktigt avseende riva upp sarek- 
överenskommelsen, som sade att förnyade underhandlingar skulle 
äga rum om "helt oförutsedda omständigheter, som väsentligen 
förändra den allmänna avvägningen som varit syftet med överens
kommelsen" inträffade. En sådan ny omständighet var att kärnkraf
ten började bli så billig att den skulle kunna tänkas ersätta fortsatt 
exploatering av vattenkraft. Denna syn på kärnkraft som vatteh- 
kraftsersättning kom att spela en viktig roll i vindelälvsfrågans fort
satta behandling.

Överläggningarna inleddes i februari och avslutades den andra 
maj 1965. Det visade sig nu att bevarandeintresset lyckats flytta fram 
sina positioner en smula. Naturvårdsnämnden motsatte sig visserli
gen inte att 1961 års överenskommelse om utbyggnaden av Vindel
älven fullföljdes. Men villkoret var att Vattenfall modifierade sina 
planer. Uppströms Storvindeln borde varken huvudälven eller dess 
biflöden byggas ut. Vidare fick inga byggen inledas förrän gauto
dämningen i Laisdalen blivit bedömd av vattendomstol och poli-
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Figur 5. Vattenfalls utbyggnadsplan för Vindelälven. (Ur Macke Nilsson, 
Striden om Vindelälven)

tiska instanser. Överenskommelsen innebar också att Tärnasjön 
med Tärnaån i Ume älvs vattensystem definitivt fördes till bevaran
dekategorin.

Redan innan partsförhandlingarna avslutades blev emellertid 
frågan om Vindelälvens framtid föremål för uppmärksamhet i riks
dagen. Det var inom oppositionspartierna högern och folkpartiet, 
som krafter kom i rörelse för att introducera ärendet på den parla
mentariska arenan. Motioner väcktes av sex högermän och fyra 
folkpartister. Några centerpartister befann sig anmärkningsvärt nog 
inte bland motionärerna i denna miljöfråga. Det fanns också ett 
lokalt inslag av västerbottningar - och västernorrlänningar - bland 
initiativtagarna.

Motionerna i januari 1965 lade högermännen Tore Nilsson i Agnäs (Väster
botten) och Henrik Åkerlund (Lidingö, Stockholms och Uppsala län) 
fram likalydande motioner i andra respektive första kammaren om 
utredning angående möjligheterna att för framtiden bevara Vindel
älven oreglerad. I avvaktan på utredningen borde förbud meddelas 
för ingrepp i det berörda naturområdet.31
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Samtidigt motionerade några folkpartister och högermän till
sammans om att frågan om Vindelälvens utbyggnad borde ses över 
av den sittande naturresursutredningen, tillsatt år 1964. Det gällde 
att förhindra att ett kortsynt exploaterande av naturtillgångar ryckte 
undan basen för turistnäringen och friluftsverksamheten. Motionä
rerna framhöll också - och det var ett nytt inslag - att det unga 
universitetet i Umeå behövde ett oreglerat, närliggande fält för hyd- 
rologisk, geomorfologisk och biologisk forskning.32

Handläggningen av motionerna i allmänna beredningsutskottet 
innehåller en anmärkningsvärd avvikelse från den normala besluts
gången. Skriftliga synpunkter inhämtades från fyra instanser utan
för riksdagen. Remissvaren gav inget entydigt utslag. Vattenfall 
anförde några skäl för utbyggnad och avstyrkte utredning. 1964 års 
naturresurskommitté sade också nej till utredning med hänvisning 
till att förhandlingar i frågan inletts mellan Vattenfall och Natur
vårdsnämnden. Den menade emellertid att det skulle vara "av stort 
värde om Vindelälven kunde bevaras i befintligt skick men att en 
avvägning måste göras gentemot motstående samhällsintressen". 
Naturskyddsföreningen, som förmodligen kände sig moraliskt upp
bunden av Freden i Sarek, tycks inte ha tagit ställning i utrednings- 
frågan. Det vore emellertid tillfredsställande om Vindelälven kunde 
räddas, menade den. I varje fall borde en utbyggnad skjutas upp. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län slutligen tillstyrkte en utredning 
om den blev förutsättningslös.

Resultatet blev att allmänna beredningsutskottet med klar och 
stark majoritet avslog motionerna. Motiveringen var att frågorna 
skulle komma att penetreras ingående i samband med de då nyss 
inledda förhandlingarna mellan Vattenfall och Naturvårdsnämnden. 
Bakom avslaget stod samtliga tolv socialdemokrater, alla fyra center
partister och tre av fyra folkpartister. Endast de tre representanterna 
för högern och en av folkpartisterna reserverade sig. Högermännens 
reservation var blank. Folkpartisten Sigvard Rimås och motionären 
Nilsson i Agnäs släppte i sin gemensamma reservation tanken på 
omedelbart förbud mot ingrepp men vidhöll kravet på utredning. 
Bland argumenten mot utbyggnad märktes följande kärnkraftsreso- 
nemang:

Atomkraften kommer inom kort att ha en dominerande betydelse. Enligt en 
rapport från Euratoms möte i Venedig i april 1965 beräknas % av alla 
kraftverk vara atomdrivna mot slutet av detta århundrade. Det ter sig troligt 
att de belopp, som härefter nedlägges i byggnad av kraftstationer i älvarna, 
innebär felinvestering.33

I kamrarna vann som väntat motionärernas krav på utredning föga 
gehör. I första kammaren blev ställningen 69 mot 43 och 6 nedlagda, 
i andra 148 mot 49 och 9 nedlagda. Omröstningen var ovanlig 
såtillvida som den inte slaviskt följde de strikta svenska partilin
jerna.

Det finns emellertid ett klarare mönster i partirepresentanternas 
ställningstaganden än vad som framgår av exempelvis Lennart J
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Vattendom
stolen

Lundqvists framställning i Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. 
Tendensen var otvetydigt den att ju längre till höger man stod, desto 
klarare blev ställningstagandet för att utreda frågan. Voteringssiff- 
rorna för de olika partierna har sammanställts i tabell 1.

Om vi koncentrerar vår uppmärksamhet på de tre kolumnerna 
under rubriken "För" i tabellen, upptäcker vi omedelbart att en 
kraftig majoritet av högerföreträdarna ville ha en utredning. De 
flesta folkpartisterna var också för, även om motståndarna här var 
flera. I centerleden fanns däremot en klar majoritet mot utredning 
och inom socialdemokratin var majoriteten närmast överväldi
gande. Kommunisterna slutligen röstade mangrant mot utredning. 
Även om förord för utredning inte automatiskt kan likställas med 
ställningstagande mot Vindelälvens exploatering, föreligger av riks
dagsdebatterna att döma sannolikt ändå ett ganska starkt sådant 
samband. Med denna reservation i minnet torde vi kunna konsta
tera att en mycket stark riksdagsmajoritet år 1965 var för en utbygg
nad av Vindelälven och att entusiasmen för exploatering tenderade 
att öka ju längre åt vänster man stod.34

Tabell 1. 1965 års votering om Vindelälven

Första kammaren Andra kammaren Totalt

För Mot Nedlagda För Mot Nedlagda För Mot Nedlagda

Högern 14 1 1 20 6 1 34 7 2

Folk
partiet 19 3 1 25 12 4 44 15 5

Center
partiet 6 6 0 2 20 2 8 26 2

Social
demokra
terna 4 58 4 2 105 2 6 163 6

Kommu
nisterna 0 1 0 0 4 0 0 5 0

Totalt 43 69 6 49 147 9 92 216 15

Trots att vindelälvsfrågan var ett spörsmål om tillväxt-ekologi 
tenderade partierna vid denna tid att rada upp sig precis som i 
vanliga höger-vänsterfrågor.

Parallellt med att frågan drevs fram längs den politiska vägen 
och längs vägen via partsöverläggningar, inleddes den tredje 
beslutsprocessen via vattendomstol. Den sjunde april 1965 lämnade 
Vattenfall in ansökan om att få bygga ett första kraftverk vid Lång
forsen i den nedre delen av Vindelälven. Ingen torde ha blivit 
särskilt förvånad över att vattendomstolen i ett domslut den 26 juni 
1967 fann företaget tillåtligt.

Sedan ansökte Vattenfall om att få anlägga en kraftstation vid 
utloppet ur sjön Gautojaure samt årsreglera vattnet i sjöarna Yraf, 
Mittisjön och Gautojaure.
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Den 24 februari 1967 förbehöll sig regeringen med stöd av 4 
kapitlet, 13 paragrafen i vattenlagen rätt att pröva gautodämningen, 
som skulle få avgörande betydelse för utbyggnaden av hela älven.

Dessförinnan hade emellertid vindelälvsfrågan på nytt aktuali
serats längs den politiska beslutsvägen. Även denna gång rymmer 
beslutsgången ett par anmärkningsvärda inslag.

Två par likalydande motioner väcktes under vårriksdagen 1967 
om Vindelälven. Den ena parmotionen, i andra kammaren under
tecknad av den starkt engagerade Tore Nilsson i Agnäs, innebar 
inga beslutsprocessuella märkligheter. Motionärerna krävde att 
riksdagen skulle skriva till regeringen och meddela "att utbyggna
den av Vindelälven icke längre är aktuell". Ett huvudargument var 
att atomenergin från mitten av 1970-talet väntades svara för en stor 
del av elkraftsutbyggnaden i landet. Kärnkraften sågs alltså mer och 
mer som en potentiell ersättare av framtida vattenkraft.35 

En "allparti- Om den ena partimotionen var ganska normal var den andra
motion" desto märkligare. Den undertecknades av nära nog 50 personer,

vilket måste betecknas som ovanligt många. Än mer uppseendeväc
kande ter det sig att den var en "allpartimotion". Riksdagens fyra 
största partier var företrädda bland signatärerna.

En tredje anmärkningsvärd sak låg i motionens ovanliga till
komsthistoria. Macke Nilsson berättar i sin bok Striden om Vindeläl
ven att en utomparlamentarisk påtryckningsgrupp, Norrlandsför- 
bundets uppsalagrupp (sedermera Norrländska uppsalagruppen), 
författade ett utkast, åkte ner till riksdagshuset och lyckades över
tyga 46 ledamöter om att de borde underteckna aktstycket och pre
sentera det som en motion.36 En ny typ av aktörer började med 
andra ord göra sig gällande i vindelälvsfrågan.

Motionärerna krävde inte att utbyggnaden skulle stoppas. De 
nöjde sig med en fordran att "riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. 
Maj:t begära förnyad prövning (genom Kungl. Maj:t med riksdagen) 
av frågan om Vindelälvens projektering och ev. utbyggnad". En 
lång rad skäl mot utbyggnad presenterades, bland annat ett kärn- 
kraftsargument. "Främst i USA har man på elenergifronten under de 
senaste åren kommit fram till nya rön som helt förändrar läget vid 
utvinnande av elenergi", hävdade motionärerna. "Det är bl.a. kärn- 
reaktorer som visat sig mycket lämpliga för detta ändamål och helt 
kan tävla med 'konventionella elektriska kraftkällor'." I ett historiskt 
perspektiv är denna argumentering intressant därför att motionerna 
hade undertecknats av en rad centerpartister.37

Syn på 
platsen

Även denna gång kom beslutsgången i riksdagen att avvika från 
den normala. Utskottet bestämde sig nämligen för att företa syn på 
platsen. Härom skriver Macke Nilsson i Striden om Vindelälven:
Utskottsbehandlingen blev otroligt grundlig. Sällan har några motioner 
vållat en sådan politisk karusell. På våren bestämde sig utskottet för att fara 
till Vindelälven under sommaren.38

Allmänna beredningsutskottet reste längs älvdalen den 21 till 24
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Utlåtandet

Regeringen
söker
paketlösning

augusti. Utskottsordföranden Nancy Eriksson och hennes 33 perso
ner starka delegation sökte på ort och ställe bilda sig en uppfattning 
om utbyggnadsförslag och opinioner. Invånarna i Adolfström mötte 
upp med textade plakat som löd: "Konungen bör ingen från ort till 
annan flytta." Varje steg, varje uttalande bevakades av journalis
terna.

Hösten kom och riksdagen inledde sitt arbete. I allmänna 
beredningsutskottet knådades vindelälvsfrågan på möte efter möte. 
En preliminär omröstning vanns av naturbeskyddarna med 15 mot 
8. Några dagar senare spreds ett rykte om att falangerna sökte skriva 
ihop sig. Ryktet talade faktiskt sant. När betänkandet kom, var det 
enhälligt. Sex socialdemokrater hade emellertid gjort en missnöjes- 
markering genom att redovisa blank reservation. Blanka reservatio
ner brukar innebära att man har vissa mindre invändningar mot 
motiveringen. De gör att man kan agera lite friare i plenardiskussio- 
nema.

Det synnerligen analytiska och grundliga utskottsutlåtandet 
mynnade ut i en skrivning, som löd:
Utskottet finner med hänsyn till vad sålunda förekommit att många för en 
bedömning av lämpligheten av Vindelälvens utbyggnad väsentliga faktorer 
förändrats under loppet av de senaste åren och kan komma att ytterligare 
förändras inom den närmaste framtiden. Utskottet anser sålunda att med 
hänsyn till det material, som för närvarande föreligger någon utbyggnad av 
Vindelälven ej bör komma till stånd.40

Efter en lång och omständig debatt godtog kamrarna utskottets 
skrivning. Så hade riksdagen till sist uttalat sig mot en utbyggnad av 
Vindelälven.

Under tiden malde beslutsprocessen vidare i vattendomstolen. 
Den 25 april året därpå meddelade domstolen regeringen att gauto- 
projektet var tillåtet enligt vattenlagen. Regeringen svarade med 
något så pass ovanligt som att sända domen på remiss. Den ville 
testa opinionen. En stor andel nejsvar strömmade in. I oktober 
meddelade statsrådet Krister Wickman att regeringen sökte en pa
ketlösning.41

Regeringen ämnade tydligen sätta in utnyttjandet av Vindeläl
ven i ett större vattenkraftsekonomiskt sammanhang. Den sökte 
formulera om problemet från att gälla en exploatering av just 
Vindelälven till att gälla utbyggnader i någon av de fyra återstående 
storälvarna.

För att förbereda det nya greppet tillsatte regeringen i juni 1969 
en departementsutredning för att utföra en översiktlig inventering 
av Pite, Kalix och Torne älvsystem. Den skulle också komplettera det 
material, som redan förelåg om Vindelälven.

Gruppens rekommendationer kom att bli relativt nyanserade 
och bar vittne om en klar beslutsvånda. Om man utgick ifrån att en 
fullständig utbyggnad av någon av de fyra storälvarna skulle ske, så 
borde Vindelälven tas först. En sådan utbyggnad var också motive
rad från samhällelig synpunkt. Därvid borde emellertid hela den 
ganska långa vindelälvsgrenen ovanför sammanflödet med Laisäl-
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Reträtten

Regeringen
agerar
snabbt

ven helt undantas från kraftverksexploatering. Vidare borde de 
övriga tre storälvarna i princip undantas. Dock kunde gruppen 
tänka sig att godta en överledning av vatten till Stora Lule älvs 
nederbördsområde från Kaitumsjöarna i Kalixälvens biflöde 
Kaitumälven (se figur 6). I praktiken innebar detta att endast två 
storälvar - Torne och Pite älvar - skulle lämnas helt orörda enligt 
Fyrälvsutredningens förslag.

Om sysselsättningsaspekten inte vägdes in, förändrades enligt 
gruppens mening förutsättningarna för bedömningen avsevärt. I så 
fall borde Piteälven byggas ut först. Avgörande var emellertid att 
starka skäl då kunde anföras för att samtliga fyra återstående storäl
var borde sparas för framtiden. Det torde ha varit första gången som 
den senare ståndpunkten uttalades i ett statligt utredningsdoku- 
ment.42

Den första april 1970 tillkännagav regeringen Palme sent omsi
der att den inte tänkte föreslå någon utbyggnad av Vindelälven. Den 
väldiga kraftmätningen var över. Bevarandesidan tycktes ha vunnit 
en enastående framgång. Eller var det måhända endast en pyrrhus- 
seger? Av kommunikén framgick nämligen med all önskvärd tydlig
het att beslutet inte skulle tolkas som att regeringen övergivit sin 
principiellt positiva inställning till vattenkraftsexploatering. Utan 
omsvep deklarerade den nämligen att den omedelbart ämnade upp
dra åt Vattenfall att skyndsamt undersöka alternativa utbyggnads- 
projekt för att skapa sysselsättningstillfällen i övre Norrland och 
finna kompensation för det potentiella bortfallet av elkraft från Vin
delälven. Redan under innevarande år skulle riksdagen få ta ställ
ning till de alternativa utbyggnadsplanerna.

Vissa projekt hade redan preliminärt prövats inom regeringen, 
sades det vidare i kommunikén. Det gällde i första hand utbyggna
der öster om Malmbanan i den hittills kraftverkslösa Kalixälven 
samt vissa återstående utbyggnader i redan reglerade vattendrag 
som Lule, Skellefte och Ume älvar samt Ångermanälven. Dessutom 
hade överläggningar inletts mellan Vattenfall och Naturvårdsverket 
om överledning av vatten från Kaitumsjöarna till Lule älvs avrin
ningsområde. Uppenbarligen umgicks man inom den regerande 
socialdemokratin med planer på att låta en exploatering av Kalixäl
ven ersätta det uteblivna utnyttjandet av Vindelälven. Samtidigt 
måste man emellertid hålla i minnet att regeringen också deklare
rade att förutom Vindelälven så borde även Pite och Torne älvar 
undantas från utbyggnad.43

En märklig bevarandeallians ser 
dagens ljus
Den socialdemokratiska regeringen tycktes nu ha föresatt sig att 
tveksamhetens, beslutsvåndans och tidsutdräktens tid skulle vara 
förbi. Nu måste det bli fart, ty det första valet till den nya enkam
marriksdagen stod för dörren. Genom att agera snabbt gav man
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Älvräddama
skapar
opinion

också älvräddarna mindre tid att organisera motaktioner. Vattenfall 
tycktes vara helt med på noterna - redan inom loppet av några 
veckor kunde verket presentera tolv exploateringsmöjligheter.44

Sedan ett stort antal myndigheter och organisationer på övligt 
sätt yttrat sig, kom regeringen redan under sommaren 1970 fram till 
en preliminär bedömning. Den valde att gå fram i filttofflor. Tre av 
Vattenfalls tolv alternativ fördes åt sidan. Tärna och Forsbäcks kraft
verk i Umeälven borde inte få komma till stånd. Det förra skulle 
beröra sjön Laisans känsliga deltaland, det senare torrlägga delar av 
det berömda sportfiske vattnet Tärnaån (se figur 12). Även Karats i 
Pärlälven undantogs. Däremot rekommenderade socialdemokra
terna som väntat ingrepp i det dittills fritt strömmande kalixälvsys- 
temet. Regeringen gjorde emellertid sitt bästa för att operationen 
skulle framstå som lindrig. Älvsystemet delades upp i två bitar och 
en utbyggnad av delen öster om Malmbanan avfärdades som 
mindre lönsam. Däremot förordade regeringen att förberedelserna 
borde fortsätta för en överledning av vatten till Stora Lule älvs 
nederbördsområde från Kaitumsjöarna i Kaitumälven väster om 
Malmbanan. Detta låg i linje med vad fyrälvsutredningen varit inne 
på i sitt betänkande i november året innan.45 Vattenfall hade för 
övrigt redan den 15 april skrivit till länsstyrelsen i Luleå med anhål
lan om att få reglera Kaitumsjöarna samt via ett kraftverk - Kaitum 
kraftstation - leda över vatten till sjön Petsats i Lule älvs tillrinnings- 
område. Vattnet skulle sedan strömma ner i det väldiga Satisjaure- 
magasinet och utnyttjas i Vietas, Porjus, Harsprånget, Ligga, Mes- 
saure, Porsi och de andra stora kraftverken längs Luleälven.

En viss uppfattning om kaitumöverledningen erhålls genom ett 
studium av figur 6.

Men älvräddaropinionen var vaksam och snart blev frågan om 
kaitumöverledningen lika kontroversiell som regleringen av Vindel- 
älven. Den kopplades allmänt ihop med ett annat vattenkrafts
ärende, spörsmålet om Ritsems kraftstation i Luleälven.

I december 1969 hade Vattenfall bett regeringen om lov att få 
göra intrång i Stora Sjöfallets nationalpark för att dämma upp sjön 
Autajaure, stänga av Teusaätno och leda vattnet i en tunnel ner till 
ett kraftverk vid Ritsemjokk nere vid Suorvamagasinet. Dämningen 
omfattade även den högre upp liggande sjön Sitasjaure, som emel
lertid inte ingick i nationalparken. En översiktlig bild av planerna 
ges i figur 7.

Endast de mest initierade experterna kunde nu hålla räkning på 
alla överdämningar och kraftverksbyggen i Stora Sjöfallets national
park. Suorvasjöarna hade blivit föremål för inte mindre än fyra 
successivt alltmer omfattande regleringar efter tillstånd 1927, 1939, 
1962 och 1966. Tillåtelse att få dämma upp Satisjaure, bygga Vietas 
kraftstation och leda vatten förbi det egentliga Stora Sjöfallet hade 
givits 1962. Vad som nu tycktes förestå var ett intrång i en tredje, 
dittills orörd del av parken omfattande Autajaure samt Teusadalen 
och Teusajaure. Nationalparksärendet sändes på remiss till fjorton 
instanser.46 Något senare lät vattendomstolen underställa rege-
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Figur 7. Ritsemprojektet och Stora Sjöfallets nationalpark. 111. Kerstin Kåverud

Sitasjaure

STORA SJÖFALLETS NATIONALPARK MAGASINET

.Suorva
VietasRitsem

St. Sjöfallet

Befintlig damm Planerad tunnel 

Nationalpark s -I I Planerad damm
^ Befintligt kraftverk
O Plan erat kraftverk

131



ringen frågan om företagets tillåtlighet. Även detta vattenmål 
remissbehandlades.47 De två beslutsprocesserna mynnade ut i att 
den socialdemokratiska regeringen omedelbart efter valförlusten i 
september i en anmärkningsvärt kortfattad proposition föreslog att 
företaget borde få komma till stånd (figur 7). "Vid bedömningen av 
frågan om intrånget bör få ske i nationalparken har jag funnit att 
intrånget blir ringa", skrev jordbruksminister Ingemund Bengtsson 
i regeringsförslaget.48

Men för första gången mötte socialdemokraterna motstånd mot 
vattenutbyggnader inom Stora Sjöfallets nationalpark. Att man på 
borgerligt håll väckte motioner med krav på att ingreppet måste 
avstyras var kanske inte så oväntat med tanke på vad som hade 
timat under vindelälvsstriden. Det nya var att även kommunister 
som Carl-Henric Hermansson, Eivor Marklund och Gunvor Ryding 
sällade sig till kritikerna. En ohelig allians uppstod därmed mellan 
borgerliga och kommunistiska älvräddare mot socialdemokratiska 
vattenkraftsexploatörer. Denna informella pakt är naturligtvis 
anmärkningsvärd. Den skulle också komma att spela en avgörande 
roll för den fortsatta striden om de rinnande vattnen under 1970- 
talet.

Förutom de vanliga argumenten mot vattenkraft framfördes i 
alla de fyra motionerna två relativt nya, planeringsinriktade skäl 
mot att godta projektet. Regeringen hade inte presenterat problema
tiken i dess helhet utan undanhållit riksdagen sina fortsatta avsikter 
i området. En övergripande planering måste komma till stånd innan 
nya ingrepp gjordes. I den centerpartistiska motionen, underteck
nad av bl a Gunnar Hedlund, Johannes Antonsson och Thorbjörn 
Fälldin uttrycktes denna tankegång på följande sätt:

Det är otillfredsställande att statsmakterna tar ställning till olika utbyggna
der av vattenkraft med åtföljande ingrepp i naturen utan att någon samlad 
redovisning och plan över de olika projekten och deras skadeverkningar 
görs. Det är nödvändigt att en samlad plan över framtida vattenkraftsut
byggnader snarast presenteras för riksdagen. Sammanfattningsvis [------- ]
anser vi det oriktigt att ta ställning till Ritsemprojektet då en samlad plan för 
den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden inte presenteras - vare sig för det 
aktuella området eller för landet i dess helhet.49

Ingen utbyggnad innan vi får en samlad plan, det var den ena 
argumentationslinjen i opposition mot regeringsförslaget. Det 
andra planeringsinriktade motargumentet avsåg ritsemprojektets 
samband med Kaitumöverledningen. Det uttrycktes med stor 
åskådlighet i folkpartisternas motion, framförd av bl a Gunnar 
Helén, Olle Dahlén, Sven Gustafson, Cecilia Nettelbrandt och Per 
Ahlmark. Överledningen av vatten i tunnel från Autajaure till Rit
sems kraftverk vid Suorvamagasinet skulle minska vattenföringen i 
Teusaätno ner till Satisjauremagasinet. Detta skulle minska effekten 
i Vietas kraftstation och kunna användas som argument för att leda 
över vatten från Kaitumälven till Satisjaure.50

Jordbruksutskottet stödde utbyggnaden. Det erinrade om att
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exploateringen föll helt inom ramen för de objekt, som frisläpptes 
för utbyggnad genom Freden i Sarek 1961. Samtliga borgerliga leda
möter reserverade sig emellertid till förmån för avslag bl a i avvaktan 
på en samlad plan.51 I riksdagen segrade emellertid utskottets ut- 
byggnadslinje.

Men varken ritsem- eller kaitumfrågorna var utagerade i och 
med riksdagsbeslutet i november 1970. Ett par månader senare, i 
januari 1971, bröt striden ut på nytt. Den nya enkammarriksdagen 
samlades nu för första gången och den socialdemokratiska majorite
ten hade gått förlorad. När den försvagade regeringen Palme 
begärde anslag för att Vattenfall skulle kunna uppföra ett kraftverk 
vid Ritsemjokk, gick oppositionen i samlad tropp till frontalattack. 
Kommunister, folkpartister, centerpartister och moderater väckte 
partimotioner med krav på avslag på regeringens begäran. Syn
punkterna från 1970 års motioner upprepades.52 Samtidigt väckte 
Torsten Stridsman och Filip Johansson från centern och Per Ahl
mark och Rolf Wirtén från folkpartiet motioner med krav på att 
riksdagen skulle uttala sig mot ett genomförande av kaitumpro- 
jektet.53

Beredningen i näringsutskottet uppvisar några särdrag. Skrivel
ser kom in från Vattenfall, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 
naturskydds- och friluftsorganisationer i Göteborg. Därutöver höll 
utskottet hearings med organisationer som Vattenfall, Naturvårds
verket, Svenska Samemas Riksförbund, Svenska Naturskydds
föreningen och Sveriges fältbiologiska ungdomsförening. Alltsam
mans slutade med att regeringen led ett ordentligt nederlag i 
utskottsbehandlingen. Anslaget till Ritsem avstyrktes. Utskottet 
krävde att riksdagen skulle säga ifrån att varken ritsem- eller kai- 
tumprojektet borde komma till stånd.

Socialdemokraterna reserverade sig naturligtvis till förmån för 
en utbyggnad vid Ritsem. Beträffande kaitumprojektet hävdade de 
att utskottet saknade anledning att uttala sig, eftersom något rege- 
ringsförslag inte förelåg.54 I kammaren inträffade det ovanliga att 
socialdemokraterna inför ett hotande voteringsnederlag beslutade 
om återremiss till utskottet.55

När utskottet på nytt tog upp ärendet kom Vattenfall in med en 
modifierad utbyggnadsplan. Autajaure föreslogs nu bli lämnad 
utanför dämningen, som endast skulle gälla den högre belägna 
Sitasjaure. Tunneln skulle alltså byggas från den senare sjön ner till 
Ritsemjokk.

Även denna gång bereddes ärendet ovanligt ingående. Vatten
fall hördes liksom naturvårdsverket. Vidare inkallades ordföranden 
i Naturskyddsföreningen samt planeringsdirektören och länsarbets
direktören i Norrbottens län. Delegationer sändes ner från Gällivare 
och Jokkmokks kommuner samt från Svenska byggnadsarbetareför
bundets avdelningar i mellersta och övre Norrland och från Sörkai- 
tums sameby.
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Det hela slutade med en betydande framgång för socialdemo
kraterna och utbyggarintresset. Utskottet godtog anslagen till det 
modifierade ritsemprojektet, som därmed skulle kunna sättas igång. 
Samtidigt stod man fast vid kravet på ett riksdagsuttalande mot 
kaitumöverledningen, som för stunden inte var lika aktuell. Social
demokraterna fick hjälp av två överlöpare från den oheliga natur- 
värnsalliansen, moderaten Holmberg och vpk-aren Eivor Marklund. 
Trots att merparten av de borgerliga reserverade sig på nytt gick 
riksdagen på utskottsmajoritetens linje. Den jämkade ritsemplanen 
kunde därmed sättas i verket.56

Riksplanebeslutet 1972
Den nationella plan för de rinnande vattnens nyttjande, som efter
lysts från borgerligt och kommunistiskt håll i ritsemdebatterna i 
riksdagen, lät inte länge vänta på sig. 1972 presenterade regeringen 
ett förslag till riktlinjer för en riksomfattande fysisk planering, som 
inbegrep även älvdalarna. Upptakten lät lovande för naturvärnet. 
Dåvarande civilministern konstaterade nämligen i propositionen att 
vattenkraftsutbyggnadsepoken led mot sitt slut. Men ett oförbind
ligt konstaterande är en sak, konkreta bindande föreskrifter en 
annan. Och när det kom till sådana var förslaget ganska magert. Den 
riktlinje, som föreslogs innebar att
huvudälvar och källflöden som idag är opåverkade av vattenkraftsutbygg
nad skall bevaras opåverkade. I fråga om Kalix älv bör dock ytterligare 
överväganden göras. Utbyggnadsplaner för de södra huvudälvarna - from 
Indalsälven tom Dalälven samt Klarälven skall behandlas i en särskild 
utredning.

Uttalandet var som synes generellt utformat och ganska lamt och 
oprecist. Vilka vattendrag som skulle omfattas av riktlinjerna angavs 
aldrig på något direkt, exakt sätt i propositionen. Indirekt framgår 
emellertid att inga vattendrag i södra och mellersta Sverige var 
berörda. Vidare berördes endast sju av de tretton huvudälvarna i 
Svealand och Norrland. De fem sydliga älvsystemen inkluderades ju 
inte - "utbyggnadsplaner" i dessa vatten skulle bli föremål för 
utredning. Även Kalix älv undantogs. Bakslaget om kaitumöverled
ningen hade tyligen inte fått den socialdemokratiska regeringen att 
ge upp tanken på att bygga ut detta älvsystem.

Genom uteslutningsmetoden kan vi dra slutsatsen att Vindeläl
ven, Pite älv och Torne älv var de huvudälvar, som skulle bevaras 
opåverkade av vattenkraftsutbyggnad. Detta låg i så fall helt i linje 
med regeringens avsiktsdeklaration i presskommunikén från april 
1970 varigenom vindelälvsstriden blåstes av.57

Huvudälvarna från Indalsälven till Klarälven omfattades som 
sagt inte av skyddet i riktlinjerna. Detta kan inte tolkas på annat sätt 
än att domstolsprocesserna rörande planerade kraftverk i dessa vat
tendrag skulle fortgå som vanligt. I Mellanljusnan mellan Laforsen
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och Arbråsjöarna låg ansökningar inne om uppförande av fyra 
anläggningar (se figur 8). Lokalbefolkning och älvräddare proteste
rade vilt. Rädda Ljusnan blev ett slagord som skallade lika vida 
omkring som en gång Rädda Kaitum och Rädda Vindelälven. Men 
regeringen tänkte sig tydligen att vattendomstolarna skulle fortsätta 
med sina bedömningar av dessa ärenden utan att några riktlinjer 
lade hinder i vägen.58

Om "huvudälvar" var ett nyckeluttryck i propositionen så var 
"källflöden” ett annat. Inte heller denna vaga term gavs någon 
preciserad innebörd i regeringsförslaget. Ordet ger emellertid asso
ciationer till ganska begränsade avsnitt av de allra högst belägna 
delarna av ett flodområde. Anmärkningsvärt nog sades inte ens 
vilka älvars källflöden som åsyftades. Av omständigheterna kan vi 
sluta oss till att det var de nordliga huvudälvsystemen som avsågs, 
dvs Ångermanälvens, Umeälvens, Skellefteälvens och Luleälvens 
allra översta delar.

Regeringens förslag till riktlinjer var onekligen ett nytt inslag i 
den politiska planeringen i Sverige rörande utnyttjandet av de rin
nande vattnen. Men förslaget var påfallande oskarpt i konturerna. 
Genom att på vagast tänkbara sätt undanta ett minimum av vatten
sträckor från utbyggnad försökte den socialdemokratiska regeringen

Figur 8. Ljusnan och Ljungan: utbyggt och outbyggt vid 70-talets början. III. Kerstin Kåverud
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säkra att så stor del av vattnen som möjligt kunde bli föremål för 
utbyggnader och bedömas enligt vattenlagen.

I riksdagen togs ett par belysande initiativ med anledning av 
riksplaneförslaget. I en folkpartimotion med partiledaren Gunnar 
Helén som första namn framfördes som väntat betydligt mer långt
gående skyddskrav än i propositionen. Motionärerna skrev:

Vi anser [-------] att riktlinjerna för den fortsatta fysiska riksplaneringen bör
innefatta att hittills oexploaterade älv- och sjösystem inte får byggas ut. 
Någon utbyggnad av Kalix älv bör alltså inte komma till stånd. Med hittills 
oexploaterade älv- och sjösystem bör förutom de hittills opåverkade älvarna 
avses den del av ett vattensystem som ligger ovanför det översta byggnads- 
området i utbyggda älvar, outbyggda biflöden och längre sammanhängande 
outbyggda delar av i övrigt utbyggda älvar. Med det senare avses bl.a. 
Mellanljusnan och Västerdalälven.

Till skillnad mot socialdemokraterna inneslöt folkpartisterna samt
liga tretton huvudälvar i riktlinjerna. Något ytterligare utredande 
för att ta ställning till de fem sydliga älvsystemen samt Kalixälven 
behövdes således inte enligt folkpartiet. Folkpartisternas skriv
ningar ägde också en helt annan precision och skärpa än regering
ens. Vad som skulle förstås med "längre sammanhängande delar" 
exemplifierades med bland annat Mellanljusnan och Västerdalälven. 
Vilka de andra kunde vara angavs inte. Men rimligen måste man 
därmed ha avsett exempelvis delar av mellersta och övre Klarälven 
eller den sk Åreälven med Ristafallen, Tännforsen och Ånnsjön i 
övre Indalsälven.59 (Angående outbyggda delar av Klarälven, Daläl
ven och Indalsälven, se figurerna 9 och 10.)

En annan viktig skillnad mellan socialdemokrater och folkpar
tister var att de senare ville undanta även "outbyggda biflöden". 
Uttrycket preciserades aldrig. Men rimligen måste sådana fritt 
strömmande bifloder till huvudälvar som Dammån, Långan och 
Ammerån inom Indalsälvens och Pärlälven inom Lilla Lule älvs 
avrinningsområde anses omfattade av folkpartisternas skrivning.60

I en annan motion, unik genom att den undertecknats av såväl 
en kommunist som personer från alla de tre borgerliga partierna 
inklusive moderaterna, krävdes att alla planer på kraftverksutbygg- 
nader i huvudvatten och biflöden from Indalsälven tom Klarälven 
skulle få vila i avvaktan på den utredning, som regeringen aviserat. 
Motionen uppehöll sig särskilt vid planerna på en utbyggnad av 
Mellanljusnan, som enligt undertecknarna borde läggas på hyllan.61

Utlåtandet från civilutskottets socialdemokratiska majoritet är 
märkligt genom den totala frånvaron av ståndpunktstaganden i 
sakfrågorna. Man refererade regeringens uppfattning men röjde 
inga egna preferenser. Det avvikande synsätt som redovisats i folk
partimotionen togs överhuvudtaget inte upp i det relevanta avsnittet 
i utskottsbetänkandet. Det är alldeles omöjligt att i utskottets skriv
ningar läsa in någon som helst ståndpunkt i sakfrågan. Kanske ville 
man lämna avgörandet till regeringen. Måhända var det också ett 
uttryck för den olust man kände över att behöva befatta sig med
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Figur 10. Indalsälven: utbyggt och outbyggt 1974. III. Kerstin Kåverud

bevarandesynpunkter i en fråga där det inre partitrycket var så 
starkt för utbyggnad. Men agerandet var konsekvent. Ända sedar 
Turistföreningens skrivelse år 1951 hade socialdemokraterna i hand 
ling visat att de ogillade politisk planering för att bevara älvsträcko* 
från utbyggnad.

Frågan om Kalix älv berördes emellertid av utskottet, som för
klarade att den inte borde föras in under riktlinjerna utan utredas 
vidare. "Anledning finns inte att avstå från möjligheten att grunda 
ett definitivt beslut på ett bättre underlag." Någon precisering av 
uttryck som exempelvis "källflöden" gavs naturligtvis inte.

Den socialdemokratiska utskottsmajoritetens resonemang om 
Mellanljusnan är en uppvisning i den högre språkakrobatiken. Det 
visar hur socialdemokraterna på ett mycket skickligt sätt försökte 
utnyttja de möjligheter som den formella ärendegången gav för att 
hindra ett miljövänligt uttalande av riksdagen och samtidigt hålla 
dörren öppen för en utbyggnad.

De aktade sig naturligtvis väldigt noga för att tala ur skägget i 
sakfrågan. En deklaration av riksdagen i enlighet med fyrpartimo- 
tionen om att älvsträckan skulle lämnas i fred tills dess den förut
skickade utredningen hann presentera sitt betänkande avstyrktes 
bestämt. Ett sådant yttrande skulle innebära ett föregripande av 
vattendomstolens dom, vilket var uteslutet med hänsyn till att staten 
inte var sökandepart i målet och ett uttalande sålunda inte kunde 
anses vara en hemställan till Kungl Maj:t om grundlagsenliga direk
tiv till verkställande myndighet.62 Men även om riksdagen inte
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borde deklarera någon mening i sakfrågan, så borde spörsmålet 
ändå sättas in i ett större planeringssammanhang. Det kunde lämp
ligen ske genom att alla beslut i vattendomstol underställdes rege
ringen. Den outtalade poängen var att man på detta sätt kunde låta 
socialdemokraterna själva avgöra ärendet - de satt ju i regeringen - 
och utesluta riksdagen, där läget sedan 1970 varit sådant att kommu
nisterna tillsammans med de borgerliga - och kanske också social
demokratiska överlöpare - kunde bilda en majoritet för bevarande
krav. Härigenom kunde möjligheten av vidare vattenutbyggnader i 
varje fall hållas öppen.

De borgerliga utskottsrepresentanterna reserverade sig beträf
fande Kalix älv. "Övervägande skäl" talade för att den "ej bör 
byggas ut för kraftproduktion". De menade också att riksdagen 
redan nu borde uttala sig för att de södra älvarna skulle förskonas 
från ytterligare exploatering. De mejslade ut en formulering, som 
avsågs täcka både de "södra huvudälvarna samt oexploaterade älv- 
och sjösystem i övrigt". "Som riktlinje för planeringsarbetet bör 
gälla att vattenkraftsutbyggnad inte bör tillåtas i hittills oexploate
rade älv- och sjösystem", föreslog de. Detta skulle tolkas så att 
"outbyggda källflöden till huvudälvar, outbyggda biflöden och 
längre sammanhängande delar av i övrigt utbyggda älvar" borde 
undantas.63

Beträffande Mellanljusnan slutligen framhöll de borgerliga 
reservanterna i utskottet precis som majoriteten, att det måste 
ankomma på vattendomstolen att avgöra om den aviserade utred
ningen skulle avvaktas eller inte. Men i motsats till majoriteten lade 
de till en mening, som markerar en vilja att bevara älvsträckan. De 
skrev:

Utskottet har inte anledning att utgå från annat än att de synpunkter som 
framförs i motionerna också tas upp till bedömande i vattenmålet.

Även kommunisten Claeson reserverade sig. Hans huvudpoäng var 
att vattenkraftens bidrag till energitillförseln var mycket ringa i 
jämförelse med kärnkraftens. Älvar och åar beräknades kunna ge 
ytterligare 10 miljarder kWh genom pågående och möjliga utbygg
nader. Det kunde jämföras med att de fyra aggregaten i Forsmark 
beräknades ge 20 miljarder kWh per år. Mot denna bakgrund måste 
en nationell försörjningsplan för energin snarast upprättas. "Som 
princip bör gälla att återstående orörda älvar inte får byggas ut i de 
fall då detta innebär ingrepp som inte kan anses obetydliga."64

Claesons formulering måste anses täcka in Kalixälven. Däremot 
uteslöt den Mellanljusnan, som ju inte var någon orörd älv. I riks
dagsdebatten passade han emellertid på att lägga till en mening till 
sin reservation för att markera ett ställningstagande mot utbyggnad 
av Mellanljusnan. Den löd:

Utskottet förutsätter att den starka opinion som finns mot en utbyggnad av 
outbyggda älvar och älvsträckor liksom outbyggda käll- och biflöden kom
mer att beaktas och att eventuella tillstånd till utbyggnad underställes 
Kungl. Maj:t och riksdagen för avgörande.65
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I kammaren visade det sig att den informella allians som etablerats 
på hösten 1970 mellan kommunister och borgerliga i vattenkraftsfrå
gor fortfarande i huvudsak gällde. Beträffande de nordliga huvudäl
varna följde riksdagen civilutskottets borgerliga reservanter och 
framhöll att "övervägande skäl" talade för att Kalix älv "ej bör 
byggas ut för kraftproduktion". Något uttalande om att ytterligare 
utredning behövdes för att kunna fatta beslut i denna fråga ingick 
inte i riksdagens ställningstagande. Röstsiffrorna blev 169 för reser
vationen, 155 mot och 4 nedlagda.66 Beträffande de södra huvud
älvarna och oexploaterade älv- och sjösystem i övrigt gick det bättre 
för regeringen. Riksdagen godkände dess och civilutskottets förslag 
med röstsiffrorna 185 mot 169 och 3 nedlagda. Detta gällde även 
förslaget om Ljusnan.67

Den sehlstedtska utredningen
Under förhösten 1972 utsåg regeringen en sakkunnig för att utreda 
vattenkraftsutbyggnader i södra Norrland och norra Svealand. 
Enligt direktiven skulle utredningen främst gälla Klarälven, Daläl
ven, Ljusnan, Ljungan och Indalsälven med biflöden. Genom en 
avvägning mellan olika intressen borde den sakkunnige lägga fram 
förslag till prioritering av olika vattenkraftsutbyggnader.68

I linje med traditionen sedan 1950-talet fick även denna studie 
karaktär av expertutredning. Som sakkunnig fungerade förre lands
hövdingen Ossian Sehlstedt. Experter tillkallades på tekniska och 
kraftekonomiska frågor, vetenskaplig naturvård, fritid och turism, 
regionalpolitik och sysselsättning samt fysisk riksplanering.69

Utredningen arbetade grundligt. Ett synnerligen omfattande 
underlagsmaterial skaffades fram. Utredningsman, experter och 
sekretariat gjorde resor i älvdalarna. Ett intressant inslag var det 
stora antalet kontakter med enskilda personer, miljöorganisationer, 
företag och andra myndigheter.70

I maj 1974 kunde Ossian Sehlstedt presentera ett betänkande. 
Projekten hade sorterats i grupper. Om- och tillbyggnadsprojekt 
som inte bedömts av utredningsmannen hade placerats i en särskild 
sk nollklass. De projekt som bedömts hade indelats i fyra klasser 
med de mest värdefulla skyddsobjekten i klass 4 och de mest umbär
liga i klass 1. Älvsträckorna i den fjärde klassen borde enligt utreda
rens bestämda uppfattning undantas från utbyggnad. Hela klass tre 
förtjänade också i hög grad att skyddas. Älvsträckorna i den andra 
klassen hade betydande bevarandevärden, men skadeverkningarna 
av utbyggnader skulle kunna begränsas genom att projekten 
inskränktes. Den första klassen innefattade projekt som skulle 
komma att drabba måttliga bevarandevärden och som därför borde 
kunna handläggas i vanlig ordning. I de flesta fall borde regeringen 
inte ens bedöma dessa projekt.

Tabell 2 visar den slutliga rangordningen. För geografisk 
orientering hänvisas till figurerna 8, 9 och 10.
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Tabell 2. Den sehlstedtska utredningens rangordning 

Nederbördsområde Älvsträcka eller projekt

Dalälvens
KLASS 4
Hällaområdet i Västerdalälven

Indalsälvens
Tyttbo-Gysinge i nedre Dalälven
Åreälven och Dammån med Hosjö i övre Indalsälven 
Ammerån uppströms Överammer

Klarälvens
Dalälvens

KLASS 3
Strängsforsen och Klarabro i övre Klarälven
Malungsfors 2, Malung 1, Malung 2 och Äppelbo i mel
lersta Västerdalälven
Kvarnholsforsen och Fänforsen i nedre Västerdalälven

Ljusnans Broforsen med Vikarsjösystemet och Linsellborren i Här- 
jedalsljusnan
Kasteln-Edänge i Mellanljusnan

Ljungans
Indalsälvens

Havern-Köllsillre i mellersta Ljungan
Övre Hårkan (Ulen-Rengen, Toskströmmen)
Nedre Hårkan utom Häggsjön och Högfors
Nedre Ammerån (överledning)

Klarälvens
Dalälvens
Ljusnans

KLASS 2
Värsjö i mellersta Klarälven
Djurforsen i nedre Västerdalälven
Hamreskans och Härjeåsjön i Härjån
Vemån

Ljungans
Indalsälvens

Sölvbacka strömmar i övre Ljungan
Mattmar och Ockeströmmarna i övre Indalsälven 
Långforsen och Litsnäset i Långan
Åbervattnet, Kingarna, Häggsjön och Högfors i Hårkan

Dalälvens
KLASS 1
Malungsfors 1, Eldforsen, Skivsforsen och Mockfjärd i 
Västerdalälven
Avesta Lillfors i nedre Dalälven

Ljusnans Halvfari i Härjedalsljusnan
Smedjemora och Olingsjön i Härjån

Ljungans
Indalsälvens

Viforsen och Marmen i nedre Ljungan
Torrön, Juveln och Anjan i Järpströmmen
Granboforsen i mellersta Indalsälven
Korsvattenån och Rönnöforsen i Långan

Vattenkraften i 1975 års energibeslut
När den sehlstedtska utredningen presenterade sitt betänkande 
hade förutsättningarna för den svenska energiförsörjningen drama
tiskt ändrats i två avseenden. På hösten 1973 och vintern 1974 hade 
svenska folket plötsligt drabbats av oljekrisen. Det blev nu med ens 
klart att landet inte längre kunde räkna med en allt stridare flod av 
billig olja från Mellanöstern.

Omedelbart dessförinnan, på våren 1973, utbröt lika överras
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kande den stora kärnkraftsdebatten. Politiskt ledde den till att det 
största oppositionspartiet, centern, gjorde ett lappkast och började 
förespråka avveckling av kärnkraften. Vänsterpartiet kommunis
terna gjorde samma tvära omkastning. Både oljefaktorn och kärn- 
kraftsfaktorn kunde tänkas påverka synen på de strömmande vatt
nen såtillvida som trycket från exploateringssidan kunde komma att 
öka. Vilka konsekvenser skulle detta komma att få för vattenkrafts
politiken? Skulle trenden sedan mitten av det miljövänliga 1960- 
talet vändas så att kraftverksfolket på nytt kunde uppträda med 
samma tyngd, självtillit och pondus som på 1950-talet?

Ett första svar kom i samband med riksdagens stora samlade 
energibeslut i maj 1975. Oljeberoendet tilläts öka i absoluta tal, 
vilket innebar en minskning relativt andra energikällor från 73 till 60 
procent. För att åstadkomma detta satsades på energihushållning, 
kol och framför allt kärnkraft. Exploateringen av de strömmande 
vattnen skulle fortsätta men inte på det dramatiskt forcerade sätt 
man från naturvårdshåll hade viss anledning att befara.

Tabell 3 visar i grova drag hur socialdemokraterna och centern 
tänkte sig den fortsatta energiutvecklingen fram till år 1985.

Tabell 3. Strategier för energiförsörjning 1975

Beräknad energianvändning 1985

Energianvändning 1973 Riksdagens beslut Centerns förslag
TWh % TWh % TWh %

Olja 313,3 73,1 324 60 324 66,9
Kol, koks 19,5 4,5 50 9 50 10,3
Lutar, ved 33,7 7,9 37 7 44 9
Vattenkraft 59,9 14 66 12 66 13,6
Kärnkraft 2 0,5 63 12 0 0
Övrigt 0,3 0 - -

Totalt 428,7 100 540 100 484 100

Två geogra
fiska huvud
grupper

Precis som i 1972 års proposition om fysisk riksplanering 
delade regeringen in den återstående utbyggnadsvärda vattenkraf
ten i två geografiska huvudgrupper med Ångermanälven som "vat- 
tendelare" mellan norr och söder. Utifrån skyddspunkter klövs där
efter det södra komplexet från och med Indalsälven och neråt i 
ytterligare två sektioner. Den ena sydliga delgruppen omfattade 
projekt där konflikterna mellan motstående intressen ansågs vara 
relativt begränsade. På ett undantag när överensstämde den helt 
med klasserna 0, 1 och 2 i den sehlstedtska utredningen.71 Ingen 
vattensträcka i denna undergrupp borde enligt regeringens mening 
bli föremål för det skydd, som ett utfärdande av riktlinjer av fysisk 
riksplaneringskaraktär innebar. De borde alltså redan nu undantas 
från det nya riksplanebeslut, som förutsattes komma senare när den 
sk ekströmska utredningen, tillsatt enligt direktiv i maj 1974, om 
vattenkraftsutbyggnader i norra Norrland slutförts och remissbe-
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handlats. Socialdemokraterna fullföljde därmed en gammal linje att 
överlåta så mycket som möjligt till beslut i vattendomstol och så litet 
som möjligt till samlade grepp i riksdagen.

Beträffande den andra sydliga delgruppen förordade bostads
minister Ingvar Carlsson att inga beslut om utbyggnad tills vidare 
skulle fattas. Vattendomstolarna - så måste hans uttalande tolkas - 
måste med andra ord avstå från att fälla några domar om utbyggna
der i dessa vatten. Full handlingsfrihet borde bibehållas intill dess 
att man kunde göra en samlad prövning i samband med ett framtida 
beslut om riktlinjer för fysisk riksplanering. Dessa älvsträckors kom
mande öde borde beseglas först efter det att allt utredningsarbete 
hade slutförts. Denna delgrupp av en undergrupp omfattade klas
serna 3 och 4 enligt den sehlstedtska utredningens gradering samt 
hela stråket Flälla-Äppelbo i övre och mellersta Västerdalälven 
inklusive Malungsfors 1, som av utredningsmannen inrangerats i 
grupp 2. Tabell 4 visar regeringens förslag till undantagna älvsträc
kor. Tabellen kan i sin tur relateras till figurerna 8, 9 och 10.

Beträffande den andra, nordliga huvudgruppen var regeringens 
avsikter dunklare. Den konstaterade att innebörden av 1972 års 
riksplanebeslut var att Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven 
samt opåverkade källflöden i de övriga huvudälvarna i övre Norr
land helt borde undantas från vattenkraftutbyggnad. Riktlinjerna 
innebar vidare, sades det i propositionen, att exploatering heller 
inte fick ske inom vissa avgränsade vildmarksområden i fjällvärl
den. Men man letar förgäves i regeringsförslag, utskott och riks
dagsdebatt efter socialdemokratiska uttalanden om att de beslutade 
riktlinjerna skulle ligga fast även i framtiden. Övervägde man inom 
det stora statsbärande partiet, som det gärna kallades vid denna tid, 
ändringar i 1972 års riksplanebeslut?

Frågan är ännu mer befogad mot bakgrund av de direktiv som 
regeringen i maj ett år tidigare gett till den sk ekströmska utred
ningen om vattenkraften i övre Norrland. I mandatet ingick alla 
skogs- och fjällälvar från Ångermanälven och uppåt utom Torne älv, 
Pite älv och Vindelälven. Kalixälvens framtid skulle således utredas. 
Detta kan inte gärna tyda på något annat än att regeringen i konse
kvens med aprilkommunikén 1970 fortfarande umgicks med planer 
på att bygga ut åtminstone delar av detta vattensystem. Vidare 
omfattades alla opåverkade källflöden i de andra fjällälvsystemen 
inom det nordnorrländska området av bemyndigandet. Var detta ett 
första steg mot utbyggnad av vissa av dessa vatten? Regeringen teg 
gåtfullt på denna punkt. Under alla omständigheter är det högst 
anmärkningsvärt att utredningen tilläts omfatta även Vuojatätno 
med biflöden inom den endast lite över tio år gamla Padjelanta 
nationalpark och Rapaälven med biflöden i hjärtat av självaste 
Sareks nationalpark. Kunde syftet med detta vara annat än att deras 
nuvarande fridlysta status eventuellt skulle kunna ändras? Socialde
mokraterna hade ju tidigare inte tvekat att tillstyrka vattenutbygg
nader inom nationalparksgränser, allra senast år 1971 i samband 
med ritsemärendet.72
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Tabell 4. Regeringens förslag 1975 till undantagna älvsträckor

N ederbördsområde Älvsträcka eller projekt

Klarälvens Strängsforsen och Klarabro i övre Klarälven
Dalälvens Hälla till Äppelbo i övre och mellersta Västerdalälven 

Kvarnholsforsen och Fänforsen i nedre Västerdalälven 
Tyttbo-Gysinge i nedre Dalälven

Ljusnans Broforsen och Linsellborren i Härjedalsljusnan 
Kasteln-Edänge i Mellanljusnan

Ljungans Havem-Kölsillre i mellersta Ljungan
Indalsälvens Åreälven med Dammån och Hosjö i övre Indalsälven 

Övre Hårkan (Ulen-Rengen, Toskströmmen)
Nedre Hårkan utom Högfors
Ammerån

För att återvända till 1975 års energiproposition så förklarade 
regeringen att den inte ville ge några detaljerade propåer beträf
fande det nordnorrländska området. Man ville hålla allt öppet i 
väntan på att den ekströmska utredningen blev färdig. Först i sam
band med det nya riksplanebeslutet borde man avgöra vad som 
skulle hållas öppet för prövning i vattendomstol och vad som skulle 
omfattas av riksplaneringens riktlinjer om skydd.

Denna avvaktande hållning fasthölls emellertid inte konse
kvent. Riksdagen borde trots allt redan nu kunna fatta beslut om att 
hänvisa till vattendomstol "ett antal projekt som inte tillhör de från 
motstående intressen högst värderade, bl a om- och tillbyggnader 
samt utnyttjande av befintliga regleringsdammar. Det pågående 
utredningsarbete, som bedrivs med sikte på att vara slutfört i början 
av år 1976, bör kunna lämna underlag som ger stöd för sådana 
ställningstaganden."73 Enligt en preliminär rapport från den 
ekströmska utredningen skulle utbyggnader som förorsakade blott 
obetydliga eller lättkompenserade skador kunna ge ett energitill
skott på 2 å 3 TWh/4 Men någon mer exakt nivå i terawattimmar 
räknat eller några konkreta projekt aktade sig regeringen noga för att 
peka ut.

Även på denna punkt försökte alltså socialdemokraterna dra 
undan så mycket som möjligt från riksplaneringen och föra över det 
till vattendomstolarna i stället.

I motioner redovisade oppositionspartierna som väntat stånd
punkter som tydde på en mer restriktiv hållning till fortsatt vatten
kraftsutbyggnad än regeringen. Återhållsamheten manifesterade sig 
emellertid inte i rekommendationer om lägre uttag i TWh räknat år 
1985 än regeringen. Centern exempelvis ställde in siktet direkt på 
socialdemokraternas riktmärke att vattenkraften skulle byggas ut 
med ungefär fem TWh och uppgå till sammanlagt 66 TWh år 1985. 
Antagligen var det partiets antikärnkraftslinje, som började åter
verka på dess vattenkraftspolitik. Eftersom man ville avveckla fis- 
sionskraften men samtidigt godta en ökning av elektricitetskonsum- 
tionen måste en del av stegringen komma från vattenkraften.75

Denna restriktion behövde de kärnkraftspositiva moderaterna
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Utskotts
behandlingen

inte ta hänsyn till. De uttryckte sig också mer svävande men uteslöt 
ändå i och för sig inte en utbyggnad enligt propositionens nivåer.76

Folkpartiet blev därmed det enda borgerliga parti som klart tog 
avstånd från 66-nivån. Man förordade en utbyggnad till maximalt 65 
TWh i stället. "Detta innebär att praktiskt taget all den vattenkraft 
som kan byggas ut med hänsyn till motstående intressen därmed 
tagits i anspråk", skrev man i motionen.77

Vänsterpartiet kommunisterna angav i sin motion aldrig någon 
framtida nivå utöver påpekandet om möjligheten att effektivisera 
redan befintliga anläggningar.78

Det var när det gällde att peka ut vilka konkreta älvsträckor som 
skulle bevaras - i varje fall i avvaktan på ett nytt samlat riksplane
beslut - eller släppas fria för att underkastas prövning enligt vatten
lagen, som oppositionens mer restriktiva inställning kom i dagen.

Beträffande vattendragen i södra Norrland och norra Svealand 
vägrade de borgerliga att enrollera klass 2 på den sehlstedtska rang
skalan i den grupp av projekt, som borde underkastas domstols
prövning enligt vattenlagens tillåtlighetsbestämmelser. Endast klas
serna 0 och 1 borde undantas från ett framtida riksplanebeslut. Men 
detta var inte nog. Även vissa företag i klass 1 borde få anstå till dess 
att ett totalmaterial förelåg. I centerns motion angavs, förutom 
Malungsfors 1 som också socialdemokraterna ville föra åt sidan, 
även Viforsen i Ljungan och Granboforsen i Indalsälven.79

Beträffande det nordnorrländska området var alla de borgerliga 
partierna sams om att "de fyra stora" - Torne, Pite och Kalix älvar 
samt Vindelälven - inte borde byggas ut. Ståndpunkten formulera
des emellertid med olika kraft. Folkpartisterna gick som väntat ut 
hårdast och hävdade att de måste bevaras "för framtiden". Modera
terna var försiktigare. "Någon som helst utbyggnad av de fyra stora
[------- ] bör inte komma ifråga", skrev de i sin motion. Eftersom
tidsangivelse saknas, utesluter uttalandet inte att de skulle kunna 
byggas ut längre fram.80

Beträffande övriga vattendrag i norra Norrland gick man emot 
regeringen och krävde att ingenting borde frisläppas så länge det 
ekströmska utredningsarbetet pågick.81

Kommunisterna gick inte in på några enskildheter men förkla
rade sig i sin motion rent allmänt vara "motståndare till att hittills 
orörda älvar och älvsträckor tas i anspråk". Eftersom uttalandet inte 
kvalificerades, skulle det kunna tolkas så att all vidare utbyggnad 
borde stoppas. Huruvida detta gällde även längre fram i tiden fram
gick inte. Kommunisterna vände sig också emot att regeringen gavs 
ökade befogenheter att avgöra utbyggnadsfrågorna.82

Utskottsbehandlingen förlöpte i stort sett sensationsfritt med 
undantag för en liten men illustrativ detalj. I nivåfrågan, som bered
des av näringsutskottet, segrade som väntat socialdemokraternas 
linje med benäget stöd av moderaterna och centern. Utskottet föror
dade således en ökning av produktionen med 5 TWh till samman
lagt 65 TWh fram till år 1985. Intressant nog redovisade utskottet 
emellertid en viss tvekan angående möjligheterna att verkligen
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uppnå målet inom den aktuella tidsperioden. Detta var i hög grad 
avhängigt av vad riksdagen kom fram till i det riksplanebeslut som 
snart måste fattas. Troligen - utskottsutlåtandet är långtifrån klart på 
denna viktiga punkt - var det därför som utskottet krävde att få göra 
en samlad riksplanebedömning av vattentillgångarnas användning 
redan före den aviserade omprövning av energipolitiken, som rege
ringen hade förutsatt skulle äga rum år 1978.1 motsats till regeringen 
ville utskottet alltså inte helt låsa sig för en viss utbyggnad fram till 
år 1985, innan det ekströmska utredningsmaterialet för övre Norr
land presenterats och remissbehandlats och en ny riksplaneproposi- 
tion omfattande hela området från Klarälven till Torne älv före år 
1978 lagts på riksdagens bord. Bakom detta yrkande ställde sig, 
förutom de borgerliga och kommunisterna, även de socialdemokra
tiska utskottsrepresentanterna trots att regeringen tänkt sig en lång
sammare behandling.83 Den socialdemokratiska ministärens upp- 
skovspolitik - diskreta försök att förhala riksplanebeslutet om man 
så vill - låg som vi erinrar oss helt i linje med dess tidigare agerande 
på området. Tanken var naturligtvis att så mycket som möjligt skulle 
hinna byggas ut enligt vattenlagen, innan den mer bevarandevän
liga riksdagen släpptes in på arenan.

Den enda reservationen i nivåfrågan härrörde från folkpartisten 
Rolf Wirtén, som föga överraskande argumenterade för sitt partis 
linje om en ökning på endast fyra TWh fram till 1985 eller samman
lagt 65 TWh.84

Beträffande de konkreta utbyggnadsförslagen stakade utskotts- 
majoriteten ut en väg som i sina huvuddrag överensstämde med 
centerpartiets motion. För det sydliga området uttalade utskottet att 
endast klasserna 0 och 1 - med undantag från Malungsfors 1, Vifor
sen i Ljungan och Granboforsen i Indalsälven - borde frisläppas för 
prövning enligt den väg som fanns angiven i vattenlagen. Utskottet 
kompletterade alltså regeringens lista över projekt som borde 
undantas från slutliga beslut med de älvsträckor som redovisas i 
tabell 5.

Tabell 5. Utskottets tillägg till regeringens lista år 1975

N ederbördsområde Älvsträcka eller projekt

Klarälvens Värsjö i mellersta Klarälven
Dalälvens Djurforsen i nedre Västerdalälven
Ljusnans Hamreskans och Härjeåsjön i Härjån

Vemåmagasinet i Vemån
Ljungans Sölvbacka strömmar i övre Ljungan

Viforsen i nedre Ljungan
Indalsälvens Mattmar och Granboforsen i övre Indalsälven 

Långforsen och Litsnäset i Långan
Åbervattnet, Kingarna, Häggsjön och Högfors i Långan

För det nordliga området bekräftade utskottet "att intill dess annat 
beslut föreligger gäller givetvis riksdagens tidigare ställningsta
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gande att Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven samt opåver
kade källflöden i de övriga huvudälvarna i övre Norrland helt bör 
undantas från vattenkraftsutbyggnad". Beträffande projekt i övriga 
vattendrag i det norra området tillmötesgick utskottet delvis rege
ringens förslag genom att uttala att de skulle kunna prövas enligt 
vattenlagen i den mån de var föremål endast för sådana konflikter, 
som förelåg beträffande de frisläppta älvsträckorna i det södra områ
det. På denna punkt följde man således inte centerns och moderater
nas förslag att avvakta med allt i väntan på den ekströmska utred
ningen.85

Förutom de borgerliga stod även kommunisterna i allt väsent
ligt bakom utskottets förslag.86

En del av detta blev naturligtvis för magstarkt för de socialde
mokratiska ledamöterna av civilutskottet. I en reservation anslöt de 
sig i allt utom tidpunkten för nästa riksplanebeslut till regeringens 
linje i propositionen. I det södra området borde alltså klasserna 0,1 
och 2 föras till den grupp där avvägningen i det enskilda fallet skulle 
göras av vattendomstolen eller av regeringen efter lite vidare 
bedömningsgrunder än vad domstolen hade lov att använda sig av. 
Man betonade - formellt naturligtvis helt korrekt men i sak väldigt 
tvivelaktigt - att detta inte innebar något avgörande om att älvsträc
korna skulle byggas ut. Och man aktade sig väldigt noga för att ens 
antyda att de fyra stora nordnorrländska älvarna alltfort borde fredas 
eller att beslutet om att undanta från utbyggnad källflödena i de 
andra nordnorrländska älvsystemen skulle ligga fast.87

I den efterföljande långa riksdagsdebatten ställdes vattenkrafts
frågan helt i skymundan av kärnkraften och energihushållningen. 
Utskottets förslag segrade med klara majoriteter.88

Därmed hade än en gång den informella, oheliga alliansen 
mellan borgerliga och kommunistiska riksdagsmän slagit tillbaka en 
framstöt av de utbyggnadsvänliga socialdemokraterna.

Riksplanebeslutet 1977
Den utredning angående vattenkraftsutbyggnader i norra Norrland, 
som allmänt åberopades under riksdagens behandling av energifrå
gorna i maj 1975, satte punkt för sitt arbete augusti 1976. Organisa
toriskt påminde den starkt om sin föregångare, den sehlstedtska. 
Båda bestod av en sakkunnig, i det nu aktuella fallet kanslirådet 
Sören Ekström i jordbruksdepartementet. Även den ekströmska 
utredningen hade inkallat en rad experter på energipolitik, regional
politik och sysselsättning, kulturminnesvård, fysisk riksplanering 
samt naturvård, fiske, friluftsliv, skogsbruk, jordbruk och rennä
ring.89

Utredningen omfattade strömmande vatten inom ett område, 
som täckte 40 procent av Sveriges yta. I uppdraget ingick alla fjälläl
var från Ångermanälven och norrut inklusive Kalixälven men exklu
sive Vindelälven samt Pite och Torne älvar. För första gången stude
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Regerings-
bytet

rades också de mindre skogsälvarna utifrån olika aspekter i en 
statlig vattenkraftsutredning. Omfattningen framgår av figur 11.

Vid sorteringen av projekten i klasser hade utredningsmannen 
sökt följa de principer, som låg till grund för den sehlstedtska priori
teringen. Resultatet kan studeras i tabell 6 och med hjälp av kartorna 
i figur 12 och 13.

Sedan den ekströmska utredningen remissbehandlats, kunde 
regeringen sätta igång med arbetet på att utforma den proposition 
om riktlinjer för vattendragens utnyttjande, som riksdagen hade 
krävt i majbeslutet 1975. I november 1977 lades ett förslag på riksda
gens bord.

Den stora politiska förändring som hade ägt rum sedan 1975 var

Figur 11. Den ekströmska utredningens omfattning. III. Kerstin Kåverud
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naturligtvis att Sverige för första gången på 44 år styrdes av en rent 
borgerlig regering. Mot bakgrund av de borgerligas agerande i sam
band med debatterna om Ritsem och Kaitum, 1972 års riksplanebes
lut och energibeslutet 1975 hade naturvännerna anledning att hysa 
vissa förhoppningar. Nu borde man äntligen få en samlad plan, som 
så långt det var politiskt möjligt i Sverige tillgodosåg älvräddarnas 
intressen.

Resultatet var emellertid inte entydigt positivt ur älvvärnarnas 
synvinkel. Regeringens förslag "att de fyra outbyggda huvudäl
varna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven bör undantas 
från utbyggnad" låg i linje med vad man kunde förvänta sig. Sedan 
följde några formuleringar, som naturskyddet hade anledning att 
känna djup oro över. Bostadsminister Elvy Olsson (c) deklarerade 
nämligen att det inte var fullständigt klarlagt "om överledning av 
vatten från dessa älvar till redan utbyggda älvar är att jämställa med 
utbyggnad vad gäller skadeverkningarna i älvarna och deras omgiv
ningar". Eftersom sådana överledningar kunde vara skonsamma 
mot miljön borde frågan utredas ytterligare. Hon ämnade därför 
"tillkalla en särskild utredare som skyndsamt bör utreda kraftnyttan 
och skadeverkningarna av överledning av vatten från Piteälven till 
Skellefteälven, från Laisälven till Skellefteälven och från Vindelälven 
till Umeälven".90 (De aktuella överledningarna framgår av figur 14.)

Tabell 6. Den ekströmska utredningens rangordning

Nederbördsområde Älvsträcka eller projekt

KLASS 4
Kalixälvens Kaitumjaure i Kaitumälven

Kalix älv exklusive etapp 1
Ängesån-Lina älv

Luleälvens Vuojatätno
Lilla Lule älvs källflöden
Pärlälven

Umeälvens Tärna, Fjällnäs
Öreälvens Hela älven
Vapstälvens Hela älven
Ångermanälvens Vojmån ovanför Vojmsjön

KLASS 3A
Kalixälvens Etapp 1
Byskeälvens Hela

KLASS 3B
Råneälvens Rörån, Livas älv
Luleälvens Petsaure
Åbyälvens Hela
Skellefteälvens Storselet, Bartaure, Bergnäs-Slagnäs

Petikån
Karsbäcken

Bureälvens Hela älven
Rickleåns Hela ån
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Forts Tabell 6

Nederbördsområde Älvsträcka eller projekt

Umeälvens Forsbäck i övre Umeälven
Överstjuktan i Juktån

Lögdeälvens Hela älven
Moälvens Hela älven
Ångermanälvens Lejarälven

Helgumsjön i nedre Faxälven

KLASS 2
Råneälvens Hela älven
Kågeälvens Hela älven
Skellefteälvens Sädvajaure i övre Skellefte älv

Malån
Sävaråns Hela ån
Umeälvens Klippen i övre Umeälven
GideälVens Hela älven
Nätraåns Hela ån
Ångermanälvens Fatsjö i Marsån

Nedre Vojmån nedanför Vojmsjön
Övre Åseleälven nedströms Volgsjö
Långseleån mellan Arksjön och Rörströmssjön
Hocksjö i Rörströmsälven mellan Lesjön och Rörströms
sjön

KLASS 1
Luleälvens Flarkån
Ångermanälvens Saxån

Ransaren-Fatmomakke
Bullerforsen mellan Malgomaj och Volgsjön
Borga nedanför Borgasjön i Saxälven
Flåsjöån
Storån
Meåforsen i nedre Faxälven

Vad var det egentligen som höll på att ske? Kunde centern, 
miljöskyddspartiet per preference i Sverige, verkligen gå med på att 
företa ingrepp i två av de fyra stora orörda nordnorrländska fjälläl
varna? Var folkpartiet, som konsekvent och med större kraft än 
andra partier agerat mot utbyggnader ända från ritsemdebatten och 
framåt, på glid i samma riktning? Och var moderaterna verkligen på 
väg att plötsligt ändra uppfattning i fråga om de fyra stora? I så fall 
skulle Kalixälven bli den enda rent svenska fjällälv, som inte berör
des av några vattenkraftsutbyggnader. Torne älv var ju i sin egen
skap av gränsälv mot Finland ett specialfall.

Även i övrigt kännetecknades propositionen av betydande re
trätter i utbyggnadsvänlig riktning i förhållande till vad man kunde 
förvänta sig mot bakgrund av tidigare intagna positioner. I maj 1975 
hade de borgerliga unisont deklarerat att klasserna 2, 3 och 4 i den 
sehlstedtska utredningen skulle undantas i avvaktan på det nya 
riksplanebeslutet. Samma princip skulle gälla för det ännu inte
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Figur 14. Overledningsplaner 1977 från pite- och vindelälvssystemen. III. Kerstin Kåverud
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utredda nordliga området, hävdade man. Nu, två år senare, när de 
själva kunde sätta makt bakom orden var de bara beredda att 
undanta klass 4 samt "sådana älvar och älvsträckor i övriga klasser 
som det från översiktliga planeringssynpunkter finns särskilda skäl 
att bevara". Dessa älvar och älvsträckor, vilka, som trepartirege- 
ringen märkligt nog uttryckte det, "f.n. (borde) undantas från 
utbyggnad" är uppräknade i tabell 7.

Detta kan jämföras med de älvsträckor och projekt, som de 
borgerliga ville undanta 1975 men som släpptes år 1978.91 Skillnaden 
var verkligen betydande, vilket framgår av tabell 8.

Trots att borgerliga blåst till reträtt från sina mest långtgående 
bevarandeplaner, uppnåddes ingen enighet i riksdagen. I en motion 
förklarade sig socialdemokraterna villiga att gå längre. De krävde 
uppskov med hela beslutet. Frågan borde avgöras först i samband 
med det ställningstagande till hela den framtida energipolitiken, 
som förutsattes äga rum år 1978.

Tabell 7. Den första trepartiregeringens förslag till undantag

Nederbördsområde Älvsträcka

Klarälvens Kärrbackstrand till Edebäck
Dalälvens Västerdalälven uppströms Hummelforsen

Österdalälven uppströms Trängslet 
Näs-Hedesundafjärdarna i nedre Dalälven

Ljusnans Hede-Svegssjön i Härjedalsljusnan
Laforsen-Arbråsjöarna i Mellanljusnan

Indalsälvens Åreälven i övre Indalsälven
Storån/Dammån
Hårkan uppströms Hotagen

Angermanälvens Lejarälven
Storån uppströms Klumpvattnet 
Långseleån-Rörströmsvattnet
Saxån
Ransarån uppströms Ransaren
Vojmån uppströms Vojmsjön

Vapstälvens Hela systemet
Moälvens Hela systemet
Lögdeälvens Hela systemet
Öreälvens Hela systemet
Umeälvens Tärnaån

Girjesån
Juktån uppströms Fjosokken
Tärnaforsen mellan Laisan och Gäutan i övre Umeälven

Bureälvens Hela systemet
Skellefteälvens Källflödena uppströms Sädvajaure och Rebnisjaure
Byskeälvens Hela systemet
Luleälven Stora Lule älv uppströms Akkajaure

Lilla Lule älv uppströms Skalka och Tjaktjajaure 
Pärlälven

Råneälvens Rörån-Livas älv

Borgerlig
reträtt
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Socialde
mokraterna
frisläpper

Som vanligt drevs uppskovslinjen emellertid inte konsekvent av 
socialdemokraterna. Redan nu borde vissa älvar och älvsträckor 
frisläppas för prövning. Och det var inte vad som helst som skulle 
frisläppas. Vad det var fråga om var ingenting mindre än en del av 
en hittills outbyggd storälv, nämligen den första etappen i Vatten
falls utbyggnadsplaner för Kalixälven. Även andra projekt som hade 
stor betydelse från sysselsättningssynpunkt och som inte skadade 
de högst värderade älvsträckorna borde redan nu kunna undantas 
från riktlinjerna. Som exempel anfördes projekten Åsele, Stenkulla 
och Volgsjöfors i åseledelen av Ångermanälven.

Tabell 8. Älvsträckor som de borgerliga undantog 1975 men släppte 1977

Nederbördsområde Älvsträcka eller projekt

Klarälvens
KLASS 3
Strängsforsen i övre Klarälven

Dalälvens Kvarnholsforsen-Fänforsen i nedre Västerdalälven
Ljungans Havern-Kölsillre i mellersta Ljungan
Indalsälvens Edsoxforsen i nedre Hårkan

Ångermanälvens
Ammeråns överledning till Gesunden
Helgumsjön i nedre Faxälven

Rickleåns Hela systemet
Skellefteälvens Bergnäs-Slagnäs i mellersta Skellefteälven

Åbyälvens

Petikån
Karsbäcken
Hela systemet

Klarälvens
KLASS 2
Värsjö i mellersta Klarälven

Dalälvens Djurforsen i nedre Västerdalälven
Ljusnans Hamreskans och Härjeåsjön i Härjån

Ljungans
Vemån
Sölvbacka strömmar i övre Ljungan

Indalsälvens Mattmar i övre Indalsälven

Ångermanälvens

Långforsen-Litsnäset i nedre Långan
Häggsjön i Hårkan
Högfors i nedre Hårkan
Fatsjö i nedre Vojmån

Nätraåns

Vojmå, Bäsksele, Vilhelmina
Volgsjöfors, Stenkullaforsen och Åsele i Åseleälven
Hela systemet

Gideälvens Hela systemet
Umeälvens Klippen i övre Umeälven
Sävaråns Hela systemet
Skellefteälvens Sädvajaure i övre Skellefteälven

Kågeälven
Malån
Hela systemet

Råneälvens Hela systemet

Ljungans
KLASS 1
Viforsen i nedre Ljungan

Indalsälvens Granboforsen i mellersta Indalsälven
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Noter

Socialdemokraterna poängterade vidare att överledningspro- 
jekten var mycket intressanta från kraftsynpunkt. "De torde också 
kunna förenas med mycket begränsade ingrepp i miljön", framhöll 
de. Till synes utan minsta tvekan, ja rentav med viss iver tillstyrkte 
därför socialdemokraterna utredningen. De tycktes därmed fullt 
beredda att förorda ingrepp i tre av de fyra stora orörda fjällälvarna i 
övre Norrland, i två av fallen trots att de uttryckligen sagt sig vara 
för att de undantogs från utbyggnad.

Socialdemokraterna formulerade nu för första gången en sorts 
princip för sin aktuella vattenkraftspolitiska linje. Ett fåtal ingrepp i 
större älvar var att föredra framför ett stort antal ingrepp i mindre 
vattendrag. Mot den bakgrunden ställde man sig tveksam till den 
utbyggnad av mindre vattendrag, som möjliggjordes av regeringens 
förslag. Enligt den socialdemokratiska reservationen i utskottet 
innebar detta att Strängsforsen, Sölvbackaströmmarna och andra 
älvsträckor fortfarande undantogs från utbyggnad.92

Utskottet godtog regeringens förslag utan ändringar och riksda
gen följde slaviskt utskottet.93 Därmed hade landet för första gången 
fått en riksplanering, som täckte alla storälvar från Klarälven och 
norrut. Men skyddet var bräckligt. Vår genomgång har visat att 
partierna när som helst kunde tänkas riva upp det.
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Summary
The struggle for the flowing waters

After the introduction of the Water Rights 
Act in 1918 all political parties rallied be- 
hind the view that the flowing waters in 
Sweden should be exploited for the con- 
struction of power stations. Electrification 
was pushed ahead indefatigably.

In the early 1950s, however, a new view 
of the problem, directed rather to protection 
of the environment, began to germinate. It 
did not derive from the traditional actors in 
the highest political leadership of the State. 
Both government and opposition parties re- 
mained unmoved by the growing environ- 
mental opinion.

The initiative came instead from al
ready established nature conservancy and 
recreational organizations and from associa
tions for the preservation of rural amenities, 
which had previously stood outside the 
political play on the water power arena. A 
little later the agricultural, rural and anglers' 
organizations were drawn into the process.

When the first attempt to launch the 
new nature conservancy ideas in the politi
cal arena had failed, the organizations con- 
cerned decided to form a counterorganiza- 
tion and build up counterexpertise to set in 
against the water power establishment. In 
1952 an umbrella organization was formed, 
which in turn appointed a committee to 
make a survey of watercourses that should 
be excepted from exploitation.

At a fairly early stage, however, a step- 
ping-stone was formed between the com
mittee and the powers of the State. In the 
winter of 1953 the government appointed a 
person from the Ministry of Agriculture a 
member of the survey group. Later, when 
its report had been issued, State participa- 
tion increased. The Crown Lands Judiciary 
Board, representing the interests of the gen
eral public in water rights cases, and the 
National Board of Crown Forests and Lands, 
which has the management of the State 
forests, attended the meetings held among 
the nature conservancy organizations in 
their discussion of the report. The chairman

of these meetings was appointed by the 
government. We see here some examples 
—and there are several—of how the new 
conservancy view of the flowing waters 
forces ahead unconventional institutional 
arrangements in the political planning 
system.

The whole resulted in a call upon the 
government in 1954. But the government 
shelved the report without doing anything 
about it. Not a sound was heard from the 
opposition parties.

The river defenders did not give up, 
however, but continued their investigations 
in the hope of triumphing over the obstacles 
in due course. And this they did, through 
the peace at Sarek in 1961.

Decisions on water power issues in 
Sweden had since 1918 been made by the 
water rights courts, with the government as 
ultimate resort for appeal. This was the 
broad, routine political way as laid down in 
the Water Rights Act. The way originally 
chosen by the water defenders was an in- 
distinct one, but presumably leading to a 
decision by parliament. The peace at Sarek 
came in a third way, through direct negotia- 
tions and an agreement between water 
power and nature conservancy interests.

The peace was a clear success for the 
nature conservationists, even if it embraced 
only some of the water systems and gave 
only temporary protection to certain 
stretches of river. It led, among other things, 
to the creation of the Padjelanta National 
Park.

Through the peace at Sarek the river 
Vindel was released for exploitation, al- 
though in their reports the nature conser
vationists had strongly emphasized that it 
should be left untouched. But opinion 
against river exploitation was becoming 
more powerful and beginning to demand 
that the plans of the State Power Board for 
exploitation of the river should be shelved. 
Populär environmental organizations and 
local interests emerged for the first time in
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earnest on the water power arena. A strug
gle broke out which led to new negotiations 
between nature conservationists and ex- 
ploiters. The issue was brought up in parlia
ment. The struggle did not follow party 
lines. But there was a clear tendency that the 
further to the left people stood, the more 
they were in favour of exploitation. The 
pattern was thus roughly the same as we are 
accustomed to see in other Swedish political 
issues. For the first time the argument was 
heard that the imminent break-through of 
nuclear power made continued exploitation 
of water power unnecessary.

In 1970 the Social Democrat govern
ment was finally forced to beat the retreat. It 
decided, among other things, to exploit the, 
up to that time, entirely untouched river 
Kalix.

Now ever more strident calls began to 
be heard for the introduction of a new, 
nationwide planning system for the utiliza- 
tion of running waters. The decision pro
cess that was thereby initiated had several 
interesting features. The commissions of 
enquiry that were appointed made consid-
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erably broader investigations than those on 
the basis of which the State Power Board 
had earlier drawn up its exploitation plans. 
Experts on scientific nature conservancy, 
recreation, tourism, fishing, national plan
ning of land and water resources, were con- 
sulted. Investigators, experts and sec- 
retariats journeyed through the river val- 
leys. Environmental organizations, Busi
ness enterprises, government agencies and 
local populations were contacted.

Another interesting point was that the 
Social Democrats, traditionally in favour of 
planning, pursued water power planning 
with less energy than the non-socialist par
ties with their traditional scepticism to 
planning. Surprisingly, furthermore, in 1970 
the communists went over to the opponents 
of exploitation. They thus joined with the 
liberals and conservatives in an unusual, 
unholy alliance. By and large these posi
tions persisted in conjunction with the ad
vent of the first decision on the planning of 
land and water resources in 1972 and the 
second, more comprehensive decision in 
1977.
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