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Förord 
 
 

Urversionen av denna översikt avfattades på elektrisk skrivmaskin med kula och raderfunktion i 

samband med komponerandet av uppsatsen Striden om de strömmande vattnen, utgiven år 1984 

(se Referenser 3). Det var alltså före mitt inträde i den digitala tidsåldern, vilket ägde rum 

hösten 1982 i en lärosal på Lyndon B Johnson School of Public Affairs vid Texasuniversitetet i 

Austin. Detta pekar mot våren 1982.  

 

Redan från början var tanken att ge alla argument bästa möjliga formulering utifrån respektive 

förespråkares grundhållning. Nyckelordet var och har förblivit respektfull framställning. Det ni 

nu ser framför er är med andra ord ingen pamflett vare sig för eller mot vattenkraft. Det är ett 

ärligt försök att åstadkomma en rättvis, nyanserad och uttömmande beskrivning av båda sidors 

argumentering. 

 

Sen blev skriften liggande i en stadigt växande hög av samizdat. När Magnus Brandel och jag 

under 1991 förberedde en gemensam forskningsinsats om svenska statens vattenkraftspolitik 

(Vedung & Brandel, 2001, Vattenkraften, staten och de politiska partierna) erinrade jag mig 

den maskinskrivna promemorians existens och letade fram en gulnad version ur gömmorna.  

 

Under 1995 och 1996 omarbetades uppsatsen lätt. Litteraturlistan kompletterades något 2005. 

Inom ramen för vattenkraftutredningen ordnade Thomas Korsfeldt den 28 oktober 2010 ett 

seminarium med Magnus Brandel och mig själv för att diskutera strategier för 

vattenkraftsutbyggnad. Inför detta möte sände jag promemorian till honom för påseende. Den 

15 november erbjöd sig Thomas publicera promemorian inom ramen för sin utredning. Inför 

denna utgivning har argumentsamlingen vederfarits en redig uppdatering och revidering.  

 

Thomas Korsfeldt har uppmuntrat, sänt litteratur och gett goda råd. I ett mejl (20110111) har 

Magnus Brandel gjort värdefulla påpekanden som klart förbättrat manuskriptet. Jag vill hjärtligt 

tacka båda. Mitt varma tack går också till Laila Grandin, då verksam vid Statsvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet, för att hon i oktober 1992 skrev in en redan då 

decenniegammal version digitalt på ordbehandling. Tilläggas bör att ansvar för såväl 

utformning som innehåll i promemorian naturligtvis helt och fullt är mitt eget.  

 

 

Uppsala den 13 feb 2011 

 

 

Evert Vedung 
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Framställningens logik  
 
Kraften i de svenska vattendragen var under mer än fem århundraden den viktigaste energikällan för 

drift av mekaniska inrättningar vid mjölkvarnar, sågverk, hyttor, hammarsmedjor och andra industriella 

verk.  

 

Alf Åberg, 1962, Från skvaltkvarn till storkraftverk, sid 17 

 

 

Ordet ”vattenkraft” har i våra dagar blivit liktydigt med elektricitet ur strömmande vatten. Men 

vattnets kraft har genom århundraden använts på många andra sätt än till elektricitet. Det visas 

tydligt av både devisen ovan och titeln på Alf Åbergs utmärkta bok. Ordet ”vattenkraft” har 

alltså undergått en betydelseförskjutning som väcker en begreppshistoriskt intresserad forskares 

nyfikenhet.   

 

När termen ”vattenkraft” kom att bli liktydig med elektricitet ska dock inte undersökas här. För 

att inte i onödan skapa förvirring ska jag till och med behålla den nu allmänt omfattade 

betydelsen av ord som ”vattenkraft” och ”vattenkraftsutbyggnad”. Denna lilla studie ska i 

stället handla om argumenteringar för och mot de rinnande vattnens förvandling till elektricitet.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna sammanställning av argument är alltså ett speciellt 

exploateringsintresse, nämligen vattenkraftsutbyggnad. Av textruta 1 framgår explicit vad jag 

menar med vattenkraftsutbyggnad.  

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån denna begreppsbestämning av ordet vattenkraftsutbyggnad har jag inlett översikten med 

en presentation av alla argument för önskemålet att förvandla de strömmande vattnen till 

producenter av elektrisk kraft. Bland dessa argument för har jag dessutom följdriktigt placerat 

energiargumenten först. Resterande argument för utbyggnad har jag därefter arrangerat i en 

svagt sakinriktad ordningsföljd. Denna sortering har sedan fått styra presentationen av 

argumenten mot vattenkraftsutbyggnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta 2 Lägesenergi och rörelseenergi 
Vattnets lägesenergi = den potentiella energi som vatten har beroende på var det 

befinner sig. Ju högre upp från en referensyta som vattnet befinner sig desto större är 

dess lägesenergi. Samma mängd vatten i Sveriges älvar har större lägesenergi uppe på 

kalfjället på 1000 meters höjd än i skogslandet på 300 meters höjd eller vid mynningen 

ut i havet på 0 meters höjd. I älvarnas forsar och fall omvandlas vattnets lägesenergi till 

rörelseenergi. 

 

Det strömmande vattnets rörelseenergi eller kinetiska energi = den energi som 

rinnande vatten har på grund av att det rör sig. Den rörelseenergi som finns i flytande 

vatten kan via turbiner transformeras till elektricitet.  

 

Textruta 1 Vad är vattenkraftsutbyggnad? 
Med uttrycket ”vattenkraftsutbyggnad” avses här framställning av elektrisk kraft ur den 

rörelseenergi som uppstår när vatten från högre upp liggande lägen (lägesenergi) 

strömmar ner till havet.  
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Under moderniteten har det naturligtvis funnits många andra exploateringsintressen riktade mot 

det strömmande vattnets kraft. Skogshushållningens flottningsverksamhet var ett sådant. Tack 

vare flottningen kunde särskilt virket i de väldiga skogarna i norr och väster på ett billigt sätt 

forslas ner till fabrikerna vid kusten. Där kunde klamparna omvandlas till plank, bräder, 

pappersmassa, papper, wellpapp och mycket, mycket annat. Skogsbruket och dess 

förädlingsindustrier blev en av Sveriges ledande näringar. Och detta i sin tur bidrog kraftigt till 

befolkningens växande välstånd.  

 

Men de strömmande vattnen tog också stryk av flottningen. För att underlätta virkets väg lät 

skogsindustrin spränga sönder storsten i forsarna och släpa stenblock mot stränderna. Man 

byggde stenkistor, som stängde för blindåar och vikar för att kanalisera virkets väg till 

huvudströmmarna. Skog höggs ner, busk- och blomstervegetation bökades bort och marken 

jämnades ut för att ge plats för timmerupplag på stränderna. Storsten sprängdes sönder och 

bottnen jämnades ut så att virket utan hinder kunde vältas ner i älven och flyta iväg. I vissa fall 

skapade detta bestående kulturvärden (långa stenkistor av regelbundet hopfogade vackert 

huggna stenblock). I andra avseenden påverkades de strömmande vattnen på sätt som först 

senare började uppfattas som negativt.  

 

Denna infallsvinkel har jag inte valt. Uppsatsen trycks i en utredning om utvinning av el ur 

vattenkraft och om ett exploateringsintresse ska sättas i förgrunden så bör det vara 

elkraftkraftsintresset.  

 

Men även för att belysa elkraftsintresset skulle man kunna välja en annan utgångspunkt för en 

argumentöversikt. En infallsvinkel som vuxit fram under de senaste femton åren kan göra 

anspråk att vara en synvända eller ett diskursivt paradigmskifte i tänkandet om de strömmande 

vattnen. I sin illustra bok The Structure of Scientific Revolutions karakteriserar Thomas Kuhn 

ett paradigmskifte på flera sätt. ”Picking up the other end of the stick”, är ett av hans 

metaforiska uttryck. Att ett skifte liknar ”change in visual gestalt: marks on paper that were first 

seen as a bird are now seen as an antelope, or vice versa” är en annan liknelse. En tredje talande 

ordvändning som han gillar är “the switch of gestalt” (gestaltomkopplare, gestaltströmbrytare, 

1970: 85). Man har börjat ta sin utgångspunkt, inte i exploateringsintressen, utan i 

skyddsvärden. Restriktioner bör i så fall åläggas ingrepp som kan skada dessa skyddsvärden. 

Vattendragsutredningen 1993-1996 hade detta som huvudprincip. Dess utgångspunkt var att 

vattendrag som på nationell nivå speglar ett representativt urval av den naturliga biologiska 

mångfalden skall skyddas. Skyddas skall också andra för riket viktiga natur-  och kulturvärden 

som är knutna till vattendrag, skrev utredningen. (SOU 1996:155:7).  

 

Men jag har alltså inte valt denna infallsvinkel. Vattenkraftsintresset i bemärkelsen 

elkraftsintresset passar bättre som startpunkt i det aktuella sammanhanget. Till detta kan fogas 

ett annat, personligt skäl för mig som forskare. Det handlar om mitt eget stigberoende. 

Stigberoende eller spårbundenhet är en teori som säger att beslut som tedde sig naturliga och 

riktiga med tanke på de historiska omständigheter, som rådde vid den tidpunkt då besluten 

fattades, kan leda in det fortsatta handlandet eller utvecklingen på ett spår eller en stig, som det 

efterhand blir allt svårare att göra avsteg ifrån. När jag producerade urutkastet till denna 

argumentöversikt för nästan 30 år sedan uppfattades vattenkraftsutbyggnad fortfarande som 

mest aktuellt och kraftfullt av de intressen som riktades mot de strömmande vattnen. Att jag  
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startade med denna utgångspunkt har skapat en tröghet som fått leva vidare.  

 

Jag har inte bara ordnat motiveringarna utan också namnsatt dem. De benämningar som 

argumenten fått är således mina egna. Att de möjligen kan återfinnas någonstans i litteraturen 

må dock inte uteslutas. Jag har försökt hitta värdeneutrala men samtidigt talande beteckningar. 

 

Argumenteringar förändras över tid. Nya typer av resonemang uppträder. Ibland kan 

drivkraften vara teknisk utveckling. Ett exempel är argumenteringen om vattenkraftens 

enastående reglerbarhet och flexibilitet (”momentan och sekundär effektreserv”) som gör den 

utomordentligt lämpad som komplement till det hastigt ökande bruket av elektricitet från 

vindkraftverk. I andra fall är drivkraften nya näringar som kommit till som följd av 

samhällsutvecklingen. Exempel på detta är turistargumentets omvandling till ett 

besöksnäringsargument. Det är inte längre bara turister som kan tänkas bli lockade av fritt 

störtande vattenfall; även konferensanläggningar och hela näringslivskluster i en region kan dra 

nytta av outbyggda strömmande vatten.  

 

Ibland sätts dessa nya argument samman av bitar från flera tidigare separata argumenteringar 

men under en ny beteckning som ger helheten en annorlunda innebörd. Drivkraften bakom kan 

då vara uppkomsten av ny kunskap. Kunskaper som kommit fram under de senaste decennierna 

om ekologiska sammanhang och vattendragens betydelse för landskapets komplexa väv av liv 

har integrerats i ekologiska argument.  

 

En fjärde drivkraft kan vara problem som tidigare inte noterats eller tagits på allvar. Upptäckten 

av den globala uppvärmningen genom växthuseffekten är en sådan. Vattenkraftens egenskap att 

i motsats till kol och olja inte släppa ut växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen 

är ett dylik ny bevekelsegrund. Detta klimatargument har i dagsläget blivit det oftast framförda 

skälet för vattenkraft. Nya argumenteringar av dessa snitt har jag sökt fånga in i översikten. 

 

Nära nog alla resonemang för och mot är hämtade från stora statliga utredningar av typen SOU 

från 1960 och framåt. Magnus Brandels och min gemensamma bok (Vedung & Brandel 2001) 

har också fått lämna stoff.   

 

Till sist skall ett antal begränsningar påtalas. Den översikt över argumenteringen som här ges 

begränsar sig till argument för och mot av första ordningen. Argumenteringar av andra, tredje 

osv. ordningen tas inte upp. Invändningar mot t.ex. argument för av första ordningen respektive 

argument mot av första ordningen tas alltså inte med. Stora sjok av faktiskt förekommande 

meningsutbyten skärs härigenom bort. Å andra sidan: för att få något sagt måste vetenskaparen 

sätta gränser.    

 

I vattenkraftsfrågan ventileras en stor mängd förenlighetsargument. Märk väl att 

”förenlighetsargument” är ett fackuttryck. Ordet ska inte uppfattas som nedsättande eller 

avståndstagande. Med förenlighetsinriktad argumentering avses resonemang utifrån om en 

företeelse är kompatibel eller inkompatibel med (överensstämmer eller inte överensstämmer 

med) någon tidigare beslutad offentlig politik eller någon bestämd aktörs ställningstagande. 

Betänk några påhittade exempel av förenlighetsinriktade tankegångar för utbyggnad från olika 

tider och olika policyer. Ytterligare utbyggnad av vattenkraft behövs, ty annars kan vi inte leva 

upp till EU:s förnybarhetsdirektiv (2007, RES-direktivet, Renewable Energy Resources).  
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Ytterligare utbyggnad behövs för att klara våra åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Ytterligare 

utbyggnad behövs för att vi ska kunna främja riksdagens mål om förnybar energianvändning. 

Denna utbyggnad är förenlig med skyddsreglerna i naturresurslagen. Denna utbyggnad ligger i 

linje med Freden i Sarek 1961. Denna utbyggnad behövs för att vi ska nå 1975 års riksdagsmål 

om 66 TWh producerad vattenkraft per år. För att ersätta bortfallet av kärnkraftsel efter 

avvecklingen av kärnkraften till år 2010 (som ju riksdagen bestämt) måste vi bygga ut 

ytterligare ett antal älvar. 

 

Här några påhittade exempel på förenlighetsinriktade argument mot utbyggnad. Uttaget av 

vattenkraft bör minska ty annars kan Sverige inte uppnå EU:s vattendirektiv. Nuvarande uttag 

av vattenkraft gör det omöjligt att leva upp till EU:s förordning från 2007 om åtgärder för 

återhämtning av beståndet av europeisk ål. Uttaget av vattenkraft gör det svårt (omöjligt) att 

uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”levande sjöar och vattendrag”.  En utbyggnad strider 

mot bevarandereglerna i naturresurslagen. Att myndigheter som Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket motsätter sig en utbyggnad är ett starkt argument mot. 

Båda listorna kan göras avsevärt mycket längre. 

  

Argumenteringar av denna förenlighetsinriktade typ är ymnigt förekommande i 

vattenkraftdiskursen. Att de ändå inte tagits med översikten beror på att de inte handlar om 

sakfrågan utan om kompabilitet med något etablerat normsystem.  

 

Partistrategisk argumentering har också uteslutits. Dessa ofta interna, offentligt outsagda 

motiveringar kan framställas så här. Vi i partiet P1 stöder en utbyggnad av strömfallet S därför 

att vi samarbetar med partierna P2 och P3 och dessa partier är för utbyggnad; samarbetet med 

P2 och P3 är utomordentligt viktigt för oss politiskt. Eller vi i partiet P1 är motståndare till 

utbyggnad av strömfallet S därför att vi vill tillfoga den sittande regeringen R1 ett 

förödmjukande nederlag.   

 

Från äganderätten till strömfall utgår en del motiveringar. Det framhålls att fall som har 

staten respektive kommunen respektive enskilda som ägare bör byggas ut respektive inte 

bör byggas ut. Sådana äganderättsmotiveringar är inte medtagna i översikten.  
 

Jag har nöjt mig med att beskriva, namnge och gruppera bevekelsegrunderna. Någon egen 

prövning av deras klarhet, logiska konsistens, relativa vikt eller hållbarhet har jag inte 

genomfört. Och som sagt, jag har inte försökt skriva någon stridsskrift vare sig för eller emot 

vattenkraft. Det är ett ärligt försök att åstadkomma en rättvis och uttömmande framställning av 

båda sidornas argumenteringar i all deras rikedom. 
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Tablå över argument för och mot vattenkraft  
 

Så här ser den ut, sen samlade översikten över argumenten för och mot utvinning av elektricitet 

ur de strömmande vattnens kraft.  

 

VATTENKRAFT – ARGUMENT FÖR 
1. Energiargument 

1.1 Argumentet förnybarhet  

1.2 Argumentet mycket återstår att bygga ut  

1.3 Användbarhetsargument 

 1.2.1 Baskraft, toppkraft, reservkraft 

 1.2.2. Dubbla roller: baskraft samt momentan + sekundär effektreserv 

 1.2.3 Flexibel vattenkraft kompletterar vindkraft 

 1.2.4 Driftsäkerhetsargument 

 1.2.5  Verkningsgradsargumentet  

2. Miljöargument 

 2.1 Klimatargumentet 

 2.2 Vattenkraft kompletterar klimatvänlig vindkraft 

 2.3 Miljöanpassad utbyggnad 

3  Kostnadsargument 

4. Riskargument 

 4.1 Inga hälso- och miljörisker genom utsläpp 

 4.2 Olyckor sällan och små vid tillkomst 

 4.3 Olyckor med färdiga dammar osannolika och minimala 

 4.4 Naturliga översvämningar minskas 

5. Sysselsättningsargument 

6. Beredskapsskälet  

7. Handelspolitiska argumentet 

8. Näringsargument 

 8.1 Vattenbruksargument 

 8.2 Jordbruksargument 

 8.3 Industripolitiskt argument 

 8.4 Besöksnäringsargument 

 

 

VATTENKRAFT – ARGUMENT MOT 
1. Energiargument 

 1.1 Ger obetydligt tillskott; andra källor bättre 

 1.2 Ekonomisk gräns för utbyggnad 

 1.3 Naturlig gräns för utbyggnad 
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2. Riskargument 

 2.1 Risker vid uppförande av anläggningar 

 2.1 Dammbrott vid normal drift 

3. Naturförstörelseargument 

 3.1 Geologiska formationer förstörs 

 3.2 Växtlivet skadas och utarmas 

 3.3 Djurlivet skadas och utarmas 

4 Argumentet om ekologiska system 

5 Argumentet om biologisk mångfald 

6. Argument från vattendragskontext 

7. Kulturminnesargument 

 7.1 Fångstkulturen 

 7.2 Bondekulturen 

 7.3 Industrikulturen 

 7.4 Samekulturen 

8. Helighetsargumentet 

9. Rekreations- och friluftsargument 

10. Näringsargument 

 10.1 Fiskeriargumentet 

 10.2 Jordbruksargumentet 

 10.3 Skogsbruksargumentet 

 10.4 Rennäringsargumentet 

 10.5 Besöksnäringsargumentet 

11. Argument om samer som etnisk minoritet och ursprungsbefolkning 

12. Forskningsargument 

 12.1 Metodinriktade 

 12.2 Sakinriktade 

13. Försvarsargument 

14. Baggböleriargumentet 
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Vattenkraft – argument för 
 

Vattenkraftens reson är att producera elektricitet, som är en exceptionellt användbar 

energiform. Ett antal energiargument kan därmed anföras till vattenkraftens fördel.  

 

 

Energiargument 
Ett principiellt viktigt energiargument tar fasta på att vattenkraften är en ständigt flödande, 

förnybar energikälla. Detta sägs vara en stor fördel energimässigt i förhållande till olja, kol, 

naturgas och andra fossila bränslen.  

 

Detta förnybarhetsargument har sannolikt alltid funnits med i resonerandet kring vattenkraften. 

Men det är först när man på allvar får upp ögonen för att alternativen inte är förnybara som 

denna förnybarhetstanke formuleras som argument och börjar ta stor plats i den offentliga 

debatten. Detta tycks ha skett strax efter 1970 i svensk debatt. Det som hände kan betecknas 

som en diskursiv synvända (Vedung & Brandel 2001:184 ff). Mer och mer har det stärkt sin 

ställning inom den arsenal av skäl som vattenkraftens förespråkare torgför. I skrivande stund är 

förnybarhetsmotiveringen en av de mest populära och spridda i vattenkraftsdebatten. Eftersom 

vattenkraften är en ständigt flödande energikälla, ytterst alstrad av solen, behöver man aldrig 

riskera att den tar slut, hävdas det. Så länge sol och vind ser till att vattnets kretslopp fortgår 

och att det regnar så finns det också vattenkraft. Vattenkraften tär inte på uttömliga 

naturtillgångar. Den kan i detta avseende jämställas med den direkta solenergin och vindkraften 

(SOU 1974:22:35). Denna förnybarhet ger vattenkraften ett tydligt energimässigt försteg 

framför fossila energibärare som olja, kol och naturgas men även torv, menar förespråkarna.  

 

I energisammanhanget framhålls också den oerhörda mängd vattenkraft, som kan och bör 

nyttiggöras i Sverige. När utbyggnaden i landet efterhand fortskrider, ändrar detta argument 

karaktär; nu påtalas i stället den stora mängd vattenkraft som det fortfarande torde vara 

ekonomiskt lönsamt att exploatera.  

 

I ett remissvar 1951 avvisade Vattenfall dialog med älvräddare med motiveringen att allt borde 

byggas ut, ”försåvitt icke visst eller vissa vattendrag eller vattenfall av särskild anledning böra 

undantagas”. Verket utpekade emellertid inte en enda hel älv eller å som skyddsvärda; det 

nöjde sig med att omnämna två enstaka fall, som möjligen värda att bevara, ”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,” tillade verket. (Vedung & Brandel 2001:63).  Det fanns alltså en oerhörd mängd 

vattenkraft att bygga ut.  

 

Allt eftersom mer och mer vattenkraft kom att exploateras ändrade argumentet mycket återstår 

att bygga ut självfallet innehåll. ”Rent tekniskt bedöms dagens 64 TWh vattenkraft kunna 

byggas ut med närmare 24 TWh med rimlig ekonomi,” påtalas 2002 i en ”faktarapport” från 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). ”Enligt riksdagens beslut ska dock utbyggnaden 

begränsas till 2 TWh,” tillägger utredningen korthugget (s 6-7).  

 

En central energimotivering uppmärksammar den utbyggda vattenkraftens mångsidiga  
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användbarhet i ett energisystem (Sind Pm 1974:2:8, SOU 1974:22:36, SOU 1976:28:38, DsI 

1969:8,I:37). Miljöprocessutredningen skriver: ”Förutom sin betydelse för en väsentlig del av 

elenergiproduktionen så utgör vattenkraften en effektiv resurs för att löpande balansera den 

samlade produktionen mot den varierande elförbrukningen” (SOU 2009:42:67f).  

 

Rubriken användbarhetsargument  döljer ett kluster av många delargument. Vattenbaserad 

elkraft kan brukas för tre ändamål: som baskraft, toppkraft och reservkraft (DsB 1974:4:9f). 

Denna indelning började åberopas i början av 1970-talet. Den är fortfarande aktuell men nu 

konstruerad i annan terminologi.  

 

Vattenkraft kan nyttjas som baskraft, d.v.s. sådan elenergi som behövs kontinuerligt, oberoende 

av variationer i förbrukningen. Den kan också användas som toppkraft. Vattenkraften är 

utomordentligt flexibel genom att vatten som lägesenergi kan lagras i högre upp liggande stora 

magasin och dämningar och släppas nedströms genom kraftverkens turbiner när som helst på 

året, dygnet, dagen eller timmen då behov uppstår. Vatteninnehållet i dessa stora reservoarer 

kan nämligen tillåtas variera mellan övre och nedre gränser. Vattenkraftens lagringsbarhet och 

utomordentliga reglerbarhet gör att den lätt kan användas för att tillföra den kraft som utöver 

baskraften behövs för att täcka de normala topparna i efterfrågan. Behovet av sådan toppkraft 

uppstår på grund av rytmen i arbetslivet eller variationerna i klimat, temperatur och 

ljusförhållanden. Särskilt stort är behovet av toppkraft på mornar och kvällar under de kallaste 

och mörkaste dagarna på vintern.  

 

För det tredje kan vattenkraften nyttiggöras som reservkraft vid oförutsedda förändringar i 

energisystemet. Det kan röra sig om bortfall av överföringskapacitet på de svenska och 

nordiska stamlinjenäten eller driftstörningar eller haverier vid olika energiverk. I 

vattenkraftverk är det tekniskt möjligt att genom automatisk reglering praktiskt taget 

ögonblickligen ändra vattenföringen genom verket. Enligt Statens industriverks utredning på 

1970-talet tog det bara 90 sekunder att starta ett vattenkraftverk mot flera timmar för ett 

kondenskraftverk och 5-15 minuter för gasturbinverk. (DsB 1974:4:9f). 

Miljöprocessutredningen talar om ”sekundsnabba regleringrepp i akuta situationer” (SOU 

2009:42:67).1 

 

Det finns systemaspekter som gör att vattenkraft får en svagare ställning om kärnkraft utgör 

baskraft än om baskraften utgörs av olja. Om baskraften utgörs av kärnkraft kan fossileldad 

kraft ersättas med huvudsakligen endast mycket väl reglerad vattenkraft medan sämre reglerad 

vattenkraft kommer att huvudsakligen ersätta kärnkraft. I ett system med en begränsad andel 

kärnkraft kommer baskraften att behöva levereras av fossileldad kraft. I detta system kommer 

såväl mindre väl reglerad som till toppkraft reglerad vattenkraft att ersätta olja. Härav följer att 

lägre krav ställs på regleringsmöjligheterna, varför en utbyggnad av även ofullständigt 

reglerade vattendrag kan bli välmotiverad (DsB 1974:4:9f). 

 

På senare tid har en annan lingvistisk variation på samma tema börjat torgföras. Utöver att spela  

  

                                                      
1 Den löpande balanseringen för att anpassa produktionen till elanvändningens stora variationer är en 

decentraliserad process inom ramen för den elmarknadsmodell som tillämpas mellan de nordiska länderna. 

Balansansvariga företag är Svenska Kraftnät i Sverige, Statnett i Norge, Energinet.dk i Danmark och Fingrid i 

Finland. Dessa har åtagit sig att inom Norden timme för timme balansera sin distribution till elkunder mot egen 

produktion eller inköp från andra. (SOU 2009:42:67ff) 
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rollen som leverantör av baskraft kan vattenkraft också utgöra en ”momentan effektreserv” och 

en ”sekundär effektreserv”. Båda anses i hög grad tala till vattenkraftens fördel. Med momentan 

effektreserv avses vattenkraftens förmåga att stabilisera det nordiska elsystemet så att det 

sekundsnabbt kan motsvara efterfrågan. Som sekundär effektreserv tjänar vattenkraften när den 

klarar av de långsamma förändringarna över året. (IVA 2002:2 ff).  Hela resonemanget 

sammanfattas i uttrycket vattenkraftens dubbla roller (s. 4), varmed menas rollen som baskraft 

och den samlade rollen som momentan och sekundär effektreserv.  Samtidigt konstaterar 

företrädarna för detta användbarhetsargument att behovet av vattenkraft som effektreserv 

(toppkraft, reservkraft) just för Sverige har minskat successivt genom bl.a. kablar för 

elkraftsöverföring mellan länderna. 

 

En särskilt intressant variant av användbarhetsargumentet är argumentet flexibel-vattenkraft-

kompletterar-vindkraft. Tanken är att den nya energiformen vindkraft inte ersätter vattenkraft 

utan ger den en ny roll som komplement till vindkraft. ”Vattenkraft är både lagringsbar och 

reglerbar. Detta gör den värdefull eftersom en allt större mängd el i framtiden bedöms komma 

från vindkraft som inte är lagringsbar.” (SOU 2009:42:67). Vattenkraftens utmärkta flexibilitet 

gör att den gynnsamt kan komplettera el från vindkraft, som ju växlar med vindstyrka och som i 

princip inte kan lagras. Argumentet flexibel-vattenkraft-kompletterar-vindkraft tarvar en 

utförligare beskrivning.  

 

Vindkraften är förvisso en förnybar energikälla. Detta ger den ett försteg energimässigt framför 

olja, kol, naturgas och andra fossila bränslen, som ju är uttömbara. Energimässigt är den dock 

behäftad med två betydande svagheter i jämförelse med vattenkraft. Den är inte ständigt 

flödande. När det är vindstilla producerar den ingen el alls. När det blåser är växlingarna stora 

mellan tider med svag blåst och tider med häftiga oväder. Vindarnas styrka varierar också 

kraftigt från trakt till trakt. Till detta kommer att vindkraft inte är lagringsbar.  

 

Här kommer vattenkraften in i bilden, eftersom den kan lagras och fås att ständigt producera. 

Om vindkraften skulle byggas ut i stor skala, blir den nordiska vattenkraften användbar för att 

balansera variationerna i vindkraftproduktion. Särskilt kan den komma att användas som 

toppkraft. Den toppkraft som kan behövas för att ersätta vindkraft kommer ovanpå den 

toppkraft som erfordras i nuvarande läge när Sverige inte har någon vindkraft, konstaterade en 

utredning år 2009. (SOU 2009:42:71ff). Vattenkraft ska fungera som hjälpgumma till 

vindkraften.  

 

På den här punkten vidgar utredningen sitt geografiska perspektiv till Norden och rentav övriga 

Europa. Eftersom vindkraften byggs ut kraftigt även i övriga Europa kan den svenska och 

nordiska vattenkraftens användbarhet som balanseringsresurs komma att öka även i detta stora 

europeiska sammanhang, skriver den (SOU 2009:42:71ff).  

 

Så löper argumenteringen flexibel-vattenkraft-kompletterar-vindkraft fortfarande när detta 

skrivs i början av år 2011.   

 

Detta får avsluta min redogörelse för klustret av argument om vattenkraftens användbarhet. Nu 

till två återstående energiargument. 

 

Driftsäkerhetsargumentet  innebär att vattenkraften är utomordentligt okänslig för störningar. 
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Det sista energiargumentet avser vattenkraftstationernas höga verkningsgrad.  Vattenkraften ger 

elektrisk energi med små omvandlingsförluster från den ingående energin vattenenergin till 

brukbar el. Enligt Ekströmska utredningen var verkningsgraden i ett dåtida oljeeldat 

kondenskraftverk påfallande mycket sämre än i ett vattenkraftverk; endast en tredjedel av det 

ingående bränslets totala energi omvandlades till brukbar energi. I ett kärnbränslebaserat 

kondenskraftverk fick man ut ännu mindre, nämligen endast en tredjedel av det ingående 

bränslets energi i form av elenergi. Ett kärnkraftverk av normalstorlek producerar under 

normala förhållanden 1,5 ggr den elektricitetsmängd som en fullständigt utbyggd Kalix älv 

skulle göra, framhöll utredningen. Därtill alstrades energi i form av värme i en kvantitet som 

motsvarar produktionen i inte mindre än tre utbyggda Kalixälvar. Denna kolossala mängd 

värmeenergi nyttiggjordes inte vid mitten av 1970-talet utan släpptes ut i havet som spillvärme 

(SOU 1976:28:37). Argumentet om verkningsgrad talade starkt för vattenkraften.  

 

 

Miljöargument  
Om en teknologi som utvinning av elektricitet ur de rinnande vattnens kraft är aktuell 

tillräckligt länge uppstår efterhand helt nya sätt att argumentera. Ett exempel är följande. 

En egenskap som alltid funnits hos teknologin i fråga visar sig passa in som lösning på ett 

problem som tidigare inte uppdagats. Den gamla teknologin hängs då upp som lösning på 

detta nya problem, vilket också torgförs i en ny argumentering. 

 
Ett problem som på allvar seglade upp på 1990-talet var växthuseffekten som leder till global 

uppvärmning, vilken i sin tur medför oöverskådliga och allvarliga konsekvenser för hela 

jorden. Här upptäcktes plötsligt att utbyggnad av vattenkraft i jämförelse med nyttjande av 

andra energikällor kunde marknadsföras som ett sätt att motverka denna globala uppvärmning. 

Vattenkraftens utbyggnad kunde i denna nya situation motiveras med ett miljöargument som 

tidigare aldrig funnits. Här namnges detta skäl till klimatargumentet. Det skulle också kunna 

kallas argumentet om minskad global uppvärmning eller argumentet om växthuseffekten.  

 

Läsaren har nyss stiftat bekantskap med ett förnybarhetsargument, som innebär att 

vattenkraften som ständigt flödande energikälla överglänser fossila energibärare som olja och 

kol, som ju är ändliga och kan ta slut. Klimatargumentet utgår inte från att vattenkraften på 

detta sätt är uthållig utan från att den – i motsats till de fossila energibärarna – inte spyr ut några 

utsläpp i luften. Mest gynnsamt är att den inte släpper ut växthusgaser, som bidrar till jordens 

uppvärmning, det för närvarande mest allvarliga miljöhotet mot mänsklighetens överlevnad. 

Det gör däremot de fossila bränslena. När detta skrivs i februari 2011 är detta klimatargument 

det oftast framförda skälet för fortsatt vattenkraftsutbyggnad.  

 

Klimatargumentet byggs i dagsläget ut med argumentet vattenkraft-kompletterar-klimatvänlig-

vindkraft. Den grundläggande idén bakom denna namngivning har redan utvecklats som 

energiargument. Idén är att den nya förnybara men oflexibla energiformen vindkraft ger den 

gamla förnybara och flexibla vattenkraften en ny roll, en roll som vindkraftens hjälpreda. 

Vattenkraftens utmärkta flexibilitet gör att den gynnsamt kan komplettera el från vindkraft, som 

ju växlar med vindstyrka och som i princip inte kan lagras. Här kommer det klimatvänliga in i 

bilden, ty främjande av vindkraft kan minska hotet om global uppvärmning. I likhet med 

vattenkraft släpper ju inte heller vindkraft ut några växthusgaser, som kan leda till ökad  
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växthuseffekt och därmed fortsatt global uppvärmning och annan klimatpåverkan.  

 

Utbyggnad av vattenkraft kan på detta sätt få ”dubbel betydelse för Sveriges arbete med 

förnybar energi och därmed för arbetet med minskad klimatpåverkan” (SOU 2009:42:287). Den 

är i sig själv förnybar. Den underlättar nyttjande av en annan förnybar energi nämligen 

vindkraft. På så sätt kan vattenkraften få dubbel betydelse för att minska människans påverkan 

på det globala klimatet. Här återkommer idén om vattenkraftens dubbla roller, men nu primärt i 

en miljö- och klimatbemärkelse, inte primärt i den användbarhetsbemärkelse som nyss 

nämndes under energiargument.  

 

De två argumenten om minskad klimatpåverkan är inte de enda resonemang, som klär upp 

vattenkraft i en miljöimpregnerad språkdräkt. Miljöanpassad utbyggnad är ett annat. Det går att 

bygga ut vattenkraft på ett mer miljöanpassat sätt än förr genom ökade minimitappningar, 

restaureringar av rensade älvsträckor i form av förträngningar eller flera omlöp och biologiska 

kanaler förbi kraftanläggningarna, påstås det. Utan att öka det vattenflöde som tillåts strömma 

förbi kraftverket som spillvatten går det att restaurera och öka fiskbeståndet i utbyggda 

vattendrag och därmed främja biologisk mångfald, framhålls det.  

 

Statliga Vattenfall berättar år 2011 gärna om ett projekt i den utbyggda Juktån, ett biflöde till 

den utbyggda Ume älv. ”Vi trodde på möjligheten att säkra biologisk mångfald även i ett 

utbyggt vattendrag”, står det i en redogörelse. ”Vi kom överens om en plan för fiskevårdande 

åtgärder som bland annat omfattade bestämmelser om minimitappning, en omfattande 

restaurering av ån, årliga utsättningar av fisk och avgifter för underhåll.”  

 

Redogörelsen fortsätter så här:  

 

”Restaureringsarbetet i den 62 km långa Juktån började 1992. Hittills har ett femtiotal 

delsträckor restaurerats. Bland annat placerade vi ut block och stenar i ån och skapade 

strömkoncentratorer och spärrar.  

 

Vi byggde trösklar och gjorde fördjupningar som har blivit ståndplatser för fisken. På fiskens 

lekplatser har vi lagt ut grus. Fiskarna har dessutom fått nya lek- och uppväxtplatser. Dessa 

åtgärder skiljer sig från de tidigare miljöåtgärderna vilka ofta bara var landskapsestetiska.” 

Restaureringsarbetet tycks ha omfattat inte bara skador orsakade av vattenkraftsutbyggnad 

(t.ex. torrlagda älvfåror kring kraftverk) utan även rensningar från flottningsepoken.   

”Resultatet är positivt och både forskare och sportfiskare har konstaterat att åtgärderna i Juktån 

har varit framgångsrika. Bestånden av öring och harr har återhämtat sig. Resultatet blev så 

lyckat att VM i Flugfiske 2005 hölls där. Även flora och övriga fauna har gynnats,” påstår 

Vattenfall.   

I slutet smyger Vattenfall försiktigt in en brasklapp: ”Däremot har vi kommit fram till att det i 

helt torrlagda större älvfåror normalt inte finns förutsättningar för dessa typer av åtgärder.” 

(Vattenfall 2011). 

 

 

Kostnadsargument 
Kostnadsargumenten rör överväganden om intäkter och utlägg mätta i pengar. El från 
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vattenkraft bedöms vara utomordentligt ekonomiskt konkurrenskraftig i förhållande till annan 

elkraft. Anläggningskostnaderna kan slås ut på en fyrtioårsperiod. Det fanns i mitten av 1970-

talet dessutom exempel på verk som utan allvarliga störningar fungerat sedan 1890-talet. 

Driftskostnaderna är heller inte höga. Något bränslepris behöver man inte räkna med. 

Personal- och underhållskostnader är överkomliga (SOU 1976:28:37). Dessa ekonomiska 

kostnadsargument anses tala för vattenkraft. 

 

 

Riskargument 
Här lämnar vi energi- och kostnadsskälen och går över till riskargument. Vid en jämförelse 

med andra energislag är de negativa risker som genereras av vattenkraft oerhört få och 

oansenliga. Vattenkraft producerar inga farliga luftföroreningar såsom svaveldioxid och sot, 

förorenar inte vattnet, ger inga värmeutsläpp och innebär inga strålningsrisker som kärnkraft. 

Den producerar inga ämnen som bidrar till global uppvärmning, vilket ju förbränning av fossila 

bränslen gör. Kort sagt den ger inte upphov till några hälso- och miljörisker genom utsläpp.   

 

I samband med tillkomst av verk och dammar kan olyckor förvisso inträffa, men det sker sällan 

och skadorna är små. I och för sig kan kraftverksdammar och dammar för vattenmagasinering 

brista och leda till störtfloder; sådana händelser är dock osannolika och skulle i Sverige få 

minimala konsekvenser. (Se dock textruta 2 Två svenska dammbrott). 

 

Tvärtom bidrar vattenkraften till att risken för översvämningar minskar, hävdar 

vattenkraftsanhängarna. Poängen med vattenmagasin och kraftverksdämningar är ju att kapa 

naturens mäktiga störtfloder vid snösmältningen och efter häftiga och utdragna sommar- och 

höstregn för att i stället kunna nyttja flödet under vinterns lågvatten. Genom denna jämnare 

avrinning reduceras faran för översvämningar.   

 

 

Sysselsättningsargument 
En fjärde huvudtyp av motiveringar för vattenkraftens utbyggnad tar sikte på jobben. Enligt 

sysselsättningsargumentet skapar utbyggnader arbetstillfällen både i samband med tillkomst av 

verk, dammar och tunnlar och i samband med drift och fortsatt underhåll. De regleringsmedel 

som kraftbolaget framöver är skyldigt att tillhandahålla kommunen kan användas för projekt 

som alstrar framtida sysselsättning. 

 

 

Beredskapsskälet och det handelspolitiska argumentet 
Till vattenkraftens fördel talar beredskapsskäl. Vattenkraften är helt inhemsk och påverkas inte 

av internationella kriser och konflikter. Så länge fred råder, kan vattentillförseln inte stoppas av 

någon fientligt sinnad främmande makt. Från beredskapssynpunkt har vattenkraften därför ett 

övertag över importerade energikällor som olja, kol, naturgas och anrikat uran. 

 

Det finns ett handelspolitiskt argument för en utbyggnad av vattenkraften. En ökad 

energiförbrukning av elenergi från vattenkraft behöver inte belasta betalningsbalansen, 

eftersom energiråvaran är helt inhemsk. Sveriges handelspolitiska situation gynnas av detta 

(SOU 1974:22:35). 
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Näringsargument 
Näringsargument kan också användas för utbyggnad av vattenkraft. Traditionellt brukar tre 

varianter framföras, nämligen industripolitiska argumentet, jordbruksargumentet och 

turismargumentet som getts ett bredare innehåll och ömsat språkligt skal till besöksargumentet. 

Under senare år har det tillkommit ett fjärde, helt nytt skäl: vattenbruksargumentet. Låt oss 

summera men i en annan ordningsföljd:  

 

1  vattenbruksargumentet 

2  jordbruksargumentet  

3  industripolitiska argumentet 

4  besöksargumentet  

 

Redan tidigare har läsaren konfronterats med tankegången att den omdaning, som åstadkoms av 

en teknologi som utvinning av elektricitet ur de rinnande vattnens kraft, kan komma att nyttjas 

även för helt andra ändamål än det som ursprungligen var huvudsyftet. Ny industri kan växa 

fram, till en början som en oavsedd bieffekt. Den omges självfallet också av innovativa sätt att 

resonera. Ett sådant exempel är vattenbruksargumentet.  

 

Vattenbruksargumentet torde inte ha många år på nacken. Tillkomst av regleringsreservoarer 

och kraftverksmagasin särskilt i Nordsveriges inre delar öppnar möjligheter för vattenbruk, 

påstås det. Det handlar om en näring som tidigare inte funnits och som ännu inte finns men som 

förklaras ha potential att växa och bli stor. Med vattenbruk menas i detta sammanhang 

företrädesvis fiskuppfödning. Man tänker sig odling av matfisk, huvudsakligen regnbåge, lax 

och röding. Den odlade fisken avyttras till matvarumarknader. Även sättfisk kan drivas fram. 

Sättfisk i form av yngel distribueras till matfiskodlare eller till fiskevårdsföreningar för 

utplantering för att förstärka naturliga bestånd eller skapa nya. Vuxen sättfisk kan planteras ut 

för sportfiske. (SOU 2009:26: 57ff). De reglerade vattenmagasinen i Norrlands inland har 

urlakats och är för närvarande mycket näringsfattigare än då de skapades. I dessa reservoarer 

kan vattenbruk medverka till att höja näringsinnehållet, vilket innebär en restaurering som är 

positiv för det naturliga ekosystemet. (SOU 2009:26:55).  

 

Jordbruksnäringen kan gynnas av att mäktiga översvämningar vid snösmältningen och efter 

höstregn uteblir varvid stora arealer kan brukas säkrare och mer effektivt än förut (SOU 

1976:28:104). 

 

Enligt det industripolitiska argumentet är vattenkraft förmånlig för svensk företagsamhet och 

svensk industri eftersom utbyggnaden av hela bränslecykeln kan ske på svensk mark med 

svensk personal och svensk materiel. 

 

En utbyggnad kan främja besöksnäringen. Standarden på vägarna förbättras ofta genom 

utbyggnad liksom serviceunderlaget. Regleringsavgifter och särskilda villkorsmedel kan 

användas till utbyggnad av konferensanläggningar liksom turist- och friluftsanordningar som 

semesterbyar, campingplatser, bad, fiskestigar, skidbackar och liftar, vilka annars inte skulle ha 

kommit till stånd. Det är dessa som drar folk till bygden, inte orörd natur. En förutsättning för 

en sådan positiv inverkan är emellertid att områdena kring älvarna har andra rekreationsvärden 
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 än dem som går förlorade vid vattenkraftutbyggnaden. 

 

Som exempel brukar anföras att turismen längs den utbyggda Ume älv är mer omfattande än 

längs den outbyggda Vindelälven (SOU 1976:28:80). 

 

Om en bit av den gamla älvfåran finns kvar företrädesvis i omuddrat skick kan kraftföretagen 

ordna tillställningar av typen ”fallens dag”, t.ex. Harsprångets Dag eller Krångedes Dag. I 

några timmar under soliga och varma sommardagar kan vattnet spillas förbi kraftverket i den 

vanligtvis torrlagda återstoden av den tidigare älvfåran. Det mäktiga skådespel som då utspelar 

sig attraherar normalt stora människomassor och lockar turister till nejden.  Detta väcker 

nyfikenhet och ökar traktens betydelse i folkopinionen och gynnar näringslivet genom ökad 

övernattning och ökad försäljning. Även fallens dag och retoriken kring denna företeelse är ett 

exempel på hur en ny industri och en ny argumentering växer fram som en bieffekt av 

vattenkraftsutbyggnad.   
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Vattenkraft – argument mot 
 

Argumentationen mot vattenkraft är utomordentligt väl utvecklad. Jag har ordnat den på 14 

större kategorier med ett antal underargument. Det innebär att praktiskt taget alla 

argumentgrupper består av kluster av delargument.  

 

 

Energiargument 
Det finns energiargument också mot vattenkraft. Såväl långsiktiga som kortsiktiga 

motiveringar har artikulerats.  

 

Mot utbyggnad av enstaka strömsträckor eller forsar argumenterar motståndet kortsiktigt enligt 

följande. Det tillskott av el som vinns genom en utbyggnad blir så litet, att det inte kommer att 

få någon väsentlig betydelse för landets totala energiförsörjning. Stundom skärps detta 

energiargument till att mer vattenkraft överhuvudtaget inte behövs. I båda dessa fall placeras 

vattenkraften in i en större energipolitisk kontext. Det finns andra källor för elektrisk kraft som 

täcker behoven. I svensk debatt var det länge ”atomkraften” som åsyftades. Detta var fallet 

under striden om Vindelälvens utbyggnad när 1960-talet led mot sitt slut. ”Atomkraften” skulle 

frälsa återstående älvar och åar från exploatering. Det framfördes igen efter folkomröstningen 

1980 då en efter svenska förhållanden enorm mängd fissionselektricitet kördes in i systemet 

samtidigt som krav restes på ytterligare tillskott av vattenkraft. Elsituationen i stort fick 

genomslag på retoriken i vattenkraftsfrågan. (Vedung & Brandel 2001:123f , 322f). 

 

Argumentet om ringa nationell betydelse turneras också till att krav på fortsatt 

vattenkraftsutbyggnad bottnar i företagsekonomiska intressen mer än i verklig omsorg om 

nationens energiförsörjning. Detta gör vattenkraftsutbyggnad föga angelägen, insisterar 

älvräddare.  

 

Detta snuddade vid ett annorlunda och mer långsiktigt argument: att det finns en ekonomisk 

gräns för utvinningsbarhet  av vattenkraft. (DsB 1974:4:34). Att utvinna mer skulle bli dyrt. 

 

Långsiktigt finns det också en naturlig gräns för kraftpotentialen inte bara hos Sveriges utan 

hos alla världens vattendrag. Möjligheterna att producera el från vattnets lägesenergi är 

begränsad beroende på nederbördsmängd, landets topografi, avdunstning, klimat m.m. I den 

meningen är vattenkraften ändlig, hävdar vattenkraftsmotståndarna. Enligt en statlig utredning 

från 1974 skulle en fullständig utbyggnad av all återstående svensk vattenkraft ge ytterligare 30 

TWh, vilket motsvarade ungefär 1/10 av den dåvarande oljeimporten. Även en total 

vattenkraftsutbyggnad blir aldrig mer än en droppe i havet, påstods det (DsB 1974:4:34).  

 

Det framförs kostnadsargument mot utbyggnad. Det hävdas att en viss utbyggnad skulle bli dyr 

eller alltför dyr i pengar räknat. Så sades det om Råne älv i riksdagen 1986. Detta berodde på 

att Råne älv konstaterades ha lågt sluttande stränder och få sjöar, vilket nödvändiggör 40–50 

km långa torrläggningar och 2400 ha överdämda markområden för att energi ska kunna 

utvinnas. Skadorna skulle därmed bli oerhört stora i förhållande till den erhållna energi-

mängden. Kostnaden beräknades till ca 1 100 milj kr. (Vedung & Brandel 2001:319ff). 
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Riskargument 
Riskerna för olyckor och utsläpp i samband med utbyggnad och drift av 

vattenkraftsanläggningar utgör en annan möjlig utgångspunkt för argumentering mot 

vattenkraften. Sådana överväganden benämns här riskargumentet. Riskargument. har 

sällan åberopats som bevekelsegrund mot vattenkraftsutbyggnad i Sverige. (SOU 

1977:67:153f, 192f). Här avviker diskursen om hydroelektrisk kraft markant från 

motsvarande meningsutbyten om nukleär fissionskraft och petroleumbaserad kraft. 

 

Uppförandet av inrättningar för vattenkraft kan aldrig ske helt riskfritt. Vid arbetet med 

dammar, verk, tunnlar, uträtningar eller rensningar av stenrika älvfåror kan 

sprängnings- och transportolyckor inträffa. Utslaget över en anläggnings hela livstid – 

cirka 50 år – rör det sig statistiskt sett om 0,15 dödsfall och 20 skadefall vid en 

årsproduktion på ungefär 5 TWh elkraft. Härtill kommer att buller, vibrationer och 

luftföroreningar kan ge upphov till yrkessjukdomar. 

 

Om fångdammar brister mitt under pågående utbyggnadsarbete kan följderna bli 

förödande. Arbetsplatser kan spolas över av vattenmassor. Någon enstaka dammolycka av 

denna typ har också inträffat i Sverige. Verkningarna har emellertid blivit små. 

Sannolikheten för att fångdammar ska ge vika och katastrofala olyckor inträffa måste 

också bedömas som mycket liten. 

 

Vid normal drift kan kraftverks- eller regleringsdammar rämna. Om något sådant skulle 

inträffa kan förstörelsen bli omfattande. I andra länder har dylika dammbrott krävt 

hundratals dödsoffer och orsakat materiella skador för miljardtals kronor. I exempelvis 

italienska Vaiont 1963 dödades 2 000 människor. Det skedde när jordmassor skred ner i 

en vattenreservoar och fick dammen att flöda över. Enligt Vattenfall är sannolikheten för 

sådana dammbrott i Sverige emellertid liten eller i praktiken försumbar. Berggrunden är 

mycket stabilare här än utomlands. De svenska dammarna är ganska låga s.k. sten- eller 

fyllnadsdammar, inte betongdammar inspända mellan bergväggar som det varit fråga om i 

USA och Italien. De kontrolleras mycket noggrant både under byggnadstiden och efteråt. 

Konsekvenserna av ett dammbrott kan heller inte bli så förödande eftersom de svenska 

dammarna ligger i utpräglade glesbygder (SOU 1977:67:153f, 192f). Suorva, Tjaktjajaure 

och Trängslet kan tas som exempel. Det har dock utomlands inträffat allvarliga brott även 

på moderna jord- och stenfyllnadsdammar. Vid en sådan olycka i juni 1976 i Idaho, USA, 

omkom 10 personer medan 30 000 personer i hotade områden måste evakueras.    

 

Sabotage kan näppeligen resultera i dammbrott. Om en sprängning skulle lyckas, måste 

vattenytan ligga nästan uppe vid den övre dämningsgränsen. Så höga vattennivåer uppnås 

i genomsnitt blott ett fåtal dagar per år i de flesta svenska fördämningar. 

 

Det är egentligen endast i en krigssituation som brott skulle kunna inträffa. Då krävs 

attacker med specialkonstruerade sprängladdningar. Verkningarna av sådana brott skulle 

bli mycket olika i olika älvsystem. I vissa älvdalar kan sjöar fungera som 

buffringsmagasin. Myrar och slätter kan bli buffertzoner. I andra situationer kan mycket 

stora skador uppstå längs större delar av älven. Tiotals till hundratals dödsoffer kan krävas 
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om förvarning och utrymning fungerar dåligt. Trots allt skulle det emellertid i de flesta 

fall ta upp till 10 timmar innan flodvågen når mer tättbefolkade trakter (SOU 

1977:67:193). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sannolikheten för katastrofer med omfattande förödelser – t.ex. dammbrott – kan göras 

lika låg som för en större kärnkraftkatastrof (SIND PM 1974:2:7). 

 
Tvärtom bidrar vattenkraften till att risken för översvämningar minskar, medger 

vattenkraftsmotståndarna. Poängen med vattenmagasin och kraftverksdämningar är ju att kapa 

naturens mäktiga störtfloder vid snösmältningen och efter häftiga och utdragna sommar- och 

höstregn för att i stället kunna nyttja flödet under vinterns lågvatten. Genom denna jämnare 

avrinning reduceras faran för översvämningar.   

 

 

Naturförstörelseargument 
En betydligt viktigare grupp av skäl mot utbyggnad av vattenkraft tar sin utgångspunkt i 

den åverkan på naturens olika delar som en exploatering förorsakar. Den kan lämpligen 

benämnas naturförstörelseargumenteringen. 

 

Vid exploatering av vattenkraftstillgångar kan bolagen inte nöja sig med att uppföra 

kraftstationer. Kanske måste steniga och sluttande strömfåror nedanför stationen muddras 

och rensas till en djup, lugnflytande kanal för att öka fallhöjden genom turbinerna. 

Företagen måste bygga dammar för att dämma upp långa, ofta flacka strömsträckor 

omedelbart ovanför kraftverket för att utnyttja fallhöjden uppströms i turbinerna. De 

måste också anlägga dammar för att skapa regleringsmagasin. Det gäller ju att kapa 

topparna i vattenföringen mellan olika årstider – årstidsvariationerna – och mellan torra 

och våta år – årsvariationerna – för att tillvarata så mycket som möjligt av vattnets 

lägesenergi.2  

  

                                                      
2 Vid utbyggnader i glesbygd och ödemarker blir det också nödvändigt att uppföra långa och stora 

ledningar i breda gator i naturen för att överföra den producerade elektriciteten till avlägsna 

tätorter, där den ska komma till användning.  
 

Textruta 3 Två svenska dammbrott 
Två dammbrott har inträffat i Sverige. År 1973 överströmmades en liten damm med ca 

2,5 m höjd i Sysslebäck, Värmland, vilket medförde att ca 12 000 m3 vatten frigjordes. 

De materiella skadorna blev ringa medan en person omkom. I samband med den 

extremt höga nederbörden i Dalarna och Hälsingland hösten 1985 steg vattenytan över 

dammen vid Noppikoski [i Ore älv] till följd av att en utskovslucka ej kunde öppnas 

(Skoog 1991). En parti av dammen spolades bort och cirka 1 miljon m3 vatten 

strömmade ut. Ingen människa skadades vid dammbrottet. 

 
Källa: Anpassat efter Wikipedia 20110208  http://www.risknet.foi.se/dammbr/fakta.htm 

 

http://www.risknet.foi.se/dammbr/fakta.htm
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Dessa konstruktioner skadar geologiska och biologiska förhållanden.  

 

Utbyggnader kan ödelägga märkliga, för att inte säga unika, geologiska formationer och 

processer. Själva uppförandet av kraftverk och dammar medför ofta att nya vägar måste 

brytas, att grus, jord och sten måste tas i naturen och forslas fram till dammbyggnaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och att jord- och stenmassor från sprängningar och muddringar i älvfåran måste läggas 

upp på stränderna. Även den nya kraftverks- eller dammbyggnaden kan innebära ingrepp 

i dittills relativt orörd natur. 

 

Dämningar, torrläggningar, muddringar, sprängningar och uträtningar kan drabba forsar 

och fria vattenfall, canyons, bördiga deltaområden med älvvallar, lagunsjöar, levéer och 

klyvningsbankar, flygsandfält, meanderformationer, övergivna älvlopp med döda fall, 

blindåar, säregna flod- och sjölandskap med öar och förgreningar, raviner vid biflöden, 

nipor, åsar, smältvattenrännor, flacka myrområden och mycket annat. 

 

Genom magasinering kapas högvattenflödena av, vilket rubbar naturliga 

erosionsprocesser. En stor del av materialet stannar i vattenmagasinen istället för att 

avlagras i spontana deltaområden. 

 

I de konstgjorda reservoarerna uppstår erosion i de nya strandlinjerna. Ras och skred kan 

utlösas. Även längs älven kan en ny typ av erosion uppstå i samband med hög 

vattenföring vintertid eller vid plötsliga fluktuationer i vattenståndet orsakade av 

korttidsregleringar syftande till att generera momentan reservkraft eller sekundär 

effektreserv. 

 

Vattenkraftsutbyggnad rubbar också biologiska förhållanden. Den skadar floran på ett sätt 

som på orten kan te sig omfattande. Den akvatiska vegetationen kan starkt förändras eller 

totalt ödeläggas vid stora regleringsamplituder. I de nya regleringssträckorna missgynnas 

växtligheten i vattnet genom att syrehalten går ner (SOU 1974:22:73ff).  

Textruta 4 Varför vattenreservoarer?  
Dämningen vid Lilla Sjöfallet i Stora Lule älvs övre lopp skapade 

Suorvamagasinet, som i fråga om lagrad energimängd är Sveriges största. Det 

kapar såväl årstids- som årsvariationer. När det första beslutet fattades år 1918 var 

tanken att få mer vatten till turbinerna i Porjus kraftverk under vintern när el 

verkligen behövdes genom att reducera vårflodens våldsamhet då stora 

vattenmängder måste släppas förbi kraftverket. Under det mörka och smällkalla 

vinterhalvåret krympte vattenflödet ihop till ynka 24 m3/sek vid Porjus. Under 

häftiga vårflöden i vårvärmen, när efterfrågan på kraft var oerhört mycket mindre, 

kunde det uppgå till drygt 60 gånger mer, eller 1500 m3/sek.  
 

Källa: Vedung & Brandel 2001:37.   
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Även den terrestra vegetationen kan skadas. Lokaler för unika örter gå förlorade. Säregna 

skogspartier t.ex. artrika fuktskogar eller världsunika moränstrandängar med sällsynta 

växter som fackelblomster och brakved kan dämmas bort. Inte ens efter en lång 

omställningstid motsvarar strandlinjen i det nya regleringsmagasinet en naturlig strand. 

Markbeskaffenheten och vattnets rytm ger växtvillkor som bara uthärdas av ett fåtal arter. 

Den naturliga artrikedomen försvinner. (SOU 1976:28:62f). 

 

Längs de nya regleringssträckorna förändras eller fördärvas strandvegetationen genom att 

de naturliga vattenståndsförändringarna jämnas ut. Försvinner gör nu de mäktiga 

högvattnen på våren eller efter långregn, då vattenföringen kan vara hundrafalt större än 

vid lågvatten. Därmed går strandväxterna miste om dessa häftiga men kortvariga flödens 

gödslande effekt. Den naturliga strandzonen med barrskog i de högre delarna och 

videsnår, gräsängar, örtvegetationer, strandkärr samt avar med starr och fräkenbestånd 

längre ner mot älvbrynet förändras eller försvinner.  

 

Utbyggnad av vattenkraft utarmar inte bara växtlivet. Även djurlivet hemsöks. 

Exploatering drabbar fiskfaunan. Öringen och harren förlorar sina uppehålls- och 

lekplatser, när strömmarna stryps, torrläggs eller däms över och förvandlas till lugnvatten 

i vattenmagasin. Havsvandrande fiskar som lax, havsöring, flodlekande kustsik, ål och 

nejonöga hindras av dammbyggnader nära älvarnas utlopp i havet från att stiga upp till 

sina lekplatser. Torrläggningar och överdämningar spolierar själva 

reproduktionslokalerna. Stora fiskbestånd blir därför ödelagda. (SOU 1976:28:155). 

 

I vissa vattendrag drabbas rika och genetiskt värdefulla bestånd av genuin sötvattensfisk 

av utbyggnader. Exempel på detta är Bolmåns storöring vid Skeen, klarälvslax, 

storöringen i Gullspångsälven (gullspångslax), storsjööring i Storsjön i Jämtland och 

storröding i övre Lule älv (SOU 1976:28:155). En del älvar bör skyddas mot utbyggnad 

då de hyser en laxpopulation av betydande genetiskt värde för att behålla en livskraftig 

stam av Salmo salar i Östersjön eller Kattegatt. Det beror på att laxen utan hinder kan 

vandra högt upp i vattendraget samt att det finns förstklassiska lekbottnar och skyddade 

foderplatser. Detsamma gäller havsöring och storvuxen havsvandrande sik.  

 

Även bottenlevande djur kan drabbas. Det kan finnas ypperliga bestånd av flodkräfta, som 

inte är hemsökt av kräftpest. Det kan finnas flodpärlmussla (margaritana margaritifera).  

 

Djurlivet på land utarmas av vattenkraftsutbyggnader. Detta beror på att de landlevande 

djuren gärna uppehåller sig längs stränder. Däggdjursbeståndet skadas genom att 

fodermarker och uppehållsplatser däms bort. Den dimma som bildas vid 

vattenmagasinens utlopp ger lätt upphov till isbildning på stränderna runtomkring, vilket 

försvårar djurens bete. Livsbetingelserna för delvis vattenlevande djur som mink, utter 

och bäver försämras. Isfria forsar på vintern försvinner. Små biflöden torrläggs. Fågelarter 

skadas genom överdämningar av foderplatser. Det kan handla om fiskgjuse, kungsörn, blå 

och brun kärrhök, ormvråk, fjällvråk, jorduggla, slaguggla och hökuggla. Salskrake, 

svarttärna, bläsand, smalnäbbad simsnäppa, brushane, enkelbeckasin, dvärgbeckasin och 

trana förlorar sina häckningsplatser genom att våtmarksområden överdäms. De tidiga 

flyttfåglarna mister sina rastlokaler genom att vinteröppna strömsträckor ersätts av  
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torrlagda älvfåror eller igenfrusna kraftverksreservoarer (SOU 1976:28:62, SOU 

1974:22:77f). 

 

 

Argumentet om ekologiska system 
Om en teknologi som utvinning av elektricitet ur de rinnande vattnens kraft är aktuell 

under en längre tid uppstår efterhand helt nya sätt att argumentera. Flera gånger har 

läsaren av denna skrift mött detta påstående om hur argumenteringar föds och sprids. 

Enskilda argument kan inordnas i bredare synsätt som tidigare inte funnits och svepas in i 

en ny terminologi. Att hela ekologiska system skadas av vattenkraftsutbyggnad är ett 

exempel på en sådan innovativ argumentering i vattendragsfrågan. ”Älven utgör ett helt 

orört ekologiskt system”, kan det låta. Den bär få spår av förstörelse genom flottnings-

rensning. Här finns varken kraftstationer eller dammar. ”Den låga andelen sjöar och den 

stora myrarealen gör att vårfloden blir mycket intensiv, främst i de övre delarna. Den 

stora skillnaden mellan älvens högvatten- och lågvattenföring gör den helt unik.” Här 

finns riksintressen av flera slag till exempel östersjölax, fågelliv, djurliv och 

geovetenskapligt intressanta naturformationer etc. etc. (Vedung & Brandel 2001: 321).  

 

Ur denna ekologiska synvinkel är det allvarligaste ”den fragmentering av vattendragen 

som har skett genom dammar” (SOU 1996:155:18 cit.). De många dammarna styckar upp 

vattendragen i mindre bitar, skär av de naturliga flödena och blir biologiska barriärer som 

ödelägger eller åsamkar svårigheter för fauna och flora. Samspelet mellan det akvatiska 

och det terrestra genom t.ex. översvämningar kapas av. Fragmenteringen är den stora 

boven detta ekologiska förstörelsedrama.  

 

Argumentet om ekologiska system vilar på en helhetssyn och en antifragmenteringstanke. 

Hela avrinningsområden är utgångspunkten för argumentet, inte skadeverkningar av 

enskilda kraftverk, dammar och vattenvariationer i ett vattendrag. Ett avrinningsområde 

är den samlade land- och vattenareal som avgränsas av vattendelare, från källregionerna 

till utloppet i havet. Ett kraftverk eller ett vattenmagasin som planeras i ett hittills av 

utbyggnad förskonat avrinningsområde bedöms betydligt mer negativt än motsvarande 

ingrepp i ett redan kraftigt utbyggt vattendrag.     

 

 

Argumentet om biologisk mångfald 
Förenta Nationernas deklaration om biologisk mångfald (1991, Riodeklarationen) har 

bidragit till att det formulerats en ny bevekelsegrund i termer av att vattenkraftsutbyggnad 

på ett negativt sätt reducerar biologisk heterogenitet och diversitet. De delar av den gamla 

naturvårdsargumenteringen som handlar om förödelse av flora och fauna har helt enkelt 

lyfts upp på en högre abstraktionsnivå och klätts i en ny övergripande språkdräkt. Liksom 

argumentet från ekologiska system, inklusive föreställningarna om fragmentering och 

avrinningsområden, innebär både innehåll och ordval i denna mångfaldsargumentering 

mot utbyggnad ett nytt synsätt. På vattenkraftsfältet har därmed det globala trängt ända 

ner till lokala och på denna punkt gett argumenteringen en ny överbyggnad. Vattenkraften 

skadar växtlivet och djurlivet på sätt som lokalt missgynnar ”den naturliga vattendrags-

anknutna biologiska mångfalden” (SOU 1996:155:14 cit.) ”[M]ed biologisk mångfald 

[menas]  den variation av växter och djur i vattendragen och deras närområde som är  
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naturlig för de typer av landskap som av hävd, liksom av vetenskapliga skäl, anses 

väsentliga att värna.” (SOU 1996:155:14 cit. och Bilaga 5:5). Även ur denna synvinkel av 

reducerad heterogenitet påstås fragmenteringen vara det allvarligaste hotet.  

 

Denna argumentering slog igenom på allvar i Sverige genom Vattendragsutredningen 

1993-1996. Så här: ”Vattendragsutredningens huvudprincip är att vattendrag som på 

nationell nivå speglar ett representativt urval av den naturliga biologiska mångfalden skall 

skyddas.” (SOU 1996:155:7 cit; även Bilaga 5:5f).  

 

 

Argument från vattendragskontexter 
Utbyggnad av enstaka strömfall och hela älvar sätts i argumenteringar in i större 

vattendragskontexter. Motståndarnas argumentation mot Råne älvs utbyggnad kan 

anföras som exempel. Mot bakgrund av tre kontexter av strömmande vatten borde Råne 

älv undantas från utbyggnad. Skogsälvar i riket: den 200 km långa Råne älv var Sveriges 

största skogsälv. Outbyggda älvar i riket: Råne älv var rikets femte största icke utbyggda 

älv alla kategorier (de andra var Torne, Kalix och Pite älvar samt Vindelälven). Obruten 

helhet av outbyggda älvar i riket: ”Råneälven tillhör den opåverkade bygd mellan Lule 

älv och finska gränsen där flera av de orörda fjällälvarna forsar. Vi vill spara denna 

obrutna helhet” (läs Kalix, Råne och Torne älvar). Att dessa tre kontexter gav Råne älv ett 

högt bevarandevärde upprepades ofta (Vedung & Brandel 2001: 321).  

 

Det finns en tydlig tendens i argumenteringen över tid att båda sidor vidgar sina synsätt 

utöver det nationalstatliga till det globala eller det europeiska. Vi har noterat detta i 

förespråkarnas argument om vattenkraft för minska den globala uppvärmningen och i 

motståndarnas argument om ekologiska system och biologisk mångfald. I fallet Råne älv 

ser vi ett annat exempel. I åtminstone ett fall vidgas kontexten här till Europa, gamla 

världen eller rent av hela världen. ”Det gäller de till varandra gränsande Torne älv och 

Kalix älv, två av våra Nationalälvar, som är unikt lite påverkade och ligger i ett 

sammanhängande vildmarksområde som är enastående för Europa och även torde ha få 

motsvarigheter i världen (SOU 1965:155:23). ”Tärendö torde vara den längsta 

bifurkationen inte bara i Europa utan troligen i hela gamla världen,” skrev professor 

Gunnar Hoppe i en utredning. (Vedung & Brandel 2001:120). Tanken var att kontexterna 

Europa, gamla världen och världen som helhet gav de nämnda älvarna ett utomordentligt 

kraftigt skyddsvärde.  

 

 

Kulturminnesargument 
Ett annat knippe av skäl mot vattenkraftens utbyggnad kan kallas 

kulturminnesargumenteringen. I statliga svenska utredningar ordnas dessa 

bevekelsegrunder i följande specifika kategorier:  

 

1 Argument om fångstkultur  

2 Argument om bondekultur  

3 Argument om industrikultur  

4 Argument om samekultur  
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Jag har accepterat denna indelning.3 En exploatering anses utgöra ett hot mot enstaka 

kulturminnesmärken respektive hela kulturlandskap och hela kulturer. Även denna 

uppdelning har behållits men i förekommande fall inordnats i vart och ett av argumenten i 

kvartetten ovan.  

 

Ända sedan en grå forntid har människor bott längs älvdalar och sjöstränder. Den äldsta 

fångstkulturens inbyggare har lämnat efter sig boplatser, skärvsten från 

redskapstillverkning, system av fångstgropar, hällristningar (Nämforsen i 

Ångermanälven) och hällmålningar. Dessa lämningar hotas redan vid mycket små 

vattenståndsförändringar (SOU 1976:28:89, SOU 1974:22:82ff). 

 

Bondekulturen har gjort avtryck i form av exempelvis fornhistoriska gravar, 

hällristningar, blästerugnar, ridvad (Ottsjön), vägmärken, broar, fasta fisken (sikhåvning, 

ålkistor), vattenkvarnar, båthus, tvättstugor och bodar (SOU 1976:28:89f, SOU 

1974:22:82ff). Den har också påverkat hela kulturlandskap som längs Åreälven i 

Jämtland, Ljusnan mellan Färila och Kilafors i Hälsingland och utmed nedre Kalixälven, 

tre av Sveriges kulturhistoriska pärlor. 

 

Den industriella epoken har bidragit med flottningsdammar, timmerrännor av trä, 

virkesrännor av sten, gamla sågverk och kraftverk (SOU 1976:28:90, SOU 1974:22:25ff). 

 

Samekulturen har också avsatt spår av diverse slag, t.ex. torvkåtor, kåtatomter, 

förvaringsställningar, njallor, källargropar, härdar, rengärden, mjölkningsvallar, 

fångstarmar och stängsel. Olika sorters viloplatser för avlidna såsom t.ex. sommargravar 

och dödholmar förekommer här och där i fjällvärlden liksom lämningar av offerplatser 

och bengömmor. (SOU 1976:28:90f). 

 

Kulturminnena och kulturlandskapet åskådliggör människans verksamhet under olika 

villkor i forna tider. I den mån vattenkraftsprojekt skämmer kulturmiljöer försämrar den 

också förutsättningarna för dagens människor att förstå sina historiska rötter. (SOU 

1976:28:83f). 

 

Här kan vi också placera in helighetsargument mot vattenkraftsutbyggnad. En del 

vattenfall är eller har varit heliga för samerna t.ex. det nu överdämda Heliga fallet i 

Blackälven i Jokkmokks kommun.  

 

 

Rekreations- och friluftsargument 
Ett annat skäl mot vattenkraft kan kallas rekreations- och friluftsargumentet. Det går ut på 

att vattendragets värde från synpunkten mänsklig återhämtning minskar genom 

utbyggnader. Natursköna inslag försvinner, när strida strömmar och skummande 

vattenfall överdäms, torrläggs eller muddras bort. De nya regleringssjöarna ser i många 

fall inte inbjudande ut. Fritidshus dränkes i vattenmagasinen. Möjligheterna till att 

bedriva en av de mest uppskattade fritidssysselsättningarna, sportfiske efter ädel 

strömfisk, reduceras. Förutsättningarna för kanotsport, vandringar och bad försämras.  

  

                                                      
3 En annan men liknande indelning i Vattendragsutredningen, SOU 1996:5, bilaga 5:28f. 
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Kort sagt, älvens möjlighet att erbjuda dramatik, omväxling, skönhetsupplevelser, 

avkoppling och avspänning minskar. (SOU 1974:22:94ff).  

 

 

Näringsargument 
En grupp av bevekelsegrunder tar fasta på vattenkraftsutbyggnadens skadeverkningar på 

ett antal näringsgrenar. De näringsfång som anses bli drabbade är fisket, jordbruket, 

skogsbruket, renskötseln och besöksnäringen. Såväl produktionsvolym och lönsamhet 

som antalet sysselsatta kan minska, påpekas det. Vi kan här tala om näringsargument. 

 

Fiskeriargumentet går ut på att yrkes- och husbehovsfisket försämras eller fördärvas av 

kraftverksutbyggnader. Fiskeriargumenteringen förekommer i skilda varianter beroende 

på fiskart och vattendragets utbyggnadsgrad. Ädla fiskar av släktet Salmo – laxen, 

havsöringen, öringen, harren och den strömlekande siken – kan inte längre på naturligt 

sätt fortplanta sig i utbyggda älvar. När forsarna överdäms eller torrläggs eller muddras 

bort försvinner dessa fiskars lekplatser, vilket omöjliggör all förökning. Gädda, abborre, 

mört och andra stationära fiskarter som kan leka i sjöar gynnas av kraftverksregleringar; 

som människoföda anses de dock vara av sämre kvalitet än laxfiskarna.  

 

Dammar vid älvmynningar eller i vattendragens nedersta lopp hindrar också laxen och 

havsöringen från att vandra från havet upp i älven för lek, även om det händelsevis längs 

någon älvsträcka högre upp skulle finnas outbyggda strömfall kvar. Dessa dammar 

stoppar också uppgång av andra havsvandrande fiskar såsom ål och nejonöga.  

 

Genom att bygga fisktrappor (fiskvägar) eller omlöp eller biologiska kanaler som de 

numera ibland kallas förbi kraftverk och dammar kan kraftverksfolket visserligen 

nödtorftigt upprätthålla ett bestånd av havsvandrande fisk i en utbyggd älv, givet att det 

någonstans finns outbyggda strömfall där fiskarna kan lägga sin rom och sin mjölke. De 

nya ynglen måste i så fall också ta sig förbi kraftverkens vattenintag på sin väg utför älven 

ned i havet. Anordningar i form av exempelvis intagsgaller måste installeras som gör att 

de tar vägen via omlöpen i stället för att sugas ner i kraftverken och lemlästas i turbinerna. 

Samma sak gäller de vuxna ålarnas utvandring till havet och bort till lekplatserna i 

Sargassohavet. Här kan man också tänka sig transport av blankål från utbyggda sjöar och 

vattendrag utan fiskvandringsvägar till vatten varifrån de fritt kan leta sig ned till kusten 

och bort till Sargassohavet. (SOU 2009:42:48ff, 234f).4 

 

Men även utan fisktrappor, omlöp och biologiska kanaler kan man upprätthålla ett 

begränsat bestånd av havsvandrande fisk mellan det nedersta kraftverket och havet. I 

flertalet fall kräver detta odling och utsättning av yngel. För laxfiskarnas trivsel förutsätter 

det också att det finns ett litet outnyttjat strömdrag kvar i vattnet. Här finns dock ett aber. 

Artificiell fiskuppfödning förutsätter tillgång till ett arvsmässigt fullgott avelsmaterial,  

  

                                                      
4 Ett problem med fiskvandringsvägar, biologiska kanaler och andra omlöp är att de står i direkt motsättning till 

kraftintresset. Så här skriver Miljöprocessutredningen (SOU 2009:42:278): ”Att bygga fiskvandringsvägar och 

avstå vatten till dessa innebär naturligtvis att produktionskapaciteten för de aktuella vattenkraftverken minskar. 

Det innebär att fiskvandringsvägarna står i direkt konflikt med produktionsintresset.” Eller så här: ”Det vatten som 

rinner genom turbinerna och ger elkraft kan inte samtidigt rinna i ett omlöp eller en laxtrappa och gynna 

fiskvandringen. Man kan inte alltid få både och i ett och samma vattendrag. Ibland måste man välja.” (sid 288).  
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som ger frisk rom och mjölke och friska yngel. Detta i sin tur gör det nödvändigt att 

avsätta avrinningsområden, där genetiskt värdefulla fiskbestånd får möjlighet att fortleva i 

vilt tillstånd och reproducera sig spontant och genom naturligt urval. Även 

odlingsverksamheten förutsätter således att åtminstone några älvar och strömsträckor 

bevaras som referensvatten (DsB 1974:4:32). 

 

Enligt jordbruksargumentet kan utvinning av el från vattenkraft även skada denna näring. 

Åkrar, ängar, beteshagar, byggnader och vägar kan bli direkt överdämda. En dämning kan 

också få indirekta effekter genom försumpning av intilliggande marker och försämrade 

möjligheter till torrläggning. Grundvattennivån kan rubbas till men för 

vattenförsörjningen. Dämningar kan försämra arronderingen av den jordbruksmark som 

blir kvar. Redan gjorda investeringar i byggnader och maskiner kan bli 

företagsekonomiskt olönsamma genom att de blir överdimensionerade i ett krympande 

företag. Föreningsrörelsen kan få svårt att upprätthålla behövlig service om 

företagsstrukturen blir alltför splittrad (SOU 1976:28:104, DsI 1969:8,I:84ff).  

 

Skogsnäringenskadas genom överdämning och försumpning av produktiv skogsmark 

samt genom uthuggningar för kraftledningsgator. Arronderingen för det enskilda företaget 

kan bli sämre. Vägar kan bli obrukbara och isar livsfarliga att färdas på. Flottning kan, så 

länge den förekom, försvåras genom älvens avtrappning (SOU 1976:28:106f, P 

1977/78:57:60f). 

 

Det näst sista näringslivsargumentet mot vattenkraften gäller renskötseln. Under 

anläggningstiden störs renarna av den ökade trafiken. De nya vägarna drar på sikt till sig 

folk, vilket kan bli besvärande. Dämningarna kan medföra skador på eller förstöring av 

renbetesmarker, kalvningsland och flyttningsleder. Även om markerna inte utsätts för 

direkt åverkan, så blir de ofta mer svårtillgängliga. Tekniska anläggningar som stängsel, 

stugor, kåtor, broar och vägar drabbas på likartat sätt (SOU 1974:22:132ff). 

 

Låt oss ånyo illustrera med motståndarnas argumentering mot Råne älvs utbyggnad. En 

utbyggnad påstods bli katastrofal för Gällivare skogssameby bl a genom att stora 

myrområden skulle dämmas bort. Byns anläggningar skulle skadas och livsviktig 

renbetesmark och lavtallskog skulle förstöras. Renarnas flyttnings- och betesrörelser 

skulle hindras av kanaler och upplag i markerna. (Vedung & Brandel 2001:322).  

 

Besöksnäringsargumentet slutligen tar fast på de skador som naturen, kulturminnena och 

andra upplevelsevärden åsamkas. Denna förstörelse reducerar underlaget för 

besöksnäringen i form av turism, konferensande och uppbyggnad av regionala 

utvecklingskluster.  

 

 

Samer som etnisk minoritet och ursprungsbefolkning 
En annan typ av argumentering mot vattenkraftsutbyggnad tar fasta på samernas livsstil 

och levnadssituation. I tidigare skeden utformades denna motivering som en fråga om en 

etnisk minoritet. Senare har den också kommit att uttryckas i termer av en 

ursprungsbefolkning. Skälet går ut på att exploatering av vattenkraft kan reducera den 

samiska minoritetens (ursprungsbefolkningens) möjligheter att fortleva som särpräglad  

  



28 

 

etnisk grupp. Ekonomiskt påverkas samerna av vattenkraftsutbyggnaden genom skador på 

jakt, fiske och renskötsel. Renskötseln står i en klass för sig. För den samiska 

befolkningens ekonomiska välstånd är det viktigt att rennäringen blomstrar. Men ännu 

viktigare är renskötselns roll som bärare av det samiska språket och den samiska kulturen. 

Härom vittnar exempelvis det förhållandet att en fjärdedel av alla ord i nordsamiskan har 

anknytning till renen. Renskötseln bidrar också till känslan av samisk identitet och 

gemenskap. 

 

En annan essentiell förutsättning för samisk identitet är folkets anknytning till ett särskilt 

geografiskt område, Sameätnam. 

 

Att vattenkraftsutbyggnaden har negativa effekter på samiska näringar och innebär ett 

intrång från storsamhällets sida i samelandet utgör enligt detta sätt att se ett otillbörligt 

ingrepp i en etnisk minoritets (ursprungsbefolknings) livsföring och mänskliga rättigheter 

(SOU 1976:28:95f). 

 

Enligt en statlig utredning från 1974 uppgick antalet samer direkt sysselsatta i eller 

ekonomiskt beroende av rennäringen till mellan 2500 och 3000 personer. De fördelades 

på 49 samebyar, den största på 200 medlemmar, den minsta på under 10. Sameby kallas 

den samfällighet som bedriver renskötsel och till varje by hör vissa betesområden (DsB 

1974:4:29). 

 

Det måste också finnas utrymme för att utveckla nya samiska näringar i Sameätnam. 

Vattenkraftsutbyggnader försvårar denna process (P 1977/78:57:60). 

 

 

Forskningsargument 
En bukett invändningar mot vattenanläggningar kallas här forskningsargument. Enligt 

dessa resonemang kan vattenkraftsutveckling skada vetenskapligt arbete som pågått en tid 

eller vetenskapligt arbete som ännu inte kommit igång men som skulle vilja använda den 

natur som blir förstörd (SOU 1976:28:191). Argumenteringen förekommer i en 

metodinriktad och en sakinriktad variant. 

 

Det metodinriktade forskningsargumentet handlar om behovet i vetenskapligt arbete av att 

angripa effektproblem. Vilka effekter ger det och det ingreppet eller förhållandet upphov 

till? För att kasta ljus över eventuella effekter behöver vetenskapsidkarna ha referensfall, 

där det intressanta ingreppet eller förhållandet inte inträffat eller existerat. En variant av 

denna bevekelsegrund saknar inte ironi. För att belysa vattenkraftsutbyggnadens effekter 

måste den aktuella älven förskonas från vattenkraftsutbyggnad, kunde man hävda. Hur då, 

kan den fåkunnige undra.  

 

Tankegången belystes med all önskvärd tydlighet i diskussionen 1961-1970 om 

Vindelälvens utbyggnad. Vindelälven i outbyggt skick behövdes som referensfall i 

förhållande till den närbelägna men fullständigt utbyggda Umeälven, hävdades det. 

Vetenskaparna skulle då på ett metodiskt godtagbart sätt kunna jämföra vad som hänt 

med inte bara flora, fauna, geologi och ekologi i största allmänhet utan även kultur, 

befolkningsutveckling och turism i den utbyggda umedalen med vad som förelåg i den 
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 outbyggda vindelådalen. På så sätt skulle outbyggnad bidra till att kasta ljus över 

utbyggnad.  

 

Läget skulle inte motsvara ett randomiserat experiment i vilket experiment- och 

kontrollgrupp valdes ut slumpmässigt. Det skulle i stället bli en tvillingsituation, en 

kvasiexperimentell belägenhet, i vilken referensgruppen valdes ut genom intelligent 

ihopparning (matchning) med experimentgruppen. Den fritt strömmande Vindelälven 

skulle bli en nära nog perfekt tvilling till den helt avtrappade Umeälven, eftersom den 

rann både parallellt med och tätt intill och därför i princip skilde sig från Umeälven enbart 

vad gällde vattenkraftens utbyggnad. Ibland vidgades argumentet till att inkludera 

utbyggnadens följdinvesteringar i vägar och biltrafik eller rentav mänsklig miljöpåverkan 

i stort. (Vedung & Brandel 2001:130¸ även DsI 1969:8).  

 

Det sakinriktade forskningsargumentet handlar om att en outbyggd älv eller älvsträcka i 

sig kan erbjuda goda forskningsmöjligheter för olika vetenskapliga discipliner utan att det 

har med referensfall och mänskliga ingrepp att göra. Det kan handla om studiet av 

inlandsisens tillbakaryckning inom våra högfjäll, ett område som sedan länge varit 

föremål för omfattande undersökningar. (DsI 1969:8, 49f). 

 

Det kan handla om studier av vattenföring, slamtransport, erosion, pålagring på levéer och 

i laguner (DsI 1969:51). Det kan handla om naturgeografisk eller geologisk forskning 

(intressanta bergsformationer överdäms eller sprängs bort, DsB 1974:4;34.). Det kan 

handla om zoologisk utforskning av unika faunor såsom fiskbeståndets vetenskapliga 

värde genom den vetenskapliga fiskeribiologin och utrotning av genetiskt värdefulla 

fiskbestånd. Det kan handla om botanisk forskning i form av inventering av växtarter, 

forskning rörande den enskilda arten och miljön och forskning rörande växternas 

spridning i intakta ekologiska system. (DsI 1969:8, I:69f.)  

 

En särställning i svensk debatt förefaller ekologisk forskning ha intagit. Denna 

argumentering tycks ha uppstått i slutet av 1960-talet; dessförinnan förekom den inte. 

Ånyo kan illustrationsmaterial hämtas från debatten om Vindelälvens utbyggnad; där 

spelades det ekologiska forskningskortet ut med stor frenesi. Den ekologiska vetenskapen 

som ”kan ... förutses få en alltmer ökande betydelse”, sades det. Eftersom ”Vindelälven 

uppvisar en fullständig uppsättning av de biotyper som är karakteristiska för en boreal–

arktisk flod”, var den idealisk för sådan forskning. Genom att älven från fjällen till havet 

... genomlöper en mängd olika zoner med stora skillnader i klimat, geologi, växt- och 

djurvärld, erbjuds utomordentliga möjligheter för ekologisk forskning. (Vedung & 

Brandel 2001:72). Vindelälven hade sin naturliga flora och fauna kvar. Motsvarande 

uppsättningar i andra älvdalar påstods vara bortdämda. En utbyggnad skulle försvåra för 

den ekologiska vetenskapen.  

 

I just ärendet Vindelälven kopplades detta argument till en lokalt inriktad diskurs om det 

späda Umeå universitet, i vars närhet den aktuella älven rinner fram. Umeå universitet 

hade invigts i september 1965, någon månad efter den första vindeldebatten i riksdagen. 

Där hade både botanik och zoologi getts en ekologisk inriktning. (Vedung & Brandel 

2001:129ff).  
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Vid Råne älv fanns en mätningsstation utplacerad inom ramen för UNESCO:s program 

Internationella Hydrologiska Dekaden. Det handlade om ett svenskt vetenskapligt 

åtagande inom ett global internationell forskningssatsning om världens vattentillgångar. 

Stationen gav upphov till ett forskningsargument mot älvens utbyggnad.   

 

 

Försvarsargument 
Det har framförts försvarsargument mot vattenkraftens utbyggnad. Det avser utbyggnader 

i övre Norrland främst i Kalixälven men även i Råne, Torne och Muonio älvar. Försvaret 

av övre Norrland grundar sig i stor utsträckning på att de outbyggda älvarna är svåra att ta 

sig förbi för en angripare. En utbyggnad av Kalix älv eller Råne älv kommer därför att 

medföra krav på en genomgripande förändring av försvarsplaneringen för denna del av 

landet, hävdades det. (SOU 1976:28:142). Efter 1990 och kalla krigets slut hörs detta 

argument alltmer sällan.  

 

 

 

 

Baggböleriargumentet 
 

Baggböleri, tidigare ett uttryck för att olovligen avverka kronoskog eller att med tvivelaktiga 

affärsmetoder köpa skogsfastighet eller timmer av annan markägare. Numera används uttrycket för att 

beskriva tvivelaktiga affärsmetoder i allmänhet. 

Uttrycket baggböleri lär ha myntats av tidningen Fäderneslandet i samband med dess rapportering 

från rättegångarna mot James Dickson 1842 - 1850. James Dickson & Co stod anklagade för att vid sitt 

sågverk i Baggböle utanför Umeå ha sågat och sålt timmer som olovligen var avverkad på kronoskog. 

Under rättegångarna framkom det att företaget även hade köpt skog av bönderna i trakten genom att 

vänskapligt bjuda dem på sprit och när hemmansägaren var tillräckligt berusad inleddes förhandlingarna 

om skogen, varvid hemmansägaren accepterade ett alltför lågt pris för skogen.¨ 

Wikipedia ,20110207, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Baggböleri 

 

 

Baggböleriargumentet mot vattenkraftsutbyggnad säger att utbyggnad inte bör ske därför att det 

rör sig om exploatering i en negativ mening av en lokalbefolkning. Kraftbolagen tillåts komma 

undan alltför billigt med sin utbyggnad. Vattenrätterna har köpts upp för ett tarvligt lågt pris. 

Fisket och naturvärdena har värderats för lågt. En utbyggnad innebär en utsugning av det lokala 

till förmån för något annat, t.ex. det nationella eller det företagsekonomiska.  

 

Baggböleriargumentet tillämpas även på kommuner. Mot vattenkraftsutbyggnad av t.ex. typen 

effektiviseringar av befintliga kraftanläggningar hävdar företrädare för det kommunala intresset 

att vattenkraftens vinster bara försvinner ut ur kommunen. Kommunen som helhet gör 

uppoffringar för det nationella bästa men får alldeles för lite tillbaka av kraftbolagens intäkter – 

en nutida form av baggböleri. 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronoskog&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4derneslandet
http://sv.wikipedia.org/wiki/James_Dickson_%26_Co
http://sv.wikipedia.org/wiki/1842
http://sv.wikipedia.org/wiki/1850
http://sv.wikipedia.org/wiki/Baggb%C3%B6le,_Ume%C3%A5_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Baggböleri
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