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Förord

Den 14-15 oktober 2015 genomfördes konferensen Industrisamhällets 
landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet i Kris-
tianstad. Målet var att analysera samverkansmöjligheter och intres-
sekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen – 
med fokus på industrisamhälles kulturarv. Genom att kritiskt granska 
såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att belysa 
betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lös-
ningar. 

Deltagarna kom i första hand från natur-, vatten- och kulturmiljövård 
och/eller var personer vars arbete berör industriarvets miljöer – profes-
sionellt eller ideellt. Bland talarna återfanns representanter för centrala 
aktörer på såväl nationell, regional och lokal nivå, både ideella organi-
sationer, forskningsinstitutioner och myndigheter. Totalt kunde cirka 70 
personer beredas plats under de två dagarna. Det blev uppenbart att 
konferensen fyllde ett viktigt behov. 

Denna dokumentation återger presentationerna vid konferensen. Tex-
terna bygger på föredragshållarnas egna manuskript, på bandinspelningar 
och/eller på talarnas powerpoint-presentationer. Ett stort tack till alla dem 
som med stor generositet har ställt material till förfogande. 

Samtliga talare har beretts möjlighet att granska publicerade texter, 
men där felaktigheter i transkribering och tolkning kvarstår är under-
tecknad redaktör ansvarig. Skillnader mellan den publicerade texten 
och vad som faktiskt presenterades under konferensen förekommer. 
Målet har inte varit att göra en historisk dokumentation av konferen-
sen i sig, utan att förmedla talarnas åsikter och analyser. Den skriftliga 
formen skiljer sig i grunden från den muntliga. 

Inledningsvis hälsades konferensdeltagarna välkomna av musei-
chef Barbro Mellander vid Regionmuseet Kristianstad. Konferensen 
var sedan uppdelad i fyra huvudavdelningar, varav en exkursion och 
tre konferenssessioner. Under den inledande exkursionen besökte 
konferensen två vattenverksamhetsmiljöer vid Vramsån söder om 
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Kristianstad samt en sanerad före detta industrimiljö i centrala Kristian-
stad. Den första sessionen, Förorenade miljöer, behandlade industrins 
oönskade arv och frågan hur man kommer till rätta med miljöförore-
ningarna utan att förstöra det industrihistoriska arvet. Sessionen bestod 
av två introduktionsföreläsningar, dels om begreppet industrinatur och 
dels om det omfattade arbete som Naturvårdsverket utför för att sanera 
smutsiga industrimiljöer. Därefter följde fyra något kortare presentatio-
ner som behandlade mer avgränsade frågor eller exempel: saneringen 
av det före detta gjuteriet i Hälleforsnäs, det stora projekt som dragits 
igång för att sanera det småländska Glasriket, betydelsen av det byggda 
industriarvet i Borås och metodiken i sanering av förorenade byggna-
der. Den andra konferenssessionen, Vattenverksamheter, behandlade de 
frågor som uppstår när EU:s vattendirektiv skall genomföras. Sessio-
nen inleddes av tre mer principiellt hållna introduktionsföreläsningar, 
om vattendirektivet och vattenförvaltningens organisation, om miljö-
balkens roll som en central kulturmiljölag samt om möjligheterna till 
tvärsektoriellt arbete kring vattenverksamhetsmiljöer. Den andra delen 
av denna session bestod av fyra kortare presentationer, två från viktiga 
partsintressen, Svensk Vattenkraftförening och Älvräddarna, samt två 
föredrag som presenterade regionala exempel, arbetsmetoder och prak-
tiska exempel i Jönköpings respektive Västerbottens län. Konferensen 
avslutades med en paneldebatt.

*
Konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och håll-
barhet arrangerades gemensamt av Svenska industri minnes föreningen 
(SIM), Regionmuseet Kristianstad, Arbets  livs  museernas Samarbetsråd 
(ArbetSam) och Arbetets museum. I organisationskommittén ingick 
Jan af Geijerstam, Lovisa A. Grentzelius, Eric Julihn, Barbro Mel-
lander, Ida Dicksson och Helena Törnqvist. Konferensen kunde ge-
nomföras tack vare finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-
anslag. Dokumentationen har sammanställts av Jan af Geijerstam.

För organisationskommittén
Stockholm 2 mars 2016
Jan af Geijerstam
Ordförande Svenska industriminnesföreningen
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Inledning
Barbro Mellander, Museichef  
och Landsantikvarie Skåne

Den 14–15 oktober hade Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne den stora glädjen att vara värd för den nationella konferensen 
”Industrilandskap – kulturarv, miljö och hållbarhet”. Konferensen vil-
le behandla intressekonflikter som finns i mötet mellan naturvård och 
kulturmiljö utifrån exempel från industrilandskapet. I dagens kultur-
miljöarbete finns ett helhetsperspektiv på landskap där man ser natur- 
och kulturvärden som integrerade och sammanflätade med varandra. 
Det mesta i det samtida landskapet bär spår av mänskliga aktiviteter 
som i olika grad påverkar ekosystemen. Men detta har inte lett till en 
ökad samverkan med naturvården och när intressena kolliderar finns 
det lite utrymme för dialog och förståelse för varandras perspektiv. 
Genom att fokusera på två teman där det finns intressekonflikter mel-
lan naturvården och kulturmiljön ville konferensen undersöka vad 
som händer när vi möts och lyssnar på varandras kunskap, delar erfa-
renheter, bryter tankar och åsikter. Kan det leda till att vi börjar sam-
verka och samarbeta, hittar nya angrepps- och arbetssätt, får en ökad 
förståelse för varandras profession?

Konferensen lyfte fram två teman som har bärighet i Skåne, föro-
renade industrilämningar och hotade kulturlämningar i vattendrag. 
Det finns flera namnkunniga industrier i Skåne som skapat rubriker 
på grund av dess skadeverkningar på människor och natur. Exempel 
är BT Kemi i Teckomatorp och Lomma Eternit. I andra fall finns det 
verksamheter som lett till bestående ingrepp och omdanat landska-
pet, till exempel Cementas kalkbrott i Limhamn. Miljölagstiftningen 
ställer idag krav på omfattande sanering som innebär att kulturhisto-
riska industribyggnader och miljöer helt kan utplånas. Det industriella 
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kulturarvet är inte bara idylliskt och nostalgiskt utan har också mörka 
sidor som behöver dokumenteras och bevaras i vårt kollektiva minne. 
Hur kan det säkerställas och bekostas av vem? Är det möjligt att i ett 
utredningsskede ställa krav på att också undersöka förutsättningar till 
bevarande?

Den aktuella Vattenverksamhetsutredningen visar på hur kulturmil-
jövårdens kompetens och intressen inte efterfrågas utan förbigås helt. 
Detta står i bjärt kontrast till den starka opinion och ifrågasättande från 
byalag, hembygdsföreningar och markägare som Länsstyrelsen Skå-
nes krav på återställning av vattenflöden har väckt. Målet är att säkra 
biologisk mångfald och hållbarhet, men samtidigt riskerar detta att ske 
på bekostnad av att dammar, lämningar efter sågar, kvarnar, kraftverk 
med mera, ofta med en månghundraårig historia, ska rivas bort. Vram-
sån strax söder om Kristianstad är ett vattendrag med stora natur- och 
kulturvärden där olika intressen står långt ifrån varandra. Konferensen 
bjöd på en mycket intressant exkursion till Vramsån med besök på 
ett par hotade kulturmiljöer. Representanter från Länsstyrelsen Skåne 
och lokala mark- och kraftverksägare fick på plats redogöra för sina 
synpunkter och föra en diskussion med deltagarna. Alla fick komma 
till tals, vilket upplevdes som mycket värdefullt! 

De två konferensdagarna var fyllda med korta, kärnfulla och intres-
santa inlägg från företrädare både från kulturmiljö- och naturvårdssi-
dan och ledde fram till en avslutande samlad diskussion under ledning 
av moderator Niklas Cserhalmi. Diskussionsvågorna gick höga men 
i en konstruktiv anda. Många bra synpunkter, förslag och idéer kom 
fram, vilka andades möjligheter till ett större samförstånd och förstå-
else för varandras ståndpunkter. Det är ett gott betyg att konferensens 
grundläggande intentioner infriades. Men det är nu som jobbet börjar!

Barbro Mellander
Museichef/Landsantikvarie
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Vramsån och gasverket  
i Kristianstad
Jan af Geijerstam

Konferensen inleddes med en exkursion där färden dels gick till två 
vattenverksamhetsmiljöer i Vramsån drygt tio kilometer sydväst om 
Kristianstad, Bäcklunda kvarn och Trobromölla nedre, och dels till 
platsen för det före detta stadsgasverket i centrala Kristianstad. 

Vramsån 
Vramsån är ett av de större biflödena till Helge å som i sin tur rinner 
ut i Hanböbukten strax söder om Åhus. Omgivningarna till åns övre 
del, uppströms Tollarp, domineras av skogs- och betesmark. Nedanför 
Tollarp rinner ån i huvudsak genom jordbruksmark. 
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Länsstyrelsen inventerade kulturhistoriska värden vid totalt 23 vattenverksamhetsmil-
jöer längs Vramsån för att för att bedöma riskerna i samband med vattenvårdsåtgärder 
och tillståndsprövning av vattenverksamheter. Konferensen besökte Bäcklunda kvarn 
och Trobromölla nedre, nummer 12 och 13 på kartan. Karta: Vramsån, Länsstyrelsen 
Skåne, Rapport 2015:17. 
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Under exkursionen redogjorde antikvarie Jakob Marktorp för de 
kulturhistoriska värdena kring Vramsån, framför allt med utgångs-
punkt från den inventering han genomfört tillsammans med Evelina 
Ericsson inom ramen för projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning 
– planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Det flödande vattnet, rätten att utnyttja vattenkraften och etablering-
en av kvarnar och andra anläggningar är en central del av bygdens 
historia sedan medeltiden. Längs med Vramsån finns en lång rad be-
byggelsemiljöer med direkt koppling till det rinnande vattnet, framför 

Omedelbart öster om E22-an passerar Vramsån en komplex kulturhistorisk miljö med 
fyra kvarn- och industrimiljöer, alla med dammanläggningar. Av Bäcklunda pappers-
bruk kvarstår bara rester, men den kanal som byggdes för att leda vatten in till pap-
persbruket är ännu väl synlig. Trobromölla nedre och Bäcklunda kvarn är väl bevarade 
och har turbiner i drift. Anläggningarna vid Trobromölla övre är delvis i förfall. Ån går 
här genom ett utpräglat jordbrukslandskap, bland annat med stora fruktodlingar. 

Roger Nilsson vid Bäcklunda kvarn (t.v.) och Bertil Trobro vid Trobromölla nedre (t.h.) 
tog emot konferensdeltagarna. Med detaljerad kunskap om lokala förhållanden be-
skrev de det långsiktiga och komplicerade arbetet med att ta hand om de vattenverk-
samheter de äger och förvaltar. Foto: Jan af Geijerstam.
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allt kvarnar, men även andra typer av miljöer som vittnar om tidigin-
dustriell verksamhet: färgerier, pappersbruk, tegelindustrier, tvätterier 
och stampar. 

Trobromölla nedre och Bäcklunda kvarn är två av de 23 miljöer som 
kartlades i länsstyrelsens inventering. Vid båda dessa anläggningar 
finns idag fungerande mindre kraftverk. I landskapet hör de nära sam-
man med Trobromölla övre och lämningarna efter Bäcklunda pappers-
bruk. Inventeringen klassar helheten, med dess olika beståndsdelar 
som av mycket stort kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, det ström-
mande vattnet, dammanläggningarna och de öppna vattenspeglarna 
som bildas vid dem är alla viktiga för förståelsen. 

Vramsån har också stora naturvärden. Vid konferensens besök be-
rättade biologen Maria Nitare från fiske- och vattenvårdsenheten vid 
Länsstyrelsen Skåne om Vramsåns rika biologiska liv. Vramsån med 
biflöden är ett Natura 2000-område, det vill säga ett område med sär-
skilda naturvärden och en del av ett nätverk inom EU som syftar till att 
skydda och bevara den biologiska mångfalden. Ån har ett slingrande 
lopp med blockrika sträckor och forsar. På flera ställen översvämmar 

Maria Nitare från fiske- och natur-
vårdsenheten vid Länsstyrelsen Skåne 
beskrev Vramsåns stora naturvärden 
och att det är nödvändigt att få såväl vat-
tedomar för att kunna göra balanserade 
helhetsbedömningar och att rensa ån 
från vandringshinder. De två dammä-
garna Bertil Trobro (ovan t.v.) och Roger 
Nilsson (nedan t.v.) beskrev kraven som 
de ställs inför som orealistiska och läns-
styrelsens handläggning som uppröran-
de. Foto: Jan af Geijerstam.
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ån regelbundet omgivande marker vilket i sig ger en rad olika typer av 
viktiga biotoper. Biflödena är naturliga skogsbäckar med potentiella 
öringbottnar. Ån har en mycket artrik bottenfauna med stort antal säll-
synta arter, bland annat Europas finaste lokal med stormusslor, totalt 
sju olika arter. Ett parti i ån har ett mycket fint bestånd med tjockskalig 
målarmussla. 

Kultur- och naturvärden
Besöket vid Vramsån illustrerade de djupgående konflikter som idag 
uppstår när äldre vattenverksamhetsmiljöer skall tvingas leva upp till 
kraven på återställning och formella tillstånd för att skapa biologisk 
mångfald och hållbarhet. Bertil Trobro, ägare till Trobromölla nedre 
och Roger Nilsson, ägare till Bäcklunda kvarn var värdar för besöket 
och båda vittnade om en mycket misstro och skarp kritik av länssty-
relsen handläggning.

De många dämmena i Vramsån inverkar mycket negativt på natur-
värdena. För lekvandrande fiskarter som havsöring och ål är möjlighe-
ten att ta sig upp- och nedströms ofta direkt avgörande för om de ska 
kunna reproducera sig. För andra arter blir dämmena barriärer som 
hindrar till exempel födosök, spridning av bestånden och genetiskt ut-
byte mellan grupper på olika sidor av dämmet. I delar av Vramsån har 
naturligt strömmande vattenmiljöer sommartid ersatts av uppdämda 
lugnvatten och vid vattenkraftverk tillkommer risk för dödliga skador 
från turbiner. 

Som en del av arbetet med Vramsån driver Länsstyrelsen Skåne där-
för ett projekt med stöd från Havs- och vattenmyndigheten för en för-
bättrad ekologisk status i ån. Ett uttalat mål är att minska inverkan av 
dämmen och vattenkraft. Grunden för Länsstyrelsens tillsyn är att de 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska ansöka 
om tillstånd, vilket innebär en process vid Mark- och miljödomsto-
len. Vid en sådan process kan en samlad bedömning göras av både 
kultur- och naturmiljö och om verksamheten är förenlig med EU:s 
vattendirektiv. 

Samtidigt är både tillståndsprocessen och de olika anpassningsåt-
gärder som kan krävas mycket kostsamma och dessa kostnader drab-
bar i sin helhet den enskilde dammägaren. Om utslaget dessutom blir 
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Under exkursionen gjordes ett kort stopp på platsen för Kristianstads gasverk. Bil-
derna i övre raden visar området 2008 med byggnadsbeståndet helt bevarat (t.v.) och 
sedan saneringen och återställningen slutförts (t.h). Bilder från Google earth och www.
hitta.se, hämtade och bearbetade av Jan af Geijerstam 2016-02-19. Därunder gasver-
ket. Foto: Bert Leandersson på uppdrag av Kristianstad kommun.
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att dämmen ska rivas riskerar betydelsebärande delar av kulturhisto-
riska miljöer att försvinna. Dammägarna riskerar också bland annat 
sättningsskador på egna och närliggande fastigheter. 

Bertil Trobro är åttonde generationen i rakt nedstigande led att äga 
och förvalta Trobromölla nedre. Han framhöll att den gängse beskriv-
ningen av galler- och turbindöd vid vattenkraftverk inte är med san-
ningen överensstämmande vid strömkraftverken i Vramsån, med sina 
låga fallhöjder, låga turbinvarvtal och drivvattenföring mindre än eller 
lika med 1,5 kubikmeter per sekund. 

Roger Nilsson äger Bäcklund kvarn sedan tjugofem år tillbaka. När 
han köpte kvarnen beskriver han att han fick besked att han inte be-
hövde några tillstånd för dämmet och kraftverket eftersom det var år-
hundraden av hävd som gällde i hans fall. Vid konferensens besök 
visade han också den laxtrappa som byggdes på 1980-talet i samråd 
med länsstyrelsen, men som nu inte längre anses bra nog. Invid ån 
beskrev han en daglig och nära kunskap om årens växlingar och hur 
han dag för dag ser fisk och fågelliv kring ån. Och han beskrev hur el-
kraftverket visserligen utgör en liten del av Sveriges kraftförsörjning, 
men att det ändå lämnar ett viktigt bidrag till den lokala elbalansen. 

– Jag är så förbannad på att vi ska börja rota i ån igen, sa han. Man 
har inte full koll på vad som händer. Vi har en å som fungerar och vi 
har byggt upp en miljö som har skapats under flera hundra år. Allt 
detta vill man riskera genom att riva ut dämmena. Här har man levt 
och bott vid ån under så många år och har full koll, men ändå litar man 
inte på oss utan man är tvungen att ha en vattendom, ett papper som 
jag ska lägga mellan 200 000 och 500 000 kronor på att få.

Roger Nilsson är djupt upprörd. 
– De sopar undan benen på en fullständigt. Man får inte göra på det 

viset. Man måste ha ett samarbete med folk som är här på plats. Man 
känner sig väldigt liten i dessa sammanhang. 

Gasverket i Kristianstad
Kristianstads Gasverk togs drift 1902 för att producera stadsgas. Ge-
nom torrdestillation av stenkol tillverkades gas som bland annat an-
vändes till stadens gatlyktor och till gasspisar i hemmen. Gasverket 
var ett stort tekniskt system och en central del av stadens infrastruktur.
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Destillationen skedde inledningsvis i horisontella retortugnar i ett 
ugnshus och efter 1947 i vertikala retortugnar belägna utomhus. Det 
avgasade kolet (koksen) sorterades och såldes, medan stadsgasen re-
nades i flera steg. Vid gasreningen bildades flera flytande biprodukter 
(tjära och ammoniakvatten) som mellanlagrades i en fackindelad be-
tongkonstruktion (tjärcistern) som fanns kvar under mark invid Ma-
skinhuset. De flytande biprodukterna tappades på fat och såldes. Innan 
gasen leddes ut till två gasklockor avskiljdes svavelväte och vätecya-
nid i en gasreningsmassa som bestod av järnoxider. Gasreningsmassan 
regenererades och användes efter ett antal cykler som fyllnadsmassor 
på området.

Under de första 10-20 åren uppgick gasproduktionen till cirka en mil-
jon kubikmeter per år. Till detta krävdes cirka 3 000 ton stenkol. Det nya 
gasverket 1947 innebar en kraftigt ökad produktionskapacitet. Under 
verksamhetstiden producerades utöver stadsgasen ungefär 100 000 ton 
koks, 10 000 ton tjära och 2 000 ton ammoniumsulfat. 

Produktionen lades ned 1962 och anläggningarna användes senare 
som lager och kontor. Under 2008 visade undersökningar att området 
var kraftigt förorenat av restprodukter från gastillverkningen och läns-
styrelsen placerade området i den högsta riskklassen för människor 
och miljö, framför allt då föroreningarna var ett hot mot grundvattnet. 

Området ligger i södra delen av Kristianstad och avgränsas i väster 
av järnväg och en lokalväg, i söder av E22, i öster av parkmark samt 
i norr av Sveriges Radio och ett småindustriområde. Fastigheten är 
cirka 40 000 kvadratmeter stor och gasverksverksamhet bedrevs på 
cirka 23 000 kvadratmeter. Kristianstads kommun lät 2010-2012 ge-
nomföra en totalsanering av fastigheten.

Före saneringen fanns de flesta byggnader från gasverkstiden kvar, 
men gasklockorna hörde till den del av anläggningen som redan var 
riven. Saneringen innebar dock en total rivning av samtliga byggna-
der på området och för att få bort alla rester efter gastillverkningen 
schaktades stora mängder förorenad jord bort. I snitt grävdes området 
ur med 2-3 meter Totalt grävdes cirka 122 000 ton jordmassor bort 
och 113 000 ton fraktades till destruktionsanläggningar. Saneringen 
kostade cirka åttio miljoner kronor och bekostades till nittio procent 
av anslag från Naturvårdsverket och till tio procent av kommunen. 
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I en video som gjordes inför saneringen och som finns publicerad 
på Kristianstad kommuns webbplats säger projektledaren för sane-
ringen att de flesta byggnaderna är rena. Arbetet innebar dock att så 
gott som alla synliga spår av verksamheten utplånades på platsen för 
gasverket. I arkiven är läget bättre och bevarat arkivmaterial omfattar 
bland annat alla gasverkets årsberättelser med nybyggnadsritningar 
och produktionsvolymer från 1902 fram till nedläggningen 1962. Det 
finns även fotografier från startåret och nedläggningsåret. Inför riv-
ningarna gjordes också en översiktlig fotografisk dokumentation av 
byggnaderna. Någon sammanhållen kulturhistorisk dokumentation 
gjordes dock aldrig. Inte heller finns någon samlad dokumentation där 
tidigare anställda får berätta om verksamheten eller som inbegriper 
gasverkets historiska betydelse för Kristianstad. Detta kan jämföras 
med den dokumentation som gjordes inför rivningen av exempelvis 
Kromläderfabriken i Klippan. ■
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2.  
Förorenade miljöer
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Introduktion

Sedan början av 1990-talet har Naturvårdsverket i samarbete med 
länsstyrelserna inventerat förorenade områden i Sverige. Kartlägg-
ningarna visar att det finns mer än 80 000 områden som är förorenade 
eller som måste undersökas vidare. Cirka 1 000 områden bedöms vara 
så allvarligt förorenade att riskerna är mycket stora för människors 
hälsa eller för miljön. Föroreningarna är så gott som alltid orsakade av 
industriell verksamhet och Naturvårdsverket beskriver detta som ”en 
del av svensk industrihistoria”. 

Efterbehandlingen kan innebära att det uppstår direkta konflikter 
mellan miljömålet ren miljö och kulturhistoriska värden. Målet för 
konferensens session om förorenade miljöer var att belysa möten mel-
lan naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen när industrihistoriska 
miljöer hotas av stora förändringar eller till och med total rivning i 
samband med saneringar. Hur skapar vi industrihistoriska landskap 
som också är ekologiskt hållbara? Varken naturvärden eller kulturvär-
den är självklart givna. Det handlar om sociala konstruktioner. 

Anna Storm inleder med att beskriva några olika typer av industri-
natur, både i betydelsen faktiska biotoper som resultat av människans 
verksamhet och som uttryck för hur människor betraktar sin omgiv-
ning. I ännu en övergripande presentation redogör Magdalena Gleisner 
för Naturvårdsverkets arbete med förorenade miljöer och möjlighe-
terna till saneringsåtgärder som tar hänsyn till kulturhistoriska värden.

Fyra avslutande artiklar är mer avgränsade när det gäller det empi-
riska materialet. Jan af Geijerstam beskriver saneringen av Hällefors-
näs bruk mot bakgrund av ett halvsekel av radikala historiska omvand-
lingar, Björn Lindbom redogör för det småländska glasbruksprojektet 
där kulturhistoriska värden integreras i projektplaneringen redan från 
början, Fredrik Hjelm tecknar industriarvets centrala betydelse i tex-
tilstaden Borås och Maud Söderberg beskriver hur historisk kunskap 
är central även för en tekniker/naturvetare när man ska ta sig an föro-
renade byggnader. ■
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Industrinatur – biotoper  
i människans landskap
Anna Storm, Södertörns högskola

Orden industri och natur kan verka motsägelsefulla och representera 
skilda verkligheter och värden – å ena sidan det orörda, växande och 
levande och å andra sidan det kraftigt förändrade, exploaterade och 
förstörda. Begreppet industrinatur bygger på ett annat sätt att tolka 
och förstå mötet mellan industri och kultur. Det etablerades bland bo-
taniker i Västberlin under 1970-talet för att sedan användas i bredare 
bemärkelser.1 

Jag ska ta upp fyra möjliga betydelser och användningar av ordet 
industrinatur: 

• industrialiserad natur, 
• vegetation som hot eller möjlighet i samband med återanvänd-

ning av industrimiljö, 
• övervuxen industrimiljö som ekologiskt sett en “fjärde slags 

natur”, en “ny vildmark”
• visuell fascination för industriruiner där “naturen tar tillbaka”.

Som vi ska se finns det en slags kronologi i hur dessa olika former av 
industrinatur har artikulerats. 

Industrialiserad natur
Den första typen är industrialiserad natur med det industrialiserade 
jordbruket som ett arketypiskt uttryck. Ett exempel kan vara de omfat-
tande kanalsystemen i Nederländerna där det är svårt att säga var grän-
sen mellan industri och natur egentligen går. I den här texten ser jag 
emellertid den industrialiserade naturen främst som en förutsättning 
för industrinatur i de post-industriella landskap som jag framförallt 
ska uppehålla mig vid.
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Vegetation som hot eller möjlighet 
Den andra typen av industrinatur är vegetation som hot eller möjlig-
het i samband med återanvändning av en industrimiljö. Jag ska ge tre 
exempel.

Koppardalen. Vi börjar i Koppardalen, tidigare Norra verkens in-
dustriområde, i Avesta i södra Dalarna. Här finns ett järn- och stål-
verk som etablerades i slutet av 1800-talet och avvecklades i mitten av 
1900-talet. Industriområdet är beläget längs med Dalälven och rym-
mer bebyggelse från verksamhetens olika expansionsfaser. Från fram-
förallt 1990-talet och framåt har området genomgått en omvandlings-
process med två huvudsakliga inriktningar; dels en återanvändning för 
kulturändamål, dels en återanvändning i form av lokaler för mindre 
tjänsteföretag inom ramen för lokal näringslivsutveckling.2

Möjligheten med vegetation i Koppardalen – från arkitektsynpunkt, 
vilken också delades av näringslivsutvecklarna – var att göra områ-
det vänligare med hjälp av ny växtlighet, att ”normalisera” området, 
och göra det lite mer likt andra miljöer i staden. Hotet med vegeta-
tion – från antikvarisk synvinkel – var dels att den spontant växande 
vegetationen hotade själva bebyggelsen rent fysiskt, dels att all slags 
vegetation – spontan eller nyplanterad – hotade det som man såg som 
den autentiska upplevelsen och förståelsen av järnverket som historisk 
miljö.

Industrialiserad natur. Nordsjökanalen mot Amsterdam.  
Foto: Gerard Hogervorst, 2005, Wikimedia commons cc-by.
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Under omvandlingsprocessen gav olika aktörer uttryck för dessa 
skilda uppfattningar om vegetationen:3

”… i avvaktan på att tomter styckas av och säljs bör området 
på ett så enkelt sätt som möjligt snyggas upp med vegetation.” 
(Avesta stadsarkitekt, 1997)

[De övergivna industriområdena är som] ”fula sår i naturen” 
[vilket kan avhjälpas med nyplantering] (Arkitektstudenter 
från KTH på besök i Avesta, 1999)

”Vattnet speglar vackert de gula höstlöven, men trädens rötter 
äventyrar på sikt kantskoningarna och skänker dessutom en 
lummighet åt området, som är främmande för dess karaktär” 
(Antikvarisk expertis, 2001)

”Avsaknaden av vegetation är i sig en värdebärare” (Antikva-
risk expertis, 2001)

Landschaftspark Duisburg-Nord. Ett andra exempel i denna kate-
gori är Landschaftspark Duisburg-Nord i Ruhrområdet i Tyskland. 
Detta är en före detta tackjärnshytta som omvandlats till en så kallad 
”landskapspark”. För många som intresserar sig för post-industriella 
landskap utgör den ett centralt exempel.4

Här har landskapsarkitekter dominerat i förändringsarbetet, och de 
nyplanteringar som förespråkades i Avesta återfinns också här. Dock 
kanske inte på det ”normaliserande” sätt som man föreställde sig i 

Spontan vegetation i 
anslutning till två valsverk 
på Norra verkens industri-
område, senare ”Koppar-
dalen” i Avesta. Fasader 
mot Dalälven nedanför 
Storforsen. Foto: Jan af 
Geijerstam, 2010.
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Avesta, utan mer ”exotiserande”. De övergivna industristrukturerna 
förvandlas i någon mån till skulpturer i en konstnärligt gestaltad re-
kreationsmiljö. Spontan växtlighet ses därtill som ett värdefullt inslag 
i en medveten strategi för kontinuerlig förändring av miljön.

Den ansvariga arkitektbyrån skriver så här om omvandlingen av 
området:

”Today, the fear of pollution and contamination has given way 
to a calm acknowledgement of the old structures […] where 
the trees in blossoms interweave with the bizarre framework of 
the blast furnaces and the wind heaters to a fantastic image. 
So, by degrees, a fresh history and a fresh understanding of the 
contaminated site and of the landscape art have been develo-
ping…”5

I landskapsparken i Duisburg artikuleras möjligheterna med återan-
vändningen och vegetationens roll i alla tonarter. Framförallt handlar 
det om att se miljöerna på ett nytt och, som jag vill mena, exotise-
rande sätt, och i förlängningen att skapa hoppingivande förändring i 

Utsikt från toppen av en masugn över raka rader av nyplanterade körsbärsträd. Mei-
dericher Hütte i Ruhrområdet i Tyskland har omvandlats till Landschaftspark Duisburg-
Nord med plats för rekreation och naturupplevelser. Foto: Anna Storm, 2007.
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en krisdrabbad region. Hoten är mer lågmälda i detta sammanhang, 
nästan osynliggjorda, kanske för att de är så självklara. Både arbets-
lösheten och föroreningarna i mark och vatten är fortfarande mycket 
omfattande i Ruhrområdet.

Post-nukleär natur. Mitt tredje exempel knyter an till ett nytt forsk-
ningsprojekt där jag ska undersöka föreställningar om post-nukleär 
natur, vilket också kan ses som ett exempel på återanvändning av en 
industrimiljö, om än extrem på många sätt.6

I framtidsbilder av hur det ska bli när ett kärnkraftverk demonte-
rats, som till exempel Barsebäck, är den återställda naturmiljön helt 
central. Den rena, säkra, icke-radioaktiva gräsmattan signalerar att 
marken är tillgänglig för ny användning, till exempel för att bygga 
Barsebäcks sjöstad, som Kävlinge kommun hoppas ska kunna ske på 
platsen där Barsebäcksverket idag ligger.7 Från ägaren E.ON:s sida 
framhåller man att detta är en fråga om kommunikation – att kunna 
kommunicera att ”rent är rent” och därmed ofarligt.

En helt annan post-nukleär natur hittar vi i den radioaktiva och del-
vis avstängda zonen runt kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina, nära 
gränsen till Vitryssland. Här finns – i princip – inte längre några män-
niskor och istället har djur och växter tagit över. I fotoböcker och i 
marknadsföring för ett naturreservat på den vitryska sidan porträtteras 
ett rikt växt- och djurliv. Det är gärna de stora djuren som lyfts fram 
– visent, älg och lo – och djurlivet skildras på traditionellt naturroman-
tiskt sätt, som fåglar som lyfter från en sjö i motljus.

Preliminärt tänker jag att industrinatur i relation till kärnkraftsindu-
stri i dessa bilder handlar om att visa dels på hur industrin kan ”plockas 
bort” och naturen återställas till ursprungligt skick, dels på att naturen 
har kraft att både läka och stå emot sådant som människan ställt till 
med. Kort sagt, att signalera att ”allt är bra”. Men jag ska återkomma 
till detta när vi hunnit lite längre i projektet.

En “fjärde slags natur”
Den tredje typen av industrinatur som jag tar upp här är en övervuxen 
industrimiljö som ekologiskt sett kan betraktas som en egen slags na-
tur, som en “ny vildmark”. Det är också i denna typ av natur som or-
det industrinatur har sitt ursprung, närmare bestämt i Västberlin efter 
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andra världskriget. Många sönderbombade hus byggdes där inte upp 
igen, både på grund av ekonomiska svårigheter men också på grund av 
att det fanns behov av utrymme för rekreation i den avskärmade sta-
den. När botaniker och senare ekologer studerade den natur som fanns 
tillgänglig för dem hamnade bland annat den spontana igenväxningen 
av de sönderbombade tomterna i fokus.

Efterhand artikulerade ekologerna en uppfattning som handlade om 
att den urbana-industriella natur de studerade kunde ses som ett eko-
system med egna specifika karaktärsdrag. De hävdade att den urbana-
industriella naturen kan ses som en fjärde slags natur, vid sidan av den 
”orörda naturen”, ”jordbruksnaturen” och ”parknaturen”.

I ekologiskt restaureringsarbete finns ofta en strävan mot den orörda 
naturen, som ett retrospektivt, tillbakablickande, ideal. Ekologen Ingo 
Kowarik menar dock att man istället för att försöka återskapa en slags 
vildmark som är opåverkad av människan kan iaktta vilken slags natur 
som uppvisar störst kapacitet för växt och tillblivande, där det växer 
bäst helt enkelt. Detta kan ses som ett prospektivt ideal istället för ett 
retrospektivt. Och, möjligen något förvånande, där det växer bäst är i 
den urban-industriella naturen. Kowarik menar därför att denna är den 
mest ”naturliga” naturen och att den också kan betraktas som en ”ny 
vildmark”.8

Detta resonemang, menar jag, kan ses som en parallell till hur vi kan 
tänka om kulturarv. Här finns också ett dominerande retrospektivt ide-
al, till exempel att återställa en miljö till ursprungligt skick, medan det 
samtidigt finns konkurrerande synsätt som är mer prospektiva till sin 
karaktär, nämligen att fokusera på kulturarv som en mänsklig process 
som handlar om en kapacitet att erkänna och integrera det förflutna i 
samtiden.

Utöver detta resonemang om retrospektiva och prospektiva ansatser 
inom ekologi och kulturarv rymmer den här kategorin industrinatur 
mer konkret specifika egenskaper hos till exempel så kallade rude-
ratväxter. Dessa dominerar ofta den urbana-industriella naturen, och 
vissa arter korrelerar därtill med vissa tungmetaller i marken. De kan 
därmed fungera som indikatorer på metallförekomst men också ibland 
som ackumulatorer av vissa ämnen, och på så sätt bidra till en minsk-
ning av industrirelaterade föroreningar.
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Industriruiner som naturen tar tillbaka
Den fjärde typen av industrinatur representeras av en visuell fascina-
tion för industriruiner som “naturen tar tillbaka” vilket kan betraktas 
som något av en folkrörelse idag, åtminstone i den rika de-industri-
aliserade västvärlden. Det gäller framförallt som fotografisk genre i 
kombination med varianter av urban exploration och liknande ruinut-
forskande aktiviteter.

Många har uppmärksammat det ökande intresset för övervuxna in-
dustriruiner och försökt förklara vari dragningskraften består. Vissa, 
som kulturgeografen Tim Edensor, menar att det handlar om ett sö-
kande efter det icke-tillrättalagda, oordnade, i en tid och ett samhälle 
där det mesta är organiserat och förutsägbart.9 Andra lyfter fram en 
lång kontinuitet kring ruinens roll som förgängelsemotiv, som påmin-
ner om döden och också ger känslor av patina och autenticitet. En som 
arbetat med ruinfotografi är den franske fotografen Thomas Jorion. 
Han kommenterar sitt arbete så här:

En fjärde slags natur. Den urbana-industriella naturen som en ny vildmark. Südgelän-
de Berlin, Tyskland, 2008. Foto: Dirk Ingo Franke, wikimedia commons CC BY-SA.
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”I choose to enter closed and abandoned places formerly 
alive, […] to capture and share them. My fascination for the 
esthetic of abandoned places is the extension of an older tradi-
tion. The Romantics enjoyed strolling amidst the ruins of long 
lost civilizations. Centuries earlier, [many] painters dedicated 
part of their work to these forgotten places. Somehow my pho-
tos are part of this process.”10

En plats som särskilt lockat många ruinfotografer är Detroit i USA. 
Här finns uppskattningsvis 80 000 övergivna byggnader i ett implo-
derande centrum. På de flesta av bilderna syns inga människor, i 
linje med den genre som etablerats. Många människor lever dock 
fortfarande i det här ruinlandskapet, eller har tvingats flytta på grund 
av den ekonomiska kris som orsakat att så många byggnader står 
övergivna.

Detta förhållande har väckt kritik, och fotoexcesserna i övervuxna 
urbana och industriella miljöer har kallats ruinpornografi, eftersom de 
oftast helt avstår från att visa de sociala konsekvenser som hänger di-
rekt samman med ruinerna, och det pris som betalas av dem som står 
precis utanför fototuristens sökare.11

Den kanske läkande funktion som kan knytas till äventyr och skön-
hetsupplevelser i industriruiner, och till iscensättningar för rekreation 
som i landskapsparken i Duisburg, gränsar därför nära till en döljande 
funktion, där en estetiserande blick undviker att se en mörkare social 
sida.

Industrinatur – avslutande reflektioner
Gemensamt för de fyra betydelserna och användningarna av begrep-
pet industrinatur är att professionella perspektiv är avgörande för hur 
naturen, eller rättare sagt vegetation och djurliv, betraktas. Är du nä-
ringslivsutvecklare, antikvarie, landskapsarkitekt, konstnär, ekolog, 
fotograf eller kommunikatör så ser du såväl spontan som planterad 
växtlighet på olika sätt. Vegetationens och djurlivets funktion kan vara 
normaliserande, störande eller förstörande som i Avesta, exotiserande 
som i Duisburg eller kanske signalera att ”allt är bra” som i kärnkrafts-
exemplen. Tidigare industriarbetare är dock en professionell kategori 
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vars uppfattning sällan blir tydlig, varken i samband med omvand-
lingsprocesser eller när det gäller igenväxning och nyplantering.

Jag vill påstå att de skiftande typerna av samexistens mellan industri 
och natur, och de skiftande värderingarna av denna samexistens, är ett 
uttryck för det post-industriella landskapets tvetydighet, något som jag 
utvecklar mer i boken Post-Industrial Landscape Scars.12 Vidare me-
nar jag att de industriellt påverkade ekosystemen är en integrerad del 
av industrin som kulturarv och av våra samtida post-industriella land-
skap. De skiftande förståelserna av biotoper som ”naturliga”, nyttiga, 
vackra, störande, förstörande och så vidare, behöver därför artikuleras 
och integreras i det saneringsarbete för ekologisk hållbarhet som på-
går i anslutning till många nedlagda industrimiljöer.13

Avslutningsvis vill jag berätta om Allans damm, som jag fotogra-
ferade en dimmig novemberdag för några år sedan. Allans damm är 
en ganska oansenlig vattensamling på Barsebäcksverkets område där 
man lagrar lågaktivt slam från när man muddrade inloppskanalen strax 
bakom reaktorerna. Dammen är döpt efter den person på verket som 

“Allans damm” lag-
rar radioaktivt slam 
från muddring av 
inloppskanalen vid 
Barsebäcksverket. 
Ett stycke industri-
natur och ett värde-
fullt post-industriellt 
kulturlandskap? 
Foto: Anna Storm, 
2011.
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höll i muddringsarbetet. Detta är ett stycke industrinatur av mindre 
monumental karaktär, en både vacker och farlig plats som kanske vare 
sig kulturmiljövård eller naturmiljövård ser något större värde i. Ändå 
är det ett tvetydigt post-industriellt landskap som vi måste hantera när 
området så småningom inte längre är en kärnteknisk anläggning. ■
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Sanering ger nytt liv  
till gamla industriområden
Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket samordnar arbetet med att undersöka och åtgärda 
förorenade områden för att minska risken att människor eller miljö 
skadas. Arbetet med efterbehandling styrs framför allt av miljöbalken 
och de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Det övergripan-
de målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö anger bland annat att förorenade 
områden ska vara åtgärdade till nästa generation ”i sådan omfattning 
att de inte innebär något hot mot människors miljö och hälsa”. Na-
turvårdsverkets bedömning är att saneringstakten behöver öka för att 
detta ska lyckas. I förlängningen bidrar arbetet med förorenade områ-
den även till att uppnå fler av miljökvalitetsmålen.

Tillsammans med länsstyrelserna, skyddar och sköter Naturvårds-
verket också värdefull natur för att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden och skapa möjligheter till friluftsliv. Det görs genom att 
säkra värdefulla områden som naturreservat eller nationalparker. Där-
med skyddas dessa områden från expolatering och den biologiska 
mångfalden tryggas.

Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets uppdrag
Naturvårdsverkets uppdrag samt anslag för sanering och Riksantik-
varieämbetets uppdrag med att bevara kulturarvet har olika målsätt-
ningar. Det statliga anslaget för bidrag till kulturmiljövård (7:2) ska 
användas för vård av, och information om, kulturhistoriskt värdefulla 
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byggnader, landskap och fornlämning-
ar, samt för att bilda kulturreservat, kun-
skapsunderlag och vissa arkeologiska 
åtgärder. Anslaget uppgår till cirka 240 
miljoner kronor per år som fördelas till 
cirka 2 000 olika miljöer eller projekt, 
exempelvis industribebyggelse, bruks-
miljöer, fäbodar med mera.

Anslaget för sanering och återställ-
ning av förorenade områden (1:4) 
används för bidrag till sanering av 
föroreningsskador, det vill säga ska-

dor som innebär hot mot människors hälsa, mot naturområden med 
stora skyddsvärden eller hot mot betydande vattenförsörjningsintres-
sen. Med hjälp av detta anslag avlägsnas föroreningarna, så att grund-
vattenresurserna exempelvis kan fortsätta att användas till dricksvat-
ten eller så att marken blir ren så att människor kan vistas där utan risk 
för hälsan. År 2015 uppgick anslaget till 368 miljoner kronor.

En sanering av ett förorenat område kan ge förutsättningar till en 
användning av ett kulturhistoriskt intressant område så att kulturhisto-
riska värden också bevaras och blir tillgängliga för människor. 

Men det finns också exempel där det varit nödvändigt att riva 
byggnader för att kunna få bort föroreningarna ordentligt ur marken. 
Många gånger är byggnaderna också så pass förorenade eller i dåligt 
skick att det inte går att få dem tillräckligt rena, alternativ att det blir 
för kostsamt att renovera dem på grund av att de varit så förfallna, så 
att det inte går att använda dem utan risk för hälsan.

Sanering av förorenade områden
Sedan 1990-talet har landets 21 länsstyrelser inventerat hela Sverige 
för att identifiera alla förorenade platser. Detta arbeta avslutas mot 
slutet av 2015. I nuläget (september 2015) är cirka 82 000 objekt iden-
tifierade, och av dessa har hittills cirka 23 500 riskklassats. 

Riskklassningen bygger på Naturvårdsverkets metodik för risk-
klassning (MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden). 

Skylt vid ett gruvområde där 
verksamheten upphörde i början av 
1900-talet. Marken är täckt av tung-
metallhaltig anrikningssand. Foto: 
Naturvårdsverket. 
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Där riskerna för miljö och hälsa bedöms utifrån föroreningarnas far-
lighet, föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt områdets 
och omgivningens känslighet och skyddsvärde. Riskklass 1 innebär 
mycket stor risk, och cirka 1 000 objekt (fyra procent) har bedömts ha 
så stora risker.

Det statliga arbetet med sanering av förorenade områden
En nationell plan för fördelning av de statliga medlen har upprät-
tats som ett verktyg för att se till att saneringsåtgärder görs vid 
de mest prioriterade förorenade områdena. Bidragen ska gå dit de 
gör mest miljönytta. Samtidigt ska åtgärdstakten öka och teknikut-
veckling ske. Detta är en viktig del för att nå miljökvalitetsmålet 
giftfri miljö.

För närvarande prioriteras objekt som tillhör riskklass 1 och i viss 
mån riskklass 2. I ett första skede, förstudie- och huvudstudiefaser, 
görs olika former av utredningar och miljötekniska markundersök-
ningar av varje objekt som blir aktuellt. Detta tar vanligen ganska 
många år och samtidigt görs även en ansvarsutredning för att ta reda 
på om det finns någon/några verksamhetsutövare som kan ha ett visst 
ansvar, och därför måste betala sin del av saneringskostnaderna.

Ansvarsutredningen granskas och måste bli godkänd av jurist. Där-
efter är det dags för åtgärdsfasen. Tre gånger per år prioriterar Natur-
vårdsverket projekt för sanering. Fram till idag har cirka 400 objekt 
sanerats och under 2015 pågår cirka 50 saneringar över hela landet, 
fler än någonsin tidigare.

När gäller planeringen av de åtgärder som ska utföras och hänsy-
nen till andra intressen anger Naturvårdsverkets ”Kvalitetsmanual för 

Riskklassning Risk för människors 
hälsa och miljö

Andel riskklassade 
objekt (%) 

Riskklass 1 Mycket stor risk 4
Riskklass 2 Stor risk 28
Riskklass 3 Måttlig risk 43
Riskklass 4 Liten risk 25
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Diagrammet visar de vanligaste branscherna som bidragit med mycket föroreningar. 
Statistiken är från september 2015 och baseras på cirka 8000 riskklass 1- och risk-
klass 2-objekt.

efterbehandling av förorenade områden” att ”åtgärder bör väljas och 
genomföras så att intrånget i andra intressen blir så litet som möjligt, 
till exempel vad gäller kulturminnesvården” (kapitel 4.4.).

Förorenade byggnader
På många förorenade områden finns det byggnader, som kan vara 
väldigt förorenade, med risker både för människors hälsa och för att 
föroreningarna kan spridas till miljön. Föroreningarna kan ha orsakats 
av industriverksamhet och byggnaderna kan vara helt genomdränkta 
av mycket höga halter av giftiga ämnen, som exempelvis cyanid och 
kvicksilver.

Genom städernas tillväxt ökar efterfrågan på bostäder. Industribygg-
nader som förut låg i utkanten av storstadsregionerna har därmed fått 
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allt mer attraktiva lägen, och är därför ofta högintressanta att omvand-
la till nya verksamheter som till exempel bostäder, kontor eller offent-
liga lokaler. Många byggnader har också stora kulturhistoriska värden, 
som gör att det finns starka bevarandeintressen.

För de nya användningarna måste man ställa högre krav på inom-
husmiljön än vad gällde när byggnaderna användes som till exem-
pel industrier. Det är därför mycket viktigt att undersöka och åtgärda 
fastigheter som är förorenade. Detta görs genom miljöprovtagningar 
och miljöanalyser, och då kan åtgärdsbehovet bedömas för att de nya 
kraven ska kunna uppfyllas. Som vägledning i sådant arbete har Na-
turvårdsverket tagit fram rapporten Förorenade byggnader, Undersök-
ningar och åtgärder (Rapport 5491, 2005).

Saneringstekniken utvecklas
Tidigare var den traditionella metoden för saneringar att förorenad 
jord grävdes upp och fraktades till externa mottagningsanläggningar, 
antingen för destruktion eller för att läggas i deponier. Detta resulte-
rade vanligtvis i att byggnaderna som stod på den förorenade marken 
revs. För att minska påverkan på miljön med många långa lastbils-
transporter och deponering av jord måste saneringstekniken förändras 
och utvecklas. När Naturvårdsverket nu prioriterar nya åtgärdsprojekt 
lyfts projekt med ny teknik fram.

In situ-sanering (det vill säga på-plats-teknik) blir idag allt vanli-
gare, och där grävs inte jorden upp. Istället installerar man ett antal 
lodräta rör ner i marken genom vilka jorden behandlas på olika sätt. 
Det kan vara värmebehandling, bakterielösningar eller andra meto-
der beroende på typen av föroreningar. Med hjälp av denna teknik 
kan sanering göras intill och under befintliga byggnader utan att dessa 
behöver rivas. Sanering innebär därmed också en möjlighet att rädda 
kulturhistoriskt intressanta miljöer.

In situ-teknik är dock inte möjligt vid alla saneringar, utan beror på 
föroreningstyp, mängden av föroreningar, geotekniska förutsättningar, 
kvarlämnade installationer under byggnaderna etc. Före valet av åt-
gärd är det därmed mycket viktigt att utföra en ordentlig undersökning 
av marken för att se om in situ-teknik kan vara lämplig att använda.
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Exempel på sanering i kulturhistoriskt intressant miljö:  
Beckholmen i Stockholm (sanering 2012-2013) 
Beckholmen är en liten ö alldeles intill Södra Djurgården och Gröna 
Lund, och ligger inom Nationalstadsparken. Hela ön är i statlig ägo 
och är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Kungliga Djurgår-
dens förvaltning. Här finns stora natur- och kulturmiljövärden, med 
gamla byggnadsminnesmärkta byggnader och sällsynta växter. Sedan 
många hundra år tillbaka pågår varvsverksamhet här. Idag finns bland 
annat ett kommersiellt varv som bland annat underhåller Stockholms 
unika ångbåtsflotta, ideell renovering av gamla träskutor, sjöbefälsut-
bildning, småföretagare (till exempel segelmakare), små kontor, mu-
sikstudio, och även bostäder.

Detta var också en av landets mest förorenade platser, på grund 
av den mycket långvariga varvsverksamheten med bland annat trä-
tjärahantering och sandblästring. Miljötekniska markundersökningar 
visade att halterna av främst kvicksilver, bly, koppar, zink och PAH 
(polycykliska aromatiska kolväten) var så pass höga att ytjorden klas-
sades som farligt avfall, som är den allvarligaste graden. Förorening-
arna och damm från markytorna hämmade kraftigt Beckholmens pla-
nerade utveckling till ett maritimt centrum. Föroreningarna var även 
en risk för dem som arbetar eller bor på ön, samt för omgivningen till 
exempel Skansen. Därtill har föroreningar från ön även varit källan 
till en stor del av de föroreningar som finns i Saltsjöns sediment, och 

In situ-sanering med termisk avdrivning intill och under en byggnad, som tidigare var 
en kemtvättsanläggning. Från verksamheten spreds klorerade lösningsmedel ned i 
marken, vilket påverkar grundvattnet med risker för hälsa och miljö. Foto: Naturvårds-
verket.
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troligen även långt ut i Stockholms skärgård. Saneringsbehovet var 
således mycket stort.

Det har hela tiden varit full aktivitet på ön, även under själva sane-
ringen, som blev mycket komplicerad. Det var och är mycket trångt 
på ön, vilket innebar att utrustning, containrar med mera var tvungna 
att flyttas omkring många gånger för att man skulle kunna komma åt 
ordentligt överallt samtidigt som man måste ta hänsyn till pågående 
verksamhet. Ut till Beckholmen finns det bara en svag träbro, vilket 
gjorde att transporter istället fick gå via pråm. Eftersom förorenings-
halterna i jorden överskred gränsen för farligt avfall var det nödvän-
digt att åtgärda alla grönytor och all undervegetation måste tas bort. 

För att få rent användes vakuumsug, en form av ”dammsugning”, in-
till träden/trädrötterna och några stora ekar fick flytta tillfälligt. Vissa 
skyddsvärda växter som Knippnejlika och Hällveronika flyttades till 
Skansen. Intill bostadshusen schaktade man ned till ”ren” jord eller 
till berget, och man försökte gräva ut så mycket som möjligt in under 
husen. I tidigare sprängda ledningsgravar var det uppfyllt med föro-
renad jord, som fick avlägsnas med vakuumsug. Allt detta orsakade 
förseningar i tidsplaneringen.

Idag ska det vara säkert för alla att vistas på Beckholmen och ön är 
under fortlöpande tillsyn för att säkerställa att liknande skador inte 
uppkommer som ett resultat av dagens verksamheter. Det sker inte 
längre någon tjärhantering på ön och blästringsdammet ska samlas 
upp så att det inte sprids till omgivningen. Marken får inte återkon-
tamineras. 

Totalt har 150 000 ton jord och andra massor schaktats upp, varav 
cirka 100 000 ton har körts bort och ersatts med rena återfyllnadsmas-
sor. Åtgärderna kostade 218 miljoner kronor och staten bidrog med 
98,5 procent av summan. 

Exempel på sanering i kulturhistoriskt intressant miljö:  
Kristianstads gasverk (sanering 2011-2012) 
Kristianstads gasverk var i drift 1902-1962 för tillverkning av stads-
gas genom torrdestillation av stenkol. Både i marken och i byggna-
derna var det stora hälsorisker på grund av att området var kraftigt 
förorenat av mycket giftiga flytande och fasta restprodukter från 
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gasframställningen, till exempel tjära, ammoniakvatten och koks. 
Dessa biprodukter innehöll extremt höga halter av bland annat PAH, 
bensen och cyanid.

I marken förorenade den flytande tjäran grundvattnet som spred 
sig mot Hammarsjön och tjäran utgjorde även en mycket stor risk för 
Kristianstads skyddsvärda grundvattenresurs, som finns i kalkstens-
berget rakt under samhället. Med anledningen av detta klassade Läns-
styrelsen objektet som riskklass 1 enligt MIFO. Det bedömdes även 
som ett akut objekt, i enlighet med nationella och regionala delmål för 
förorenade områden.

Innan saneringen påbörjades fanns de flesta byggnaderna kvar på 
platsen, men de var öde. Eftersom de var så pass förorenade, liksom 
marken under dem, beslutades att alla byggnaderna skulle rivas, så 
att det gick att sanera ordentligt. Innan rivningen påbörjades gjordes 
en noggrann fotodokumentation av samtliga byggnader i juni 2010. 
Våren 2011 sanerades först byggnaderna inför rivningen så att riv-
ningsmassorna inte skulle vara så förorenade och därefter revs allt på 
området, inklusive källar- och grundkonstruktioner. Förorenat bygg-
material kördes till extern mottagningsanläggning, medan rena tegel- 
och betongmassor kunde återanvändas vid återfyllningen av området.

Allra värst förorenat var det vid det före detta maskinhuset, byggna-
den där rågasen renades och tjära upparbetades. Flytande tjära påträf-
fades i stora mängder inuti och omkring mycket gamla underjordiska 
tjärfack, i en tjärbrunn utanför maskinhuset mindre än tjugo meter 
från en befintlig djupborrad brunn, samt i naturlig jord över grund-
vattenytan under maskinhuset. Det allra svåraste saneringsmomentet 
var tömningen av tjärbrunnen och saneringen av marken omkring den. 
På grund av tjäran blev det nödvändigt att gräva ned till sex meters 
djup, ända ned till moränen, för att få det rent. Detta gjordes under tält 
med rening av frånluften för att det inte skulle lukta i omgivningen. 
Det var även besvärligt för entreprenören eftersom det luktade starkt 
och föroreningshalterna var höga i luften inuti tältet. Där använde man 
gasmask och grävmaskinisterna fick bara arbeta korta arbetspass.

Markytan över hela området har i snitt grävts ut ned till mellan två 
och tre meters djup. Synliga fasta och flytande biprodukter avlägs-
nades, blå cyanidhaltig gasreningsmassa schaktades upp och kördes 
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till behandlingsanläggning. Totalt har cirka 122 000 ton jordmassor 
grävts ur, varav 113 000 ton har fraktats iväg och resten har kunnat 
återanvändas. Mer än 99 procent av föroreningarna har avlägsnats. 
Åtgärderna kostade cirka 80 miljoner kronor, varav staten bidrog med 
90 procent. Resterande 10 procent plus kostnader för rivning av bygg-
nader sedan de sanerats med statligt bidrag har kommunen stått för.

Idag utgör inte området längre några hälso- och miljörisker, och inte 
heller något hot mot den underliggande grundvattenresursen. De över-
gripande åtgärdsmålen bedöms ha uppnåtts. Idag används södra delen 
av fastigheten som parkering, medan norra delen är detaljplanelagd 
för att kunna användas till idrott, konferens och kultur i anslutning till 
Kristianstads nya arena.

Exempel på sanering i kulturhistoriskt intressant miljö:  
Gävle gasverk och Stenborgskanalen (sanering 2007, 2009-2010) 
Gävle gasverk var i drift 1893-1966 och även här var det stadsgas 
som tillverkades. Föroreningarna blev desamma som i Kristianstad, 
dvs främst tjära (PAH’er), blå cyanidhaltig gasreningsmassa, svavel 
och tungmetaller (bly, koppar, zink och arsenik). De allra högsta hal-
terna uppmättes i reningshuset där gasen kyldes ned och ammoniak 

Kristianstads gasverk, före detta maskinhuset. Foto: Länsstyrelsen Skåne.
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och tjära avskiljdes och i regenerationshuset där den svavelförenade 
reningsmassan från reningshuset bearbetades.

Skillnaden mellan Gävle och Kristianstad var att byggnaderna spa-
rades i Gävle. De var ritade av Ferdinand Boberg och Gävle kommun 
ville ha kvar båda gasklockorna. Den lilla klockan var redan sane-
rad sedan tidigare. Av de övriga byggnaderna var regenerationshuset 
så pass förorenat att det var befogat att riva för att undanröja hälso-
riskerna, men Länsstyrelsens kulturavdelning ville att byggnaderna 
skulle saneras så att områdets helhet skulle kunna bevaras. Idag står 
alla byggnaderna kvar, väggarna har kapslats in och ventilationen har 
förbättrats. Det gick dock inte att sanera under själva byggnaderna och 
där finns föroreningarna kvar. Från de öppna markytorna har all synlig 
tjära, blå gasreningsmassa och en del metaller grävts bort.

Med åtgärderna är det nu tillräckligt rent i byggnaderna så att de kan 
användas som offentliga lokaler. I regenerationshuset är det dock fort-
farande problem med lukt i källaren på grund av föroreningarna under 
byggnaden, men ingen vistas längre i källaren.

Gasverksområdet ligger alldeles intill Stenborgskanalen, som också 
den var kraftigt förorenad. Här påträffades 10 500 kubikmeter föro-
renat sediment, varav 3 000 kubikmeter tjära i fri fas. Kanalen åtgär-
dades något år efter att markområdet var färdigsanerat. Under sane-
ringen av kanalen påträffades en gammal timrad kajkonstruktion från 
1880-talet under alla massor. Gävleborgs länsmuseum dokumenterade 

Saneringen vid 
Stora Gas-
klockan, Gävle 
gasverk. Foto: 
Maskinentrepre-
nören.
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kajen, som har lämnats kvar, men som nu åter är övertäckt.
Från mark- och kanalsaneringen har totalt 18 000 ton sediment och 

1 200 ton förorenad jord klassats som farligt avfall. Vidare avlägsna-
des 8 400 ton förorenad jord (ej farligt avfall) samt 300 ton diverse 
träavfall och skrot för transport till godkänd mottagningsanläggning. 
Åtgärderna på gasverksområdet kostade 88 miljoner kronor, varav det 
statliga bidraget var 7 miljoner för sanering av marken. Kommunen 
stod för 72 miljoner kronor och resterande belopp gick som EU-pro-
jekt. Åtgärderna i kanalen kostade 35 miljoner kronor, varav staten bi-
drog med 90 procent. Idag utgör inte området någon förhöjd hälsorisk 
för människor i omgivningen. Hela området är idag ett kulturområde 
där det arrangeras utställningar, bröllop, mässor, konferenser, teater 
med mera. ■
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När gifterna  
hann ikapp kulturarvet
Jan af Geijerstam, Stockholm

Gjuteriområdet i Hälleforsnäs var en av de allra mest förorenade 
miljöerna i Södermanlands län. Med hjälp av statliga anslag sane-
rades området i början 2000-talet och i en studie för Riksantikvarie-
ämbetet har jag undersökt hur detta gick till – med speciellt fokus 
på hur kulturmiljön hanterades. Jag blickar även bakåt, till den tid 
då gjuteriverksamhet var störst i Hälleforsnäs.1 Fallet Hälleforsnäs 
visar hur vårt förhållande till miljöfrågorna förändrats under de se-
naste 45 åren. Saneringen visar hur centrala kulturhistoriska värden 
riskerar att gå förlorade när man idag ska åtgärda gångna generatio-
ners försummelser mot naturmiljön. 

En central produkt vid gjuteriet i Häl-
leforsnäs, AB Järnförädling, var rördelar 
i aducerjärn. Många har säkert sett så-
dana rör, idag kanske under en diskbänk 
på landet. Andra produkter, som många 
möter i vardagen och som fortfarande 
lever vidare, är vägskyltar, grindhandtag 
och tvingar. Man gjorde också större gjut-
gods, som motorblock till lastbilar. Foto: 
Jan af Geijerstam.
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Åren kring 1970 var gjuteriet i Häl-
leforsnäs som störst, med fler än 900 
anställda. Arbetet var smutsig, bullrigt 
och tungt – ett traditionellt industriar-
bete. Här den centrala gjuthallen (t.v.), 
rensningen, verkstaden där slutbear-
betningen gjordes (ovan) och rensning-
en (nedan). Foto: Jan af Geijerstam 
1970.
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Under några korta sommarveckor 1970 arbetade jag och en god vän 
på kärnmakeriet på gjuteriet i Hälleforsnäs. Det var ett sommarjobb i 
en verklighet som låg långt bortom vår egen vardag. 

Då hade företaget fler än 900 anställda. Den fysiska arbetsmiljö 
på gjuteriet var eländig. Smutsigt och bullrigt, kallt och hett, tungt, 
oskyddat och farligt och på vissa avdelningar en enformig och mono-
ton serieproduktion. 

Idag är gjuteriet helt nedlagt och under rivning. Den stora kolladan 
är teaterscen och i det som en gång var verkstad finns ett gjuterimuse-
um. I andra delar av bruksområdet har Lager 157 ett outlet för kläder, 
och nu startar till och med Jürss ost, ett ekocertifierat företag, osttill-
verkning på området.

Gjuteriet var en del av den svenska industrin där produktionen blivit 
allt mer storskalig, maskinstyrd och centraliserad för serie- och mass-
tillverkning. Med start på 1970-talet, växte sedan ett informations- 
och IT-samhälle där olika typer av arbeten inom tjänstesektorn så 
småningom kom att dominera vardagen tillsammans med digital tek-
nik och en allt starkare globalisering. Sysselsättningen inom industrin 

Bruksområdet före saneringarna. I centrum av bilden syns herrgården Stora Huset 
och det stora kolhuset. Byggnaden med den vita fasaden är spisplattefabriken och 
bakom den ligger gjuterikomplexet. I förgrunden till höger Bruksdammen. Foto: Okänd 
fotograf. Henrik Erdalens bärbara dator, Flens kommun.
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minskade och nedläggningar lämnade industrier att ta hand om, både 
som kulturarv och för att de var förorenade. 

Människa-arbete-kulturarv 
Miljön i betydelsen den inre miljön i industrin, arbetsvillkoren, hade 
en stor roll i den offentliga debatten under åren kring 1970. Exempel är 
Dagens Nyheters reportageserie Jobbet (1968/69) och fotoböcker som 
Sara Lidmans & Odd Uhrboms Gruva (1968) och Yngve Baums och 
Folke Isakssons Nere på verkstadsgolvet (1971). Min gode vän och jag 
var så att säga barn av vår tid när vi fotograferade och förde noggranna 
dagboksanteckningar på gjuteriet i Hälleforsnäs sommaren 1970.

Så småningom växte också ett starkt samhälleligt intresse för arbe-
tets, arbetarrörelsens och industrins historia, speciellt under 1970-ta-
lets andra hälft då deltagare i otaliga studiecirklar över hela landet 
utforskade och skrev sin egen, lokala historia.

Med nedläggningarna ökade också intresset för industrisamhällets fy-
siska kulturarv, byggnader och miljöer. Från slutet av 1990-talet tillmät-
tes det industriella arvet ett allt större värde. Industriarvet blev en natio-
nell fråga och ett ansvar för institutioner och myndigheter. Ekomuseer 
och en stor mängd lokala industrimuseer, arbetslivsmuseer, etablerades 
i hela landet. Något senare skulle också återanvändning och ombyggnad 
av äldre industrimiljöer för helt nya ändamål bli allt viktigare. 

Människa-natur-naturmiljö 
På naturmiljösidan fick en rad händelser under efterkrigstiden ett stort 
genomslag i offentligheten och alla hade direkta kopplingar till det 
storskaliga och teknisk utvecklade industrisamhället: Minamataka-
tastrofen 1956, Rachel Carsons Tyst vår, på svenska 1963, BT ke-
miskandalen i Teckomatorp 1975 och Sevesokatastrofen 1976 för att 
nämna några. Larmen om kvicksilverbetning av utsäde, användningen 
av DDT och riskerna med PCB blev frågor som fick avgörande bety-
delse för en växande medvetenhet om hur miljön påverkades av det 
industrialiserade samhället. Naturvårdsverket inrättades 1967. Miljö-
skyddslagen kom 1969.

Och under 1990-talet inledde länsstyrelserna under Naturvårds-
verkets ledning den omfattande inventeringen av riskmiljöer som 
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Magdalena Gleisner har presenterat. Industrierna hade blivit historia 
och deras giftiga arv skulle komma att kosta samhället miljarder kro-
nor att åtgärda. Naturvårdsverket beskriver föroreningar som ”en del 
av svensk industrihistoria”. 

Saneringen av Hälleforsnäs
Vi som arbetade med industrimiljöerna som kulturhistoriska miljöer 
gjorde inte riktigt kopplingen mellan naturmiljön och de miljöer som 
vi ville värna. Visst, vi visste att riskerna fanns, men det var snarare 
så att vi vantrivdes när miljöerna städades så mycket att viktiga delar 
av historien försvann, när alltför mycket av det tunga, smutsiga och 
besvärliga rensades bort. På motsvarande sätt kan man förvånas över 
hur liten uppmärksamhet kulturarvet får när föroreningar idag ska 
saneras med naturvärnets bästa för ögonen. Kulturmiljövårdare och 

Förorenade platser på bruket. 
Galvaniseringsanläggningarna 
hörde till de platser inne på 
själva bruksområdet som var 
mest förorenade (ovan) och 
Tjärtippen (t.v.) krävde de 
mest omfattande åtgärderna. 
Foto: Jan af Geijerstam 1970 
och okänd fotograf. Henrik 
Erdalens bärbara dator, Flens 
kommun (de två färgbilderna).
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naturmiljövårdare har i alltför hög grad verkat på olika arenor, med 
olika verktyg och med olika typer av skygglappar. 

Låt oss återvända till Hälleforsnäs. Bruket var som störst kring 1970, 
men 1975 inleddes en lång period av kriser, med många ägarbyten och 
neddragningar. Antalet anställda minskade drastiskt och stora delar av 
anläggningarna kom att stå oanvända. År 1997 gick bruket i konkurs 
och fastigheterna togs över av en nybildad stiftelse med sju enskilda 
personer i ledningen. De hade alla en personlig anknytning till Häl-
leforsnäs och ett starkt intresse för samhällets framtid. 

Stiftelsen tog över ungefär samtidigt som Länsstyrelsen i Söder-
manland län klassade bruket som en av länets allra värst förorenade 
platser. Läckande oljor och efterbearbetningen av gjutgodset med för-
tenning, betning, varmförzinkning och lackning hade lämnat rester av 
metaller och andra ämnen. På själva verksområdet och på olika platser 
i byggnader och mark, hittade man tungmetaller, oljerester, klorerade 
kolväten lösningsmedel, asbest, PCB och kvicksilver. Ett gasverk på 
bruket hade använt stenkol och restprodukten stenkolstjära hade fått 
rinna ut i ett kärr precis utanför bruksområdet, det som kom att få 
namnet Tjärtippen. Här ansåg länsstyrelsen att det var så farligt att 
man fattade ett beslut om tillträdesförbud. 

I december 2002 beslutade Naturvårdsverket att anslå drygt 71 mil-
joner kronor till saneringen. Inräknat ett senare tilläggsanslag och 
kommunens insatser beräknas saneringen av bruket ha kostat cirka 77 

Invigningen av 
saneringsprojek-
tet Rena bruket 
2004 gjordes 
till ett stort 
arrangemang. 
Kommunrådet i 
Flens kommun 
Lotta Finstorp 
tog det första 
spadtaget. Foto: 
Jan Lindblad Jr/ 
Rena Bruket.
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miljoner kronor. Det praktiska arbetet i saneringsprojektet, som fick 
namnet Rena bruket, genomfördes 2004–2006.

Tjärtippens blev den största och mest kostsamma delen av projektet. 
I samband med saneringen användes tippen som deponi för det avfall 
som kom från bruksområdet, både byggnadsrester och uppgrävd jord 
med stora mängder zink, bly och tjära. Bruksåns sträckning ändrades 
och hela tippen isolerades från omgivningen och täcktes med sand, 
gummiduk och bentonit. Deponeringen av avfall och övertäckningen 
höjde Tjärtippens yta med upp till sju meter. 

För bruksområdet fanns från början en klar rivningsagenda i dis-
kussionerna, men det skulle komma att finnas ett handlingsutrymme 
i det praktiska arbetet. Samtidigt som ekonomiska realiteter och svå-
righeten att hitta nya användningar för lokalerna satte snäva gränser 
för Stiftelsens handlingsutrymme hade man ett tydligt intresse av att 
förvalta och vårda det kulturhistoriska arvet. I varje skede blev det en 
fråga om förhandlingar om vad som skulle stå kvar och vilka åtgärder 
som skulle utföras efter de rivningar som utfördes. Det fanns en oklar 
zon där de statliga anslagen användes för att bekosta rivningar eller in-
satser för byggnadsvård som inte var självklart nödvändiga med tanke 
på miljönyttan. Det pågick en diskussion om enskilda byggnader långt 
in i projektet. 

Från länsstyrelsen sida gjordes inte någon samlad värdering av 
miljönytta kontra kulturmiljövärden och det fanns inte heller några 
riktlinjer för hur en sådan skulle kunna göras. Dessutom kom den 
kulturhistoriska värderingen in sent i projektet. När en systematiskt 
kulturhistorisk inventering väl kom igång var dessutom tidspressen 
stor och uppdraget oklart. Projektgruppen kallade det ”rivningsdoku-
mentation” samtidigt som antikvarierna som genomförde inventering-
en drev en strikt bevarandelinje och hävdade att näst intill inget skulle 
rivas. Det var viktigt att bevara helheten.

Intressant nog utarbetade projektledningen i Hälleforsnäs en egen 
modell för sina prioriteringar. Varje byggnad gavs poäng med ut-
gångspunkt från ”miljönytta”, ”underhållsaspekter” samt ”arkitekto-
niska värderingar och byggnadens användbarhet”. Det framgår inte 
av handlingarna hur man gjorde poängsättningen, men man gav de 
olika delmomenten olika vikt. Miljönytta stod för sjuttio procent, 
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underhållsaspekter för tjugo procent och arkitektoniskt värde och an-
vändbarhet för tio procent. 

”Vi försökte att baxa det här så mycket som möjligt åt bevarandehål-
let och att vi lyckades ganska bra” sammanfattar Ragnar Boman som 
var Stiftelsens talesperson. ”Om länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
sitter på 75 miljoner och kulturantikvarien inte sitter på en krona så är 
det klart att styrkebalansen blir ojämn.” 

Gjuteriområdets totala byggnadsarea var ursprungligen cirka 36 000 
kvadratmeter. Saneringsarbetena innebar att ungefär en femtedel av 
detta revs, cirka 7 000 kvadratmeter, och under följande år skulle yt-
terligare stora byggnadsvolymer försvinna, bland annat en byggnad 
för spistillverkning på cirka 3 500 kvadratmeter som saknade kopp-
lingar till brukets äldre 1900-talshistoria. 

År 2008 fastställde kommunen en detaljplan för bruksområdet. 
Den specificerar bland annat skyddsvärdet för sexton byggnader eller 
kombinationer av byggnader på bruksområdet. Trots detta kom nya 

Från bruksområdets tidigare 
huvudport möter man entrén 
till gjuterimuseet (t.v.) som 
berättar om brukets historia 
(nedan t.v.). Något längre 
in på bruksområdet ligger 
den nybyggda entrén till 
Lager 157, en av butikerna 
på området. Där finns också 
en servering. Foto: Jan af 
Geijerstam.
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rivningar. Produktionen i gjuteriet fortsatte under saneringsprojektet, 
men lades ned för gott i slutet av 2010. Våren 2012 monterades de 
sista delarna av utrustningen i gjuteriet ned och under 2015 revs själ-
va gjuteriet. Detta innebar att ytterligare drygt 7 000 kvadratmeters 
byggnadsyta försvann. Då hade också en lagerbyggnad på 1 500 kva-
dratmeter brunnit ner till grunden. Under cirka tio år försvann således 
drygt hälften av byggnadsarean på bruksområdet. 

Saneringens effekter på bruksområdets kulturhistoriska miljöer 
var både negativa och positiva. Å ena sidan sargades en särpräglad 
industri historisk helhet i grunden. Å andra sidan skapades förutsätt-
ningar för en mer långsiktig planering av bruksområdet. Det som ti-
digare var en bullrande tung industrimiljö, rymmer nu handel, kultur 
och mindre tillverkningsföretag och Bruket har öppnats upp mot om-
givningarna. 

Sedan Flens kommun övertog ägandet av bruksområdet i Hälleforsnäs inleddes 
den redan tidigare planerade rivningen av gjuteriets huvudkomplex. Vid sidan av 
Tjärtippens sanering innebär gjuteriets rivning den mest omfattande förändringen av 
bruksområdet. Rivningen är inte kopplad till saneringen av bruksområdet. Foto: Jan af 
Geijerstam 2015.
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Kulturarvet och miljömålet ”giftfri miljö”
På ett principiellt plan reser ”Rena bruket” frågor om hur kulturhisto-
riska värden hanteras i samband med saneringar. Det är anmärknings-
värt och oroande att de statliga anslagen för sanering av förorenade 
miljöer inte rymmer starkare krav på kulturhistoriska hänsyn. Det 
finns exempelvis inga formella krav på miljökonsekvensutredningar 
på samma sätt som när det gäller exempelvis vattenbyggnader. I Häl-
leforsnäs var det bara omläggningen av Bruksån som krävde en sådan 
bedömning, en åtgärd som var av marginell betydelse för den byggda 
miljön jämfört med övriga åtgärder. 

Antikvarierna som gjorde den kulturhistoriska inventeringen i Häl-
leforsnäs skrev att de var skarpt kritiska till att det inte fanns någon 
balans mellan miljömålen giftfri miljö respektive god bebyggd miljö 
i villkoren för bidragen för efterbehandling av förorenade miljöer. Bi-
dragssystemet riskerar, skriver de, ”att få till konsekvens att merparten 
av landets mer extensivt brukade äldre industrimiljöer kan hotas till 
sin existens”. Regelverkens utformning missgynnar kulturantikva-
riska hänsyn och ”det finns väldigt lite utrymme för att hitta de alter-
nativa, kulturhistoriskt varsamma lösningarna”, argumenterar Hugo 
Larsson, en av antikvarierna, och anser att kulturantikvariska hänsyn 
måste integreras i handläggningen redan från början och att det behövs 
en starkare betoning av kvalitetsmålet god bebyggd miljö. 

Det finns inte heller någon samlad slutbedömning av kulturmiljöef-
fekterna av saneringsprojektet. I den slutrapport som Flens kommun 
skickade till Naturvårdsverket finns inte någon som helst redovisning 
av vilka byggnader som revs inom ramen för projektet eller andra ef-
fekter på Bruksområdet som industrihistorisk miljö. 

Sedan 2000-talets första år när Hälleforsnäsprojektet initierades har 
Naturvårdsverket justerat riktlinjerna för hur efterbehandlingsansla-
gen ska användas. Det är nu tydligare att kulturhistoriska hänsyn ska 
vägas in i valet av åtgärder. Man skriver bland annat att målformule-
ringen för ”områden som är intressanta ur kulturhistorisk synvinkel” 
kan behöva en avvägning mellan olika intressen. Detta ”kan leda till 
att byggnaderna saneras istället för att rivs, även om en rivning hade 
varit enklare och billigare”.



 
5314-15 OKTOBER 2015

Förändringarna är viktiga, men vilka konsekvenser detta har fått i 
det praktiska arbetet är oklart. En utvärdering av det statligt finansie-
rade efterbehandlingsarbetet som Naturvårdsverket lät göra 2014, och 
där Hälleforsnäs bruk är ett av tio speciellt studerade fall, pekar på 
stora brister. Inte heller där bedöms effekterna för kulturmiljön. Rap-
porten konstaterar att det generellt saknas ”adekvat information från 
efterbehandlingsprojektens rapportering”. ■

Noter
1. Fullständiga referenser i af Geijerstam, Jan. Industrihistoriska värden – formering 
och omförhandling. FoU-rapport. Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2016. Geijer-
stam (2016). 
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Glasbruken – återställning 
för framtidsutveckling
Björn Lindbom, SGU

Glasproduktion för olika ändamål har en lång tradition i det småländ-
ska Glasriket. Området omfattar de fyra kommunerna Nybro, Emma-
boda, Lessebo och Uppvidinge i Kalmar och Kronobergs län. Det s.k. 
glasbruksprojektet gäller sanering av före detta glasbruk och glasde-
ponier i Glasriket och omfattar mellan femtio och etthundra platser. 
Projektet är ännu i sin linda, och genom sin omfattning och långsik-
tighet skiljer det sig från alla andra projekt som gäller sanering av 
förorenade industrimiljöer. 

Glasriket hör nästan till den svenska folksjälen. Det är kulturmiljö, 
konsthantverk och turism och när vi hör ordet glasbruk tänker vi gärna 
på den klassiska bilden av en glasblåsare eller varför inte på välkända 
glaskonstnärer som Bertil Vallien och Ulrica Hydman-Vallien. Detta 
är inte fel, men det är bara en del av sanningen. Produktionen har 
förutom konstglaset omfattat en mycket bred blandning av produkter, 
alltifrån glödlampor och planglas till medicinflaskor. Konstglas är en 
relativt ny företeelse. 

Glasproduktionen var omfattande under lång tid, men efter andra 
världskriget började lönsamheten och produktionen att minska. En 
viktig orsak var plasternas intåg som ersatte många produkter i glas. 
Många bruk i Glasriket tvingades till produktionsförändringar och 
nedläggningar. Detta har medfört att sysselsättningen och välståndet, 
men även turistnäringen i Glasriket, har sviktat under de senaste de-
cennierna. Dessutom har vi det extra tråkiga att man lämnade efter sig 
en massa föroreningar och bruksområden som lämnas i träda och blir 
förfulade när man lämnar dem utan att någon tar över.
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Översiktskarta över olika glasbruk inom Uppvidinge och Lessebo kommuner inom Kro-
nobergs län, samt Nybro och Emmaboda kommuner inom Kalmar län som omfattades 
av projektet som genomfördes 2006-2007. Karta: Kemakta Konsult AB, 2007.
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Glasrikeuppdraget
Glasrikets fyra kommuner är alla små. Nybro är den största med cirka 
20 000 invånare och de tre andra har mellan åtta- och niotusen invå-
nare. Problemen som kommunerna hade att möta i krisens spår var 
mycket stora och i mars 2012 beslutade regeringen att ge länsstyrel-
serna i Kalmar och Kronobergs län i uppdrag att genomföra insatser 
för industriell utveckling och stärkt besöksnäring, det vill säga sätta 
in resurser för att motverka den nedåtgående trenden. Några pengar 
följde inte med uppdraget. Pengar till insatserna har länen fått skjuta 
till själva. 

Regeringen utsåg Länsstyrelsen i Kronobergs län att samordna upp-
draget och förutom de båda länsstyrelserna deltar de fyra kommu-
nerna och de båda regionförbunden i respektive län. Parterna bildar 
tillsammans en styrgrupp som består av de två landshövdingarna, de 
fyra kommunalråden och de två regionförbundens företrädare. Deras 
uppdrag ska vara avslutat 2018, men parterna tycker att samarbetet är 
så viktigt och fungerar så bra att man har sagt att det kommer att leva 
vidare, oavsett om det finns ett regeringsuppdrag eller inte. Man har 
sett att det är ett fruktbart sätt att jobba. 

Vid vissa glasbruk ligger glas-
krosset fullt synligt och är lätt 
tillgängligt, medan det på andra 
ställen kan vara uppblandat med 
jordmassor. Typen och mängden 
av föroreningar kan också skilja 
sig avsevärt mellan de olika 
bruken. Till vänster glasavfall vid 
Gadderås. Det rör sig här om 
kross från tillverkning av glöd-
lampor, och just i det här fallet 
använder ägaren detta som rå-
vara för tillverkning av konstglas 
i mindre skala. Foto: Kemakta 
Konsult AB, 2007.
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Glasbruksprojektet
I samverkan med de fyra kommunerna och Svenska glasbruksfören-
ingen har Kronobergs och Kalmar län 2006-08 låtit Kemakta konsult 
AB göra en övergripande miljöstudie av 22 glasbruk, främst förore-
nade jordmassor, och tre utfyllnader med krossat, kasserat glas.1 

Verksamheterna har ofta pågått under lång tid, i en del fall upp till ett 
par hundra år, men samtidigt finns det väldigt lite dokumenterat av vad 
man vad man egentligen har tillverkat och hur produktionen gått till. 
Detta skapar stora problem i arbetet med föroreningarna. Berghems 
glasbruk i Kronobergs län är ett av många exempel. Det var i drift 
under sammanlagt 35 år mellan 1887 och 1951. När bruket lades ned 
hade det haft elva ägare och drabbats av ett antal bränder. Dessutom 
hade man gjort flera förändringar i produktionen och tillverkat bland 
annat fönsterglas, konserveringsglas, hushållsglas och kristall. 

Generellt användes tillsatser i glastillverkning och i samband med 
undersökningar vid glasbruken upplevs det nästan som att halva pe-
riodiska systemet måste beaktas. Förutom kadmium, som gav gul färg, 
är dock pigment inte det värsta, vilket man kanske tror, utan arsenik 
och bly. Arsenik ger mindre luftbubblor i glaset och bly i kristallglas 
      

Glasdeponi vid Flygsfors glasbruk. Foto Lars Olof Höglund.
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ger glas ljushet och briljans. Äldre kristallglas kan innehålla uppemot 
30-35 procent bly. 

Överlag visade sig de 25 undersökta områdena vara kraftigt föro-
renade. Resultatet från Kemaktas undersökning kan sammanfattas i 
nedanstående punkter:

• Det har pågått en mångårig, men bristfälligt dokumenterad 
verksamhet vid glasbruken. Tillverkningen har omfattat allt från 
industriglas, glödlampor, medicinflaskor till konstglas. 

• Mängderna av arsenik, bly och kadmium är speciellt stora.
• De förorenade jordmassorna uppgår till cirka 290 000 kubikme-

ter och innehåller cirka 112 ton arsenik, 1 500 ton bly och 8 ton 
kadmium. 

• Utfyllnaderna med glaskross, slipdamm med mera uppgår till 
cirka 130 000 kubikmeter och innehåller cirka 310 ton arsenik, 
1 600 ton bly och 19 ton kadmium.

• Grundvatten, ytvatten och sediment är påverkat.
• Årligen läcker det ut cirka 44 kilo arsenik, 165 kilo bly och 12 

kilo kadmium till glasbrukens omgivningar.
• Kostnaderna vid de 25 undersökta områdena för att åtgärda 

föroreningarna genom schaktning och extern deponi kan beräk-
nas till cirka 500 miljoner kronor.

Det har funnits mellan femtio och hundra glasbruk inom den lilla yta 
som de fyra kommunerna utgör. Extrapoleras kostnaden för de 25 un-
dersökta miljöerna kan man överslagsmässigt skatta kostnaderna för 
att undersöka och efterbehandla hela Glasriket till en och halv miljard 
kronor.

SGU:s roll
Efter en gemensam begäran från de fyra kommunerna, länsstyrel-
serna och regionförbunden 2013 har Sveriges Geologiska undersök-
ning (SGU) övertagit huvudmannaskapet för ett samverkansprojekt 
i glasrikekommunerna kallat Sanering av glasbruk. SGU har därmed 
åtagit sig projektledningen för att utreda och vid behov sanera samt-
liga glasbruk i Glasriket. Beroende på vilka resurser som kan läggas 
in är detta ett projekt över en mycket lång period, kanske tjugo, tret-
tio år. 
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Fördelarna med ett samordnat projekt med en samlad projektled-
ning är stora. Många frågeställningar vid de olika glasbruken är av 
liknande slag och det finns sannolikt en hel del ”stordriftsfördelar” 
med att betrakta samtliga glasbruksområden i ett sammanhang, och 
att angripa samtliga bruk med liknande synsätt vad gäller teknis-
ka utredningar, ambitionsnivåer, bevarande av kulturmiljö, val av 
efterföljande åtgärder, mm. Ett sådant långvarigt och omfattande 
läns- och kommunöverskridande projekt är alltför resurskrävande 
för kommunerna att samordna, i synnerhet som finansieringsmöjlig-
heterna är oklara. 

Organisation och arbetsuppgifter
Regeringens glasrikeuppdrag och SGU:s glasbruksprojekt är två olika 
projekt med olika agendor. Glasrikeuppdraget har en regionalpolitisk 
agenda på uppdrag av Näringsdepartementet. SGU:s glasbruksprojekt 
har en miljöpolitisk och långsiktig agenda på uppdrag från Miljöde-
partementet och Naturvårdsverket. De två projekten har dock i allra 
högsta grad gemensamma intressen och skärningspunkter.

Relaterat till glasrikeuppdraget är det uppenbart att förekomsten av 
föroreningar motverkar en nyetablering av verksamheter/industrier 
eftersom ingen vill köpa på sig ett förorenat område med ansvar och 
kostnader för föroreningarna. Det finns ingen markbrist i Glasriket 
och om en eventuell exploatör har behov av mark väljer denne snarare 
andra platser. Bruksområden ligger i träda och förfulas. Allt detta blir 
negativt även för besöksnäringen. Sammantaget motverkar detta in-
tentionerna i Glasrikeuppdraget. 

Det unika med SGU:s glasbruksprojekt och allt arbete som pågår 
parallellt med SGU:s arbete, är att en hel bransch blir genomlyst från 
såväl hälso- och miljöaspekter som kulturmiljö och sysselsättning. 
Det kräver stora insatser från många aktörer under lång tid, vilket i sig 
är en utmaning. 

Utgångspunkten för SGU:s huvudmannaskap är att arbetssätt och 
metoder måste förankras hos alla parter, inte minst för att det är ett 
långsiktigt projekt. För att genomföra SGUs Glasbruksprojekt har det 
bildats dels en projektgrupp, dels en verkställande arbetsgrupp. 
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Projektgruppen ska diskutera och komma överens om hur ramarna 
från regeringsuppdragets styrgrupp ska omsättas i praktiken, vilka lo-
kala och regionala hänsyn som ska tas, om information till omvärlden, 
om teknik-, miljö- och juridikfrågor, förmedla kontakter med verk-
samhetsutövare och eventuella sakägare, svara för riskvärdering av de 
utredningsresultat som tagits fram inom arbetsgruppen, sanktionera de 
beslut som tagits av Arbetsgruppen och vara ambassadörer för Glas-
bruksprojektet med mera.

Ett efterbehandlingsprojekt följer i stort sett ett givet organisations-
mönster, där framför allt kompetenser inom områdena teknik, miljö 
och juridik normalt sett finns med i en projektorganisation. Glasbruks-
projektet rymmer ytterligare en dimension, eftersom regeringsuppdra-
get även omfattar besöksnäringen. Därför måste kulturmiljön på olika 
sätt beaktas när glasbruken utreds och efterbehandlas. Om efterbe-
handlingsarbetet i något led görs fel och det sker på bekostnad av kul-
turmiljön, kan glasbruksprojektet få stora trovärdighetsproblem. Det 
är också därför som en särskild funktion för kulturmiljön har inrättats 
i glasbruksprojektets projektgrupp och arbetsgrupp. 

Projektgruppen består av två personer från varje länsstyrelses mil-
jövårdsenhet, en person från en av länsstyrelserna som ska bevaka 
kulturmiljöfrågorna, en person som är sakkunnig och har erfarenhet 
från glastillverkningen, en person med erfarenhet från länsstyrelse-
världen och från efterbehandling av förorenade områden. Dessutom 

Organisationsformen för SGUs åtagande som huvudman i Glasbruksprojektet. 
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ska frågan om framtida konstnärlig utformning av miljöerna efter en 
sanering bevakas. Då kan landskapsarkitekter, konstnärer eller liknan-
de kompetenser adjungeras till projektgruppen eller arbetsgruppen. 

I arbetsgruppen sker det operativa arbetet på uppdrag av projektgrup-
pen. Det kan exempelvis gälla kontakter med leverantörer, upphand-
lingar, underlag för informationsmaterial, kontakter med intressefören-
ingar och fastighetsägare/sakägare, genomgång av utredningsmaterial 
med mera. Arbetsgruppen består av minst en av de två länsstyrelseper-
sonerna i projektgruppen och företrädare för den eller de kommuner 
där aktuella glasbruk är belägna. Därför kan sammansättningen av ar-
betsgruppen variera över tiden och det kan finnas företrädare från fler 
kommuner samtidigt. Den som bevakar kulturmiljön i projektgruppen 
deltar även i arbetsgruppens arbete och även här finns någon med kun-
skap om glastillverkning, en sakkunnig från arbete med efterbehandling 
av förorenade områden. I arbetsgruppen kommer också andra externa 
stödfunktioner att ingå, exempelvis erfarna miljökonsulter, projektstöd, 
jurist med mera som adjungeras till gruppen. 

Pågående studier och forskningsuppgifter
Glasbruksprojektet startade arbetet hösten 2013. För närvarande slut-
förs ett utredningsarbete vid Gadderås och Björkå före detta glasbruk 
och en samverkansgrupp utreder frågorna om ansvaret för förorening-
arna enligt miljöbalken. 

Parallellt med dessa två utredningar pågår flera större studier och 
forskningsinsatser. 

• Glasbruksprojektet kommer att generera stora mängder avfall 
i form av förorenad jord och glaskross. Det är inte klarlagt hur 
detta avfall slutligen ska tas om hand, men det rör sig om stora 
volymer som ska transporteras till olika typer av anläggningar 
för behandling och/eller slutdeponering. En förstudie har tagit 
sikte på att kartlägga avfallsströmmar i området, befintliga 
järnvägs- och landsvägsförbindelser, möjliga och lämpliga 
mottagningsstationer, omlastningsmöjligheter med mera. En 
preliminär upplaga av förstudien avrapporterades muntligt un-
der våren 2015. Studien ska kompletteras med en kartläggning 
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av tillgången till anläggningar inom återvinningsindustrin för 
sortering av avfallet från glasbruken, det vill säga bortsortering 
av sten, jord, trädrötter med mera innan glaskrosset ska smältas. 

• Glafo, före detta Glasforskningsinstitutet, har beviljats medel 
av Vinnova för att utveckla en teknik för att smälta glaskross 
från efterbehandlingen. Glafo siktar på att ta fram smältugnar 
som kan ta emot satser på uppemot några hundra kilo. Målet är 
att separera metaller för återvinning och få en glassmälta som 
också den kan återanvändas. När projektet är klart ska kommer-
siella aktörer ta över konceptet och driva en smältanläggning i 
kommersiell skala. SGU och flera personer ur projektgruppen 
har haft flera möten med Glafo för att samordna insatserna. 

• Vid Linnéuniversitetet pågår forskning kring upptag av metaller 
i grödor som potatis och sallad och som odlas i villaträdgårdar 
i närheten av glasbruken. Av stort intresse är naturligtvis att 
undersöka om metaller tas upp i sådan omfattning att det påver-
kar människors hälsa. Vid ett par institutioner (Linköping och 
Lund) pågår också forskningsarbete för att kartlägga cancer-
frekvenser hos människor som bor i närheten av glasbruk eller 
som har arbetat vid glasbruk.

Inför 2016 har SGU ansökt om ytterligare medel för att genomföra 
fyra huvudstudier vid glasbruk i Nybro och Uppvidinge kommuner. 
Några praktiska saneringsåtgärder kan inte komma igång förrän tidi-
gast 2017 eftersom det krävs fortsatt projektering. Det är först då som 
frågor kring kulturmiljövärden blir riktigt skarpa. ■

Referensförteckning
Höglund, Lars Olof, Fanger, Gabriella och Yesilova, Håkan. Slutrapport – Glas-

bruksprojektet 2006-2007. Kemakta Konsult AB, 2007-12-10.
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Att tvätta industriarvets byk 
– Borås textila landskap
Fredrik Hjelm, Borås kommun

Jag har arbetat väldigt länge med industribyggnader i Borås och gjorde 
mitt examensjobb som byggnadsantikvarie kring återbruket av Wiska-
strands Väfveri 1996. Några år senare, år 2000, blev jag stadsantikva-
rie i stan och kan numer även kalla mig biträdande stadsarkitekt. Jag 
ska i första hand tala om det fysiska kulturarvet och om hur mycket 
industribebyggelsen kan betyda för en stads identitet.1 

Industrin och dess arv finns varenda dag i boråsarnas medvetande. 
Förståelse av detta är viktigt att ta med sig när man som planerare, 
byggare eller miljösanerare går in för att vidta olika typer av åtgärder. 

*
Under 1970-talet var Borås en stad med stor utflyttning och en väx-
ande arbetslöshet. Under senare år har trenden vänt. Borås blivit en 
glad stad med en inflyttning på ungefär tusen personer per år. En del 
av förändringen är ett antal projekt som har vänt på bilden av Borås 
och på vad vi kan använda vårt arv till. Välkomna till Borås!

År 1970 invigdes motorvägen som skär 
tvärs genom Borås, och det kanske är så 
som de flesta upplever staden (t.v.). Här 
syns också industriarvet, lite bedagat och 
oanvänt. 

Not: Samtliga bilder i detta kapitel är hämtade från det bildspel som Fredrik Hjelm 
presenterade i Kristianstad och bildtexterna är från hans presentation. 
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Från 1880-talet hade Borås en extrem tillväxt och var 1890-1940 Sveriges snabbast 
växande stad. Människor flyttade in från landsbygden för att ställa sig vid textilindu-
strins maskiner och bygga välstånd (ovan t.v.). Under 1950-talet var Borås ännu på 
väg och på topp (ovan t.h.), men redan 1956 kom den första stora nedläggningen.

De första mer organiserade fabrikerna och anläggningarna kom på 1820-talet. Ett ex-
empel var Bäckska färgeriet från 1848 (ovan t.v., här i början av 1900-talet). Detta var 
sköra träbyggnader och finns därför inte kvar idag. På platsen för Nordens textilfabrik 
från 1895 (ovan t.h.) finns sedan 1975 en av Sveriges tio största ICA-affärer. 

En extremt kort (stads)byggnadshistoria

Vi hade också ett antal garverier (ovan t.v.) och mekaniska väverier började etableras 
1858 sedan England England släppt på sin maskinexport. De var inledningsvis väldigt 
små anläggningar. Fabriken Wiken, senare Stigens fabriker, bestod av ett tresheds 
sågtandstak (ovan t.h.). Bilden är från 1909.
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Borås Spinneri (ovan) från 1885 byggdes med maskiner från Tyskland och då fick man 
huset så att säga på köpet. Anläggningen eldhärjades 1892 och byggdes upp igen ef-
ter ritningar av den lokale arkitekten Lars Kellman (nedan t.v.). Byggnaden är bevarad 
i sin helhet och fullt utnyttjad. Borås gick från sexton till 97 textilfabriker på 1890-talet 
och från den tiden ritades fabrikerna av lokala arkitekter. 

Den stora ångcentralen var en dominerande byggnad i centrala Borås. Invid ångcen-
tralen låg ett konglomerat av industribyggnader där nya anläggningar hade lagts till i 
takt med textilindustrins ökande och skiftande behov. Färgbilden är från 1944.

Borås stad har jobbat mycket med att 
definiera de olika byggnaderna genom att 
klarlägga hur de byggdes med utgångs-
punkt från flödet i produktionen (illustra-
tion Hjelm/Wrigglesworth 1994 t.v.). Att 
beskriva varför fabrikerna såg ut som de 
gjorde var också sätt att förmedla deras 
värde som byggnader. 

Bottenvåningen används vanligtvis 
som vävsal. Här inrymdes ibland även  

appreturverksamhet i en ofta mycket stökig och 
blöt miljö. Maskiner för torkning av värdig väv 

var också placerade i bottenplanet.

Andra våningen fungerade som vävsal. 
Tunga, tätt stående väverimaskiner skapade 

en bullrig, trång och dammig miljö.

Vindsvåningen användes för spol-
ning, varpning, bomning och klistring. 
Arbetet utfördes med hjälp av lättare 
förberedningsmaskiner. Här fanns 

även lagerutrymmen.

Processen startade uppifrån  
och gick nedåt i byggnaden.  

Utgångspunkt för beskrivningen är BY 2 på Viskastrand.

PROCESSBESKRIVNING  
FÖR TEXTILINDUSTRINS

ENKELFABRIKER:
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Konfektionsindustrin gav Borås ny kraft och lyfte staden mot nya höjder, främst från 
1930-talets slut och tre decennier framåt. Det var under den här perioden som funk-
tionalismen vann insteg (ovan t.h.) Borås blev en modern stad. Det här är en typ av 
byggnader som finns kvar än idag och som Borås arbetar med för att kunna återbruka. 

Textilindustrin i Borås hade 13 900 anställda 1946. Ovan t.v. pressarna vid AB Rory, 
troligen 1949. Postordern växte fram under 1920-talet och redan på 1930-talet skicka-
des 600 000 paket per år från Borås (ovan t.h.). 

Många spinnerier och väverier tappade fart under 1950-talet och den första stora 
nedläggningen var Drufvefors väveri 1956. Borås tappade 15 000 arbetstillfällen och 
lika många människor flyttade från staden. Det resulterade i ett enormt bestånd av 
övergivna byggnader. Inga nya verksamheter stod på kö för att flytta in i de äldre 
fabriksbyggnaderna och det fysiska arvet efter textilindustrin blev en belastning som 
Borås inte orkade bära, varken ekonomiskt eller mentalt. Viskabergs fabriker hade 
stått tomt i kanske tio år 1978 (ovan t.v.) och byggnaden revs (ovan t.h.). Byggnaden 
ersattes av parkeringsplatser och senare, 1983, av stadens nya badhus.
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Mycket revs, men samtidigt finns stora byggnadskomplex som Borås stad har att ta 
ställning till. Oftast handlar det om tomma byggnadsskal. Det är det som är kvar sedan 
maskinparkerna plockades ned och fraktades bort nästan direkt efter konkurserna.

Nedläggningarna och rivningarna läm-
nade stora, öde tomter. Ångcentralen 
lades ner 1971 och revs några år senare 
(ovan t.v.) och platsen där den stod är än 
idag oanvänd (ovan t.h). Den öde tomten 
är en del av spåren efter av en stor, 
första årsring av industrier runt stadskär-
nan (brownfields). Idag är detta ytor där 
staden vill bygga bostäder och kanske 
andra verksamheter för att länka stadens 
centrum med nyare stadsdelar som har 
vuxit upp utanför ringen av textilindustrier. 

De goda exemplen
Med tiden växte en ökad medvetenhet om att industrins byggnadsarv 
också kunde vara en tillgång. Det finns tre projekt som utgör milstol-
par i denna nutida byggnadshistoria. Med dem har Borås fångat upp 
industriarvet och gjort det till stadens gemensamma arv. Det som varit 
väldigt nedprioriterat och som äldre generationer inte ansåg vara nå-
got att ha, har blivit en stolthet för stan.
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Det första mer medvetna återbruksprojektet gällde två före detta väverier, Wiska-
strands Mekaniska väfveri och wäfveriaktiebolaget som tillsammans blev Viska-
strandsgymnasiet 1996. Den totala byggnadsytan var 18 000 kvadratmeter (ovan 
t.v.). Projektet var startpunkten för bevarandearbetet i Borås. En fjärdel av byggnadsa-
rean revs vid ombyggnaden, bland annat ett hårt förorenat före detta färgeri (ovan t.h). 

Viskastrands gymnasium

Trots en dyr ombyggnad, drygt 150 miljoner kronor, och starka protester från den 
blivande lärarkåren, genomfördes ombyggnaden under 1995-96 och det nya Vis-
kastrandsgymnasiet blev efter omständigheterna mycket bra. Framgången med att 
varsamt bevara och återbruka kulturarvet för att skapa unika lokaler med ett historiskt 
djup blev en vägvisare för flera stora ombyggnadsprojekt under den kommande fem-
tonårsperioden.
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Området Simonsland som byggdes upp och drevs av Svenskt Konstsilke AB mellan 
1918 och 1968. De nyare delarna ritades av Industribyrån 1931 och omfattar totalt 
60 000 kvadratmeter golvyta. I produktionen fanns mycket våta verksamheter och 
kemikalier. Hade man en enkrona i fickan var den grön när arbetsdagen var slut. Det 
skulle visa sig att detta också skulle skapa stora problem för återanvändningen. 

Simonsland

Åhaga Lokverkstad från 1903 lades ned 1965 och lämnades att förfalla (ovan t.v). 
Stadsbyggnadskontoret arbetade för ett bevarande, men höga renoveringskostander 
gjorde att vissa politiker, framför allt det blå laget, kallade anläggningen för ”tegelhö-
gen på Åhaga”. För många var det en omöjlig och närmast skrattretande tanke att se 
den som en resurs. Men en detaljplan togs fram som säkrade bevarandet av detaljer 
som sågtandstak, skorsten, traverser och fönsterpartier. Istället för att jämnas med 
marken räddades Åhaga och när ”skalet” stod färdigt fanns plötsligt ett tiotal intres-
senter på kö för att köpa anläggningen. Idag är Åhaga Sveriges mest bokade mäss 
och konsertlokal (ovan t.v.). Det är kanske inte en dröm för en industriantikvarie, men 
Åhaga är idag en enorm tillgång för Borås och ett bevis på den kraft som finns i kultur-
arvet som drivande faktor i utvecklingen av en stad. 

Åhaga



70   70   INDUSTRISAMHÄLLETS LANDSKAP – KULUTURARV, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I början av 2000-talet var Simonsland nedgånget och man talade om rivning. Vad 
skulle man göra med 63 000 kvadratmeter lokalyta? Med tanke på hur det såg ut 
slogs vi av tanken att det kunde finns en del jobbigheter … Det fanns hål uppe i taket 
och en hink inunder fylld med olja … men vi blundade för riskerna. Vi trodde att vi 
kunde göra allt. 

Det äldsta delen, Westindien, var från 1874 och 1895. Redan 1929 hade det börjat bli 
nedgånget (ovan t.v.) och 2006, när de första stegen i omvandlingen togs, hade det 
inte blivit bättre (ovan t.h.). Själv tyckte jag att byggnaden var ovärderlig och vi började 
jobba med bevarande, detaljpan, antikvariska skyddsbestämmelser. 

På vinden fanns enorma system av ledningar med okänt innehåll. Produktionen hade 
lagts 1968 och byggnaden hade stått tom sedan dess. 
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Vi jobbade med Westindien i fyra år och till sist hade vi fått ned ombyggnadskostan-
derna till 33 000 kronor kvadratmetern. Vi skulle fånga upp det brokiga och jobba 
vidare med huset som det var (överst t.v.). Då, när vi hade gjort detaljplan och fattat 
beslut om rivningsförbud hörde länsstyrelsen av sig på telefon från Vänersborg. 
De dömde utbyggnaden. Jag tror att man hade hittat hela periodiska systemet och 
byggnaden måste rivas (överst t.h.). Övriga byggnader i Simonsland kunde dock stå 
kvar och för Westindien fick vi arbeta vidare med ett nytt hus. År 2014 invigdes Textile 
Fashion Center med bland annat Textilhögskolan, Textilmuseet och ett antal mindre 
textilföretag (nedre raden t.v.). Framför entrén står skulpturen House of knowledge 
av Jaume Plensa (nedre raden t.h.). Totalt har 550 miljoner kronor har plöjts ned i 
byggprojektet. 

Till sist, ännu ett projekt i 
Borås som bygger broar 
mellan det förflutna och 
framtiden, No limit street art. 
Här bjuder man in internatio-
nellt erkända gatukonstnärer 
att arbeta med tomma fasa-
der, som på en funkisbygg-
nad från 1938 (t.v., ”Good 
morning” av Etam Cru). Jag 
tror att ungefär 200 000 fler 
har tittat på det här huset än 
om det inte varit en målning 
på det. Det har också varit 
ett sätt att locka in männis-
kor att se husen. ■
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Förorenade byggnader 
– bevarande, miljö 
och hållbarhet 
Maud Söderberg, Golder Associates AB

Jag skulle vilja inleda med något som jag vill kalla för en filosofi från 
en naturvetare. För att utvecklingen ska gå framåt är det min absolut 
övertygelse att det krävs historiekunskap. Vi behöver inte uppfinna 
hjulet om och om igen. Även naturvetare och tekniker måste ta lärdom 
av det förflutna och då blir även bevarande i någon form central, ja till 
och med fundamental. 

Frågan är hur detta kan ske och i vilken omfattning? Vad ska beva-
rade byggnader användas till? Ska de bara renoveras eller även ställas 
om för annan verksamhet än den ursprungliga? En omställning är all-
tid mer komplicerad och kräver generellt mer omtanke och resurser än 
om byggnaden ska restaureras för liknande verksamheter. 

Bevarande handlar också om hållbarhet och resurser. Det kan vara 
ett resursslöseri att riva, men även bevarande kan innebära ökade 
kostnader både för restaurering och för underhåll, i alla fall på kort 
sikt. Därför bör man bör ställa frågan om bevarandet är värt de ökade 
kostnaderna. På lång sikt kan ett bevarande visa sig vara en god affär. 
Utöver kostnader innebär ett bevarande ett stort engagemang både vid 
restaurering och vid underhåll i driftsfasen. Det unika i varje objekt 
avgör värdet av bevarandet samt mödan och kostnaderna. Även det 
geografiska läget avgör om insatserna är värda mödan. 

”Det nya” skapas i spåren av det gamla, mellan det som kommer att 
finnas och det som en gång funnits. Men hur hittar vi dit? Jag citerar 
här stadsarkitekten Dag Johansson i Norr  k öp ing som en gång sa att 
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”man måste tro på det som inte finns, för det som finns har en gång 
inte funnits”.

Vad innebär förorening?
När vi beskriver en förorenad byggnad måste vi skilja mellan miljö- 
och hälsostörande byggnadsmaterial som hör till själva byggnadens 
konstruktion och de föroreningar tillkommit när byggnaden varit i an-
vändning. De senare är exempelvis petroleumprodukter, metaller, eller 
andra verksamhetsanknutna kemikalier – ofta organiska ämnen. Mil-
jö- och hälsostörande byggnadsmaterial är exempelvis asbest, PCB, 
tätskikt av asfalt, men även isolering med koksaska eller kork ofta 
innehållande PAHer (”tjärämnen”). Vidare finns även riskkonstruk-
tioner med ingjutet impregnerat trä, där nedbrytningsprodukterna av 
impregneringsmedlet, tillsammans med fukt, kan skapa hälsoproblem 
i inomhusluften samt lukt.

En försvårande faktor när det gäller byggnadsmaterial är att det sak-
nas jämförelsevärden eller riktvärden, det vill säga vid vilka halter i 
byggnadsmaterialet som ett ämne blir förorenande. Byggnadsmateria-
len kan också vara helt olika med helt olika egenskaper vilket försvå-
rar bedömningarna ännu mer. När det gäller förorenad jord finns ge-
nerella riktvärden framtagna av Naturvårdsverket, som kan användas 
som en första indikation på om ett område anses som förorenat eller 
ej.1 När det gäller jord finns till exempel organisk halt och genom-
släpplighet definierat, egenskaper som tyvärr inte kan översättas till 
att gälla byggnadsmaterial. Det går även att räkna fram platsspecifika 

Oljeförorenad betong i en 
industribyggnad. Fotograf Maud 
Söderberg, Golder Associates AB



74   74   INDUSTRISAMHÄLLETS LANDSKAP – KULUTURARV, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

riktvärden. Motsvarande riktvärden och 
metod finns ännu inte utvecklat när det 
gäller byggnadsmaterial. 

Efterbehandlingsåtgärder
Den främsta risken vid föroreningar av 
organiska ämnen är lukt, vilken ofta upp-
träder vid betydligt lägre halter än nivån 
när det kan uppstå medicinska hälsorisker. 
En lukt kan skapa psykologisk ohälsa ge-
nom oro för att det är farligt eller helt en-
kelt att det luktar illa. En förorening kan 
även vara luktfri, exempelvis metaller, 
där åtgärden syftar till att sänka halterna 
och därmed risken för direktexponering. 
Med direktexponering menas att man tar 
på föroreningen och får i sig den via hud-
kontakt eller direkt i munnen om man äter 

eller röker/snusar utan att ha tvättat händerna. 
Innan en åtgärd vidtas skall en anmälan till berörd tillsynsmyndighet 

för miljö lämnas in.2 I anmälan tas bland annat åtgärdsmål fram, en be-
skrivning av hur ”rent” det ska vara när man är klar. Åtgärdsmålen ska i 
möjligaste mån vara mätbara, till exempel motsvara en haltgräns. 

En förorenad yta fräses innan 
omställningsarbetet med lokalen 
kan påbörjas. Som arbetsmiljö-
skydd, för förekommande äm-
nen i luften/dammet, nyttjades 
helmask med filter placerat på 
ryggen. Foto: Maud Söderberg

I samband med omställning till annan verksamhet av en större industribyggnad 
påträffades en större kok med en okänd vätska. Koken var isolerad med asbestinne-
hållande material och runt koken fanns ett större antal tjugoliters plastdunkar. Några 
av dunkarna var delvis fyllda med en okänd vätska. Exemplet visar att miljö- och 
hälsorisker inte alltid syns på ytan. Foto: Maud Söderberg. 
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Generellt finns det tre vägar när det gäller att åtgärda förorenade 
byggnadsmaterial, vare sig byggnaden ska restaureras, ställas om för 
nya ändamål eller rivas. I första hand innebär åtgärden att ta bort det 
förorenade ämnet eller materialet så långt det är möjligt. Detta kan ske 
genom att slipa, fräsa eller bila/såga, och valet av metod beror på hur 
föroreningen föreligger i byggnadsmaterialet. En möjlighet är också 
att riva en byggnadsdel, till exempel ett bjälklag, och ersätta den med 
en ny konstruktion. När det gäller sanering av asbest regleras detta i 
riktlinjer från Arbetsmiljöverket.3

Där borttagning inte är möjligt kan ämnet/materialet tätas/kapslas 
in. Att kapsla in innebär att man lägger ett tätskikt över föroreningen 
så att den inte kan ånga av och ge upphov till lukt eller ohälsa. Tätskik-
tet appliceras så långt från inomhusmiljön som möjligt, det vill säga 
långt ner i konstruktionen. 

Som en nödlösning kan en förorening i golv ventileras bort där föro-
reningen av praktiska eller ekonomiska skäl inte går att ta bort eller 
kapsla in. Det innebär att golvet får ett nytt ytskikt med en luftspalt 
mot det förorenade. Till luftspalten kopplas avluftningskanaler som 

Iggesunds hårdkrom är en övergiven anläggning där byggnadsmaterial och grundvatten är hälso-
farligt förorenat. Föroreningen är verksamhetsrelaterad och kostnadsdrivande. Att bevara byggna-
derna under sådana omständigheter är inte försvarbart. Foto: Golder Associates AB. 
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ventileras ut över byggnadens tak. Ventilationen kan drivas antingen 
passivt, det vill säga med självdrag, eller med mekaniskt fläktsys-
tem. Ventilerade system måste ses över regelbundet när byggnaden 
används. Att ventilera bort en förorening i väggar är däremot inte att 
rekommendera då det påverkar kondensationspunkten i väggen, vilket 
kan orsaka fuktskador. 

När en åtgärd är avslutad är det väsentligt att kontrollera resultatet 
med efterkontroller för att se att åtgärdsmålet uppnåtts. 

Bevarande av förorenade byggnader
Det finns risker när man vill bevara förorenade byggnader och det 
krävs kunskaper om byggnadens och fastighetens historia för att göra 

Vargöns nedlagda pappersbruk omfattar flera vackra byggnader i ett område där 
markytan är önskvärd för andra verksamheter. Frågor som man får ställa sig är vad är 
unikt, vad är det värt att bevara byggnader i relativt dåligt skick, där marken delvis är 
förorenad under och i kring? Foto: Maud Söderberg m.fl. Golder Associates. 
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en korrekt bedömning. Därför är historiken ett mycket viktigt första 
steg vid utredningar av förorenade områden och byggnader. 

Vid riskbedömning av byggnader tar man hänsyn till att man bok-
stavligen är i det förorenade utrymmet i tre dimensioner, golv, väg-
gar och tak. Innan definitivt beslut om en byggnads framtid krävs un-
dersökningar både av byggnaden och av marken runt omkring och 
i möjligaste mån även under. Om förorening finns under byggnaden 
kan den påverka inomhusklimatet även efter restaurering om den inte 
beaktas och åtgärdas. I de fall där det inte är möjligt att bevara hela 
eller ens delar av byggnader går det att finna andra sätt att bevara. 
Ett är att restaurera detaljer alternativt att låta delar från den tidigare 
verksamheten stå som mönster. Inom ett större omställningsprojekt 
i Borås, Simonsland, tvingades man riva en byggnad, men fasaden 
på den nya som byggdes kläddes med kortenplåt där plåtarna gjordes 
som hålkorten till de mekaniska vävstolar som funnits i verksamheten. 
Historia fick klä mönster för nutid. 

Miljöperspektiv
Ur ett miljöperspektiv beaktas risk för spridning av eventuella föro-
reningar i byggnaden ut till omgivningen. Även det omvända beaktas 
då en markförorening kan kontaminera byggnaden eller påverka in-
omhusluften. För att utreda om risk föreligger för miljön och/eller för 
hälsan hos personer som vistas i byggnaden kan en miljö- och hälso-
riskbedömning genomföras. Denna genomförs på ungefär samma sätt 
som vid en markförorening.4

För att det ska uppstå en risk krävs att det finns en föroreningskälla, 
ett skyddsobjekt och en spridningsväg där emellan. Blotta förekom-
sten av en förorening innebär inte alltid en risk.

Fasad i Simonsland i Borås klädd 
med kortenplåt med mönster från 
hålkort för de historiska mekaniska 
vävstolarna som mall, det vill säga 
historia har bokstavligen fått klä 
mönster för nutid. 
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Undersökningsresultat och identifierade miljö- och/eller hälsorisker 
vägs samman med bevarandevärden. En bedömning om bevarande 
jämfört med risker och därmed kostnader för att säkerställa en sund 
inomhusmiljö genomförs. Om riskerna tillsammans med kostnaderna 
överträffar bevarandevärden bör byggnaden rivas. 

Hållbarhetsaspekter
För att komplicera situationen bör även hållbarhetsaspekter vägas in 
i besluten om sanering/efterbehandlingsåtgärd alternativt rivning. Det 
krävs ett helhetsperspektiv beaktas, där kostnader, miljöpåverkan av 
en åtgärd eller utebliven åtgärd vägs in. Miljöpåverkan kan vara ex-
empelvis transporter av förorenat byggnadsmaterial, rivningsmassor, 
samt koldioxidutsläpp vid själva åtgärden. Koldioxidavtrycket vid 
transporter och åtgärder liksom upparbetning av avfallet vid en mot-
tagningsanläggning vägs också in i miljöpåverkan. 

För att få ett helhetsperspektiv vägs även kostnaderna in, men det är 
svårare att värdera sociala effekter, positiv eller negativ påverkan på 
ett varumärke eller vilken samhällsnytta olika alternativ har. 

Att göra en multikriterieanalys, det vill säga vikta fakta mot varan-
dra kan ge ett mått på vad som är viktigast. Det kan göras med penna 
och papper så länge inte allt för många parametrar ska viktas mot var-
andra. Det finns också webbaserade verktyg. 

För att kunna bevara en byggnad krävs förutsättningar och garan-
tier för en sund miljö, både inne i byggnaden och i omgivningarna. 
Det krävs att man knyter ihop bevarande, miljö och hållbarhet genom 

Illustration av risk. För att en risk ska uppstå 
krävs en föroreningskälla, ett riskobjekt 
och en transportväg däremellan. Golder 
Associates AB.
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att skapa prestigelösa angreppssätt där helhetsperspektiv är grundläg-
gande. Helhetsperspektiv gäller inte bara själva byggnaden utan lika 
mycket de verksamheter som bedrivs inne i byggnaden. ■ 

GoldSet, ett webbaserat verktyg för multikriterianalys utvecklat av Golder Associates. 

Risker vid besök
Det innebär stora risker att ta sig in i 
övergivna byggnader och anläggningar – 
bortsett från att det innebär olaga intrång 
om man inte har tillstånd. Bland riskerna 
finns föroreningar, fallande föremål, väg-
gar och tak som kan falla ihop, fallskydd 
saknas eller är trasiga, håligheter i golv, 
mörker, fågelträck med mera. Foto: Maud 
Söderberg m.fl. Golder Associates.
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3. Vattenverksamheter  
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Introduktion

Målet för EU:s vattendirektiv är att alla vatten ska uppnå en god eko-
logisk status – nära naturliga förhållanden – och ett av de centrala na-
tionella miljömålen är levande sjöar och vattendrag. Samtidigt är da-
gens vattensystem präglade av mänsklig verksamhet. I Sverige finns 
det till exempel cirka 11 000 dammar registrerade. En mindre andel 
är stora kraftverksdammar i aktivt bruk, men det stora flertalet är små 
som ofta förlorat sin ursprungliga funktion. En del är direkt kopplade 
till produktion av elkraft, men de kan också vara byggda för att ge 
kraft åt kvarnar, hamrar och liknande anläggningar. Åter andra finns 
som delar av kanalanläggningar eller flottningsleder. 

Alla dessa dammar är i sig kulturhistoriska minnen och ofta är de 
delar av historiska bebyggelsemiljöer av högt kulturhistoriskt värde. 
I många fall är de centrala delar av mindre arbetslivsmuseer. Den nu 
aktuella Vattenverksamhetsutredningen har i det här sammanhanget 
fått kraftig kritik för att åsidosätta kulturhistoriska aspekter. Målet 
för konferensens session om vattenverksamheter var att belysa möten 
och konflikter mellan naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen vid 
strömmande vatten, men också att lyfta och att diskutera goda exem-
pel och betydelsen av tvärsektoriell samverkan. ■
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Vattendirektivet  
och vattenförvaltningen
Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten Västerhavet 

Jag arbetar på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och 
ska redogöra för hur det så kallade vattendirektivet hänger ihop med 
åtgärder som innebär fysisk påverkan i vattenmiljöer, hydromorfolo-
gisk påverkan, och som berör kulturmiljöer till exempel kvarnar och 
vattenkraftverk. 

År 2000 enades EU:s alla medlemsstater om ett ramdirektiv för vat-
ten (vattendirektivet). Det anger vad EU-länderna minst ska klara när 
det gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Genom vattendirekti-
vet ställer EU krav på Sverige att genomföra åtgärdsprogram för att 
nå god ekologisk status eller potential. I sin tur har Sveriges regering 
och riksdag genomfört förändringar i svensk lagstiftning genom för-
ändringar i bland annat miljöbalken genom en ”förordning om förvalt-
ning av kvaliteten på vattenmiljön” (Vattenförvaltningsförordningen) 
2004. Genom denna skapades landets fem vattenmyndigheter som till-
sammans med andra myndigheter fått i uppdrag att vidta olika typer av 
åtgärder för att nå vattendirektivets mål. 

Vattenmyndigheterna utarbetar i sin tur olika förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram och använder sig sedan av olika typer av styrmedel 
för att vrida utvecklingen åt rätt håll. Det kan till exempel vara att 
länsstyrelserna måste utöva tillsyn av dammar och vattenkraftverk så 
att de är utformade så att de gynnar en god ekologisk status i vat-
tendragen. Det är en typisk styrmedelsåtgärd. Till sist handlar det om 
enskilda kommuner och framför allt alla dem som i praktiken utövar 
olika typer verksamheter i vattendragen. I de fall som vi kommer att 
diskutera här rör det framför allt alla dem som har ansvar för olika 
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typer av dammar, vare sig 
de är aktivt kopplade till ett 
vattenkraftverk, en äldre vat-
tendriven anläggning eller en 
damm eller annan vattenverk-
samhet i en kulturmiljö. 

Den grundläggande ut-
gångspunkten är att vatten 
inte är ”en vara vilken som 
helst utan ett arv som måste 
skyddas, försvaras och be-
handlas som ett sådant” som 
det formuleras i själva vatten-
direktivet av den 23 oktober 
2000. Vatten är något som vi 
måste förvalta och förvalta 
väl för kommande generatio-
ner. Det handlar dels om att 
säkra tillgången på dricksvat-
ten i Europa under generatio-
ner och dels om att vi ska ha 
en god ekologi i både hav och 
sötvatten. Vattendirektivet har 
också sin grund insikten att 

vatten är gränslöst, och att vi, om vi skall kunna försäkra oss om en 
god tillgång på bra vatten, måste samarbeta över både nationsgränser 
och andra administrativa gränser.

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 
innebar ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna och vattenmyndighe-
terna skapades för att samordna arbetet. De fem vattenmyndigheterna 
arbetar självständigt och var och en har ett kansli och en beslutande 
vattendelegation. Det är fem stycken länsstyrelser som också är vat-
tenmyndigheter och ordförande i vattendelegationen är landshöv-
dingen i respektive län. Det är vattendelegationerna som tar besluten 
om åtgärdsprogrammen. Vattenmyndigheterna har namn efter de vat-
tenområden som de har ansvar för: Bottenvikens vattendistrikt med 

Sveriges fem vattendistrikt. 
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länsstyrelsen Norrbotten som vattenmyndighet, Bottenhavets vatten-
distrikt med länsstyrelsen Västernorrland som vattenmyndighet, Nor-
ra Östersjöns vattendistrikt med länsstyrelsen i Västmanlands län som 
vattenmyndighet, Södra Östersjöns vattendistrikt med länsstyrelsen 
Kalmar län som vattenmyndighet och Västerhavets vattendistrikt med 
länsstyrelsen i Västra Götalands län som vattenmyndighet. 

Åtgärdsprogram 
Varje vattenmyndighet fattar beslut om åtgärdsprogram som innehål-
ler åtgärder som behöver genomföras för att målet om en god eko-
logisk status i vattnet ska kunna nås. En viktig målsättning är att det 
ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var. Ett typiskt åt-
gärdsprogram kan innebära att vi från början har ett kontrollprogram, 
ett miljöövervakningsprogram, som till exempel säger att en sjö är 
kraftigt påverkad av övergödning. Därför har den en sänkt ekologisk 
status. Länsstyrelsen utreder vad man ska göra för att åtgärda sjön. 
Antaget att detta är ett problem som återkommer i många vatten tar 
vattenmyndigheten fram lämpliga styrmedelsåtgärder som ingår i 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram vilken riktar sig mot myndighe-
ter och kommuner. Ett exempel på en styrmedelsåtgärd kan vara att 
kommunen ska prioritera tillsyn av enskilda avlopp till vatten som 
inte uppnår god status. Detta kan innebära att kommunen förelägger 
enskilda fastighetsägare att rätta till sina avlopp. Istället för att låta 
orenat avloppsvatten rinna ut i vattendragen måste de antingen inves-
tera i infiltrationsbäddar eller koppla sina avlopp till ett kommunalt 
ledningsnät. Detta följs upp av ny miljöövervakning och om sjön ändå 
inte når god status så hamnar den i snurran en gång till för att se om 

Exempel på hur åtgärdsprogrammet fungerar: från administrativ åtgärd i vattenmyn-
dighetens åtgärdsprogram till fysisk åtgärd och i förlängningen bättre vatten.
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Levande sjöar  
och vattendrag

Hav i balans  
samt levande kust  
och skärgård

Myllrande våtmarker

Grundvatten  
av god kvalitet

Bara naturlig  
försurning

Ingen övergödning

Kartan visar den ekologiska statusen i alla Sveri-
ges vatten. Målet är att alla vatten ska vara gröna 
(god ekologisk status) eller blå (hög ekologisk 
status) – men kartan är närmast gul i söder (mått-
lig ekologisk status), med en del röda inslag (dålig 
ekologisk status). Bristande konnektivitet är ett av 
de stora miljöproblemen. Karta ekologisk status 
ytvatten, VISS 2016-02-02.

ytterligare åtgärder behövs. 
På samma sätt kan vattenmyndigheten 

kräva att länsstyrelserna bedriver tillsyn 
av dammar och vattenkraftverk i vatten-
drag som inte når god ekologisk status 
och eller god ekologisk potential. Då är 
det länsstyrelsen som ger direktiv om åt-
gärder och när detta genomförs får vi ett 
vatten med en god ekologisk status. 

Innan jag går vidare skulle jag vilja 
lyfta blicken till Sveriges miljökvalitets-
mål. Nästan samtliga sexton har kopp-
lingar till vatten, men sex av dem är di-
rekt vattenrelaterade (ovan).

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
och tjugofyra etappmål. De finns alla beskrivna på den svenska miljömålsportalen 
(www.miljomal.se). I alla fall sex av miljömålen har speciell relevans för vatten. 
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Vattenförvaltningen är ett av de verktyg 
som samhället har för att nå miljökvali-
tetsmålen och de åtgärdsprogram och mil-
jökvalitetsnormer som tas fram av vatten-
förvaltningen är direkt relaterade till att nå 
miljömålen. 

När vi började klassa alla vatten upptäck-
te vi att problemen med fysiskt påverkade 
vattendrag, eller bristande konnektivitet, 
var större än vi tidigare trott. Detta betyder 
att dammar eller andra hinder gör att fisk 
och andra vattenlevande organismer inte 
kan vandra fritt. Det är en stor orsak till att 
inte Sverige når god status i sina vatten.

Vattenförvaltningen har en skyldighet 
att peka ut vad som behöver göras för att 
nå målen och EU kräver att Sverige ska nå 
god ekologisk status eller potential i alla 
vatten till år 2027. Det är till exempel åt-

gärder för att komma till rätta med vandringshinder för fisk, barriärer 
för sedimenttransporter och så vidare där man på något sätt hindrar de 
naturliga flödena i ett vattendrag. EU-direktiven talar även om kon-
nektivitet i sidled, ut till svämplan och våtmark, upp till biflöden och 
så vidare. Och åtgärder måste genomföras. Genomför vi inte åtgärder 
i den utsträckning som krävs för att nå direktivet riskerar Sverige att 
få kraftiga böter. 

Eller som representanter från Europeiska kommissionen uttryckte 
det när de var på besök i Sverige 2015: ”business as usual is not an 
option”. Vi kan inte fortsätta och hålla på som om inget hänt. Vi måste 
sätta in åtgärder. Det finns inget alternativ. 

Både på europeisk nivå och i Sverige finns system för att syste-
matiskt samla information om alla typer av kvalitetsklassningar och 
ekologisk status på vatten. I Sverige är detta Vatteninformationssys-
tem Sverige (VISS, www.viss.lansstyrelsen.se) och i Europa The wa-
ter information system for Europe (WISE, http://water.europa.eu). I 
den svenska delen rapporteras alla uppgifter in och lagras och har en 

Klassning av konnektivitet i 
Västerhavets vattendistrikt. 
Röd färg visar de avrinnings-
områden där andelen klassade 
vatten med sämre konnek-
tivitet än god är mellan 75 
och 100%. Karta: Förslag på 
åtgärdsprogram för Västerha-
vets vattendistrikt 2015-2021, 
samrådshandling. 
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koppling till WISE. Här kan man gå in om man är intresserad av något 
speciellt vatten för att se om det finns några problem, om det är något 
som behöver göras och så vidare. 

Vattenkraftverk och dammar
Det finns cirka 2 100 vattenkraftverk, 1 700 regleringsdammar och 5 
000 dammar för andra ändamål i Sverige. Det är alla dessa anläggningar 
som orsakar bristen på konnektivitet som jag beskrev tidigare. Så vitt vi 
vet saknar dessutom ungefär 3 500 dammar och kraftverk tillstånd. När 
det gäller dammar tror jag att den siffran är kraftigt underdriven. Det 
är många fler. Dessutom prövades merparten av dem som har tillstånd 
enligt 1918 års vattenlag. Den lagstiftningen är etthundra år gammal 
och sådana äldre tillstånd innehåller väldigt sällan villkor om hänsyn till 
naturmiljön. Vi har också en del prövningar i häradsrätterna enligt ännu 
äldre bestämmelser. De är oftast svåra att hitta. 

Småskalig vattenkraft
I Sverige finns det cirka 2100 vattenkraftverk vilka under ett normalår 
producerar 66 terawattimmar. Det finns 208 storskaliga vattenkraftverk 

Den torrlagda vat-
tenfåran vid Torups 
kraftverk i Kilaån 
nära tillflödet till 
Nissan. Kraftverket 
har en effekt på 
860kW och en nor-
mal årsproduktion 
på 4 GW timmar. 



 
8914-15 OKTOBER 2015

i Sverige och dessa står för 94 procent (62 terawattimmar) av den to-
tala produktionen. Dessa vattenkraftverk har en installerad effekt på 
mer än 10 megawatt. I spannet mellan 1,5 till 10 megawatt finns 187 
vattenkraftverk vilka producerar 3,9 procent (2,6 terawattimmar) av 
Sveriges vattenkraftsel. Resterande ca 1700 vattenkraftverk står för 
2,6 procent (1,7 terawattimmar) av produktionen. Balans- och regler-
kraft tillförs till största delen från den storskaliga vattenkraften. Den 
absoluta majoriteten av regleringskapacitet i småskalig vattenkraft 
finns vid anläggningar med en installerad effekt på 1,5 – 10 megawatt. 
Vattenkraftverk med en installerad effekt på under 1,5 megawatt utgör 
ett speciellt problem, framför allt eftersom deras tillskott till energiba-
lansen är begränsat, ägarna ofta har begränsade ekonomiska tillgångar 
samtidigt som skadorna på vattendragens konnektivitet är stor. 

Vilken påverkan är det vi ser? Det handlar inte bara om vandrings-
hinder för fisk. Här hittar man också biotoper, strömekosystem, som 
är helt torrlagda. Kilaåns tillflöde till Nissan är ett exempel. I en åfåra 

Under 2008-2009 byggdes ett 
omlöp förbi kraftverksdammen vid 
Bosgårdens kraftverk, även detta i 
Storån med Vattenfall som huvud-
man. Fördelen med omlöp är att alla 
arter kan simma igenom fiskvägen. 
Ett ständigt flöde skapar uppväxt-
område för fisk och bottendjur och 
födosök för fågel.

Fiskvägen vid Apelnäs i Storån 
sydost om Göteborg efter åtgärd 
2009. Bassängtrappan är utformad 
så att fisken kan simma eller hoppa 
mellan karen. Det finns ett antal 
ålhål i betongen för att ålen lättare 
ska kunna vandra upp. Glasålen ska 
också kunna vandra upp för de fuk-
tiga betongväggarna när det börjat 
växa mossa på betongen.
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som sträcker sig några hundra meter upp finns inget vatten över huvud 
taget. Vatttnet leds i en tunnel och ut i Nissan. Det är den här typen av 
biotoper som är kraftigt påverkade av vattenkraften. Det är precis där 
man har dessa strömbiotoper där man också har fallhöjder och kan ut-
nyttja kraften från vattnet. Djur, växter och organismer som är knutna 
till strömekosystemen blir väldigt lidande av detta. 

I en del fall har man försökt återskapa konnektiviteten genom att 
bygga vandringsvägar för fisken förbi dammarna, men tyvärr har un-
gefär femtio procent av de äldre fiskvägar som byggdes har aldrig nå-
gonsin fungerat. Man hade inte riktigt kunskap om hur man skulle 
bygga dem. 

Ritningar till flackt fingaller med flyktöppningar. 

Att stoppa är inte att rädda. Vid 
detta kraftverksgaller i Klarälven 
står en mängd stora laxar som 
vill återvända ned till Vänern. De 
kommer ingenstans. Och den 
mindre fisken, som ålar på väg 
ut mot Sargassohavet, smolt 
och andra mindre fiskar, tar sig 
igenom ett 20 mm galler och 
krossas i turbinerna. 
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Ett positivt exempel på hur en fiskväg kan se ut är Apelnäs i Storån 
(Rolfsåns vattensystem) söder om Göteborg (se bild s. 89). Här finns 
ett litet kraftverk. Fiskvägen blev klar 2009 med Vattenfall som hu-
vudman. Vattenfall driver fortfarande kraftverket. Den fiskvägen är 
prövad och här har fisken inga problem att vandra upp. 

Vid Bosgårdens kraftverk, också den i Storån i Rolfsåns vattensys-
tem, är ytterligare ett positivt exempel. Det är en typ av fiskväg som 
vi förordar idag, det vill säga att man bygger en naturlig fiskväg med 
maximalt två procents lutning. Denna fiskväg har en procents lutning. 
Och ligger också den vid ett småskaligt vattenkraftverk. 

Till sist. Fisken ska inte bara kunna ta sig upp utan ska också kunna 
ta sig ned. Det är speciellt viktigt för långmigrerande fiskar, som rör 
sig mellan hav och sötvatten. De mest kända är laxar, havsöringar och 
ålar, men vi har också arter som flodnejonögon, havsnejonögon och 
kustsik. De är helt beroende av att kunna röra sig inom vattensyste-
men. Tyvärr är det så att de traditionella galler som satts upp vid kraft-
verken möjligtvis stoppar fisken från att komma in i turbinen, men de 
har inte heller någon möjlighet att komma förbi kraftverket på sin väg 
nedströms. Om de inte kommer igenom gallren blir de stående. Och 
om de kommer igenom är enda vägen genom turbinerna. 

Även här finns lösningar, helt enkelt genom att man installerar ett 
låglutande galler som egentligen är en win-win situation för både 
kraftverksägare och den biologiska mångfalden. Genom lutningen får 
man en större area på gallret och ökar den våta arean som finns mellan 
gallerstavarna och med det vattengenomflödet. Dessutom blir vatten-
hastigheten utmed gallret ungefär dubbelt så stor än genom gallret. 
Det gör att fisken inte kläms fast mot gallret utan förs mot ytan och 
kan föras förbi kraftverket genom en speciell förbipassage vid sidan. 
Och detta gäller inte bara fisk utan också löv och skräp till nytta för 
kraftverksägarna. Nedströmspassager vid mindre kraftverk är inte 
längre något problem. 

Vi ser hela tiden nya lösningar. ■ 
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Miljöbalken – vår viktigaste 
kulturmiljölag?
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet

Miljöbalken är en central del av svensk lagstiftning som trädde i kraft 
1999 och som ersatte och samordnade en rad olika lagar. Miljöbalken 
gäller stort och smått och har därför potential att skydda både vär-
defulla miljöer och vardagslandskapet. På det sättet har miljöbalken 
ett bredare anslag än exempelvis kulturmiljölagen (KML). I tillämp-
ningen av miljöbalken finns det emellertid brister som gör att balkens 
potential som ”kulturmiljölag” inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning. 
Vattenförvaltningen är ett exempel där problemen med tillämpningen 
av miljöbalken gör det svårt att integrera kulturmiljön.

Kulturmiljö en av hörnstenarna i miljöbalken
Kulturmiljö är en av hörnstenarna i miljöbalken. Detta framgår tydligt 
om man läser balkens portalparagraf:

”Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olä-
genheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning 
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås.”1
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Miljöbalken är en omfattande lag med 33 kapitel och över 400 paragra-
fer. Det finns också massor med förordningar under lagen. Alla dessa 
bestämmelser ska tolkas mot balkens över gripande bestämmelser i fört-
sta och andra kapitlet, alltså bland annat mot portalparagrafen. Sedan 
miljöbalken kom 1999 har lagen ändrats på en rad punkter. Exempel 
som stärkt regleringen av kulturarv och kulturmiljö är ändringar av bal-
kens bestämmelser om miljö konsekvens beskriv ningar (sjätte kapitlet) 
och om ideella organisationers och andras talerätt (sextonde kapitlet). 
Inne börden i begrepp som används i miljöbalken har också ändrats till 
följd av utveckling av inter nationell och nationell miljöpolitik, utan att 
ändringar i bestämmelsetexter för den skull har gjorts. Ett exempel som 
berör kulturmiljön är begreppet biologisk mångfald som numera tydligt 
omfattar biologiskt kulturarv och traditionell kunskap. 

Miljöbalkens bestämmelser gäller allt och alla
Miljöbalken gäller parallellt med kulturmiljölagen (KML) och plan- 
och bygglagen (PBL) – som är en annan viktig ”kulturmiljölag”. Det 
som skiljer miljöbalken från framför allt KML är att den gäller allt och 
alla och stort och smått. Miljöbalken gäller för alla verksamheter och 
aktiviteter som kan motverka balkens mål – om inte påverkan är ringa 
eller försumbar. Därmed ställer miljöbalken krav på miljöhänsyn – ja, 
på kulturmiljöhänsyn – i vardagen.

Miljöbalkens bestämmelse om god hushållning i första kapitlets 
första paragraf har också starka kopplingar till kulturmiljö. Bestäm-
melsen konkretiseras i balkens kapitel tre och fyra. Dessa kapitel 

Ta avstamp i kulturmiljön! Här i 
Brevens bruk i Örebro län har 
Mark- och miljööverdomstolen 
i sin prövning av dammar och 
kraftverk beaktat kulturmiljön. 
Slutsatsen är att vattenvård och 
kulturmiljö kan förenas givet en 
varsam utformning. Foto: Anders 
Hedlund.
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ger stöd för att peka ut så kallade riksintressen – bland annat för 
kulturmiljö – men reglerna är betydligt vidare än så. I tredje kapit-
lets första paragraf anges att mark- och vattenområden ska användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta 
kan innebära att exempelvis kulturvärdena ska prioriteras vid beslut 
om ändrad markanvändning. I tredje kapitlets sjätte paragraf sägs 
att mark- och vattenområden och övrig fysisk miljö som är betydel-
sefull på grund av deras natur- eller kulturvärden ska så långt möj-
ligt skyddas – det behöver alltså inte handla om riksintressen för att 
skydd ska aktualiseras.

Avvägningsprincipen ställer krav på kunskap och argumentation
Den bärande principen i miljöbalken är avvägning. Miljöbalken inne-
håller få exempel på bestämmelser av typen ”hit men inte längre”, 
även om just miljökvalitetsnormerna för vatten kan sägas vara ett 
exempel på sådana regler. Avvägningsprincipen innebär att nyttan av 
verksamheten ska vägas mot risken för skada på balkens ”skyddsob-
jekt” – alltså då bland annat kulturmiljön. Så om nyttan är liten inne-
bär det att det finns litet utrymme för att skada (kultur-)miljön. Även 
små skador på kulturmiljön kan alltså vara ”förbjudna”!

För att avvägning ska fungera behövs kunskap och argumentation. 
I miljöbalken finns så kallade hänsynsregler som stöd för tillämp-
ningen i andra kapitlet. Här är några viktiga exempel på dessa hän-
synsregler:

• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräck-
lig kunskap om hur [kulturmiljön] påverkas.

• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador på [kulturmil-
jön] medför en skyldighet att vidta åtgärder.

• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet 
kan uppnås med minsta intrång och olägenhet [för kulturmiljön].

Miljöbalkens krav på hänsyn med mera riktar sig till alla: till privat-
personer, markägare såväl som till företag och myndigheter.

Miljöbalken i teori och praktik
Ingen lag är bättre än sin tillämpning. Miljöbalken har funnits sedan 
1999 och alla dessa års praktik visar att tillämpningen har brister som 
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påverkar balkens möjligheter att vara ett viktigt regelverk för kultur-
miljövården. Några av dessa brister beskrivs kortfattat nedan.

Kulturmiljö ”glöms bort”. Visst är kulturmiljö en av hörnstenarna 
i balken, men samtidigt är kulturmiljö lite av det svarta fåret i miljö-
familjen. Om man fingranskar balkens konstruktion ser man att kul-
turmiljön är införd med vänster hand. I tillämpningen förefaller också 
kulturmiljö ”glömmas bort” – av domstolar och prövningsmyndighe-
ter, tillsynsmyndigheter, centrala verk, osv. Kanske är det också så att 
kulturmiljövården inte vill vara en del av miljöregleringen? Särskilt 
problematiskt kan det vara när det gäller ”miljöprojekt” – verksamhe-
ter som har ett miljösyfte och där inte alla tänker på att det kan finnas 
motstående intressen som kanske kulturmiljön är i vissa fall. Detta 
gäller en del av de vattenåtgärder som vidtas för att öka konnektivite-
ten i vattendragen.

Tillämpningen fokuserar på prövningspliktiga verksamheter. Mil-
jöbalken gäller stort och smått, men ofta fokuserar myndigheter och 
verksamhetsutövare (exploatörer) enbart på sådana verksamheter som 
omfattas av prövningsplikt. Detta får till följd att till exempel kumula-
tiva effekter på kulturmiljö inte uppmärksammas. 

Fokus på skyddade områden – vardagslandskapet glöms bort. Natur-
vården arbetar med områdesskydd som en av sina främsta strategier. Det 
finns fler än 4 000 naturreservat (och bara en hundradel så många kul-
turreservat – 43 stycken). Kulturmiljön har sina fornlämningar, bygg-
nadsminnen och riksintressen. Det är också ofta sådana skyddade och 
utpekade områden och objekt som uppmärksammas i tillämpningen av 
miljöbalken. Vardagslandskapet glöms bort. Den europeiska landskaps-
konventionen uppmanar till bredare syn på landskapet. Konventionen 
har införts i Sverige, men utan ändringar i miljöbalken eller andra lagar. 
Även om paragraferna inte har ändrats ska landskapskonventionen per-
spektiv lyftas fram när miljöbalken tillämpas.

Kulturmiljöföreträdare förstår inte miljöprocessen. Miljöbalken be-
traktas – har jag en stark känsla av – som en lag enbart för miljömyn-
digheter och domstolar. Kulturmiljöns företrädare – till exempel på 
Riksantikvarieämbetet eller på länsstyrelserna – ser KML som ”sin” 
lag och har inte tillägnat sig miljöbalken och de processer som den 
reglerar.
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Generella kulturmiljöunderlag räcker inte. Kulturmiljövården har 
under senare år arbetat mycket med kunskaps- och planeringsunder-
lag. Detta är gott och nödvändigt – men inte tillräckligt. Det finns, me-
nar jag, en övertro på att dessa generella underlag räcker till, exempel-
vis när ett exploateringsprojekt förs fram och prövas. När anspråken 
möter kulturmiljön uppstår behov av nya utredningar och analyser. 
Domstolar och andra prövningsmyndigheter måste också inse att den 
omvända bevisbördan även gäller kulturmiljön – krav på fördjupade 
underlag kan och ska också ställas på exploatören.

Vattenförvaltningen en dysfunktionell del av miljövården
Sverige har valt att införa EU:s vattendirektiv genom miljöbalken. 
Regler finns i själva balken, i femte kapitlet, och i vattenförvaltnings-
förordningen2. De fem vattenmyndigheterna har till uppgift att besluta 
om normer och bindande åtgärdsprogram. Genomförandet kräver vi-
dare att tillsynsmyndigheterna tillämpar miljöbalkens regler om bland 
annat förelägganden som riktar sig till enskilda verksamhetsutövare 
– däribland ägare till småskaliga vattenkraftverk, hembygdsföreningar 
och andra ägare till dammar, kvarnar och så vidare.

Sveriges vattenförvaltning har utformats på ett sätt som rimmar illa 
med miljöbalkens grundton av avvägning mellan olika intressen. Re-
sultatet riskerar bland annat att bli att värdefulla kulturmiljöer öde-
läggs utan att rimlig nytta för vattenvården uppnås. Med nuvarande 
system sätts kulturmiljöintegreringen i tillämpningen av miljöbalken 
verkligen på prov!

Slutord
Miljöbalken har en stor potential att vara behjälplig i våra strävanden 
att bevara, använda och utveckla kulturmiljön. För att det ska ske be-
höver tillämpningen vässas. Detta kommer inte av sig självt. Det som 
behövs är att myndighetsföreträdare men givetvis också ideella krafter 
och andra aktörer inom kulturmiljöområdet behöver ta till sig miljö-
balken. Tillsammans kan vi lyfta tillämpningen! ■

Noter
1. Miljöbalken (1998:808), 1 kap 1 § 2st. 
2. SFS 2004:660.
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Kulturmiljöer 
och levande vattendrag 
– samordning, samverkan och samarbete
Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar 

Vattendragen har haft en stor och mångsidig betydelse för enskilda 
människor och för samhällsutvecklingen, från stenåldern fram till 
idag. Därför finns ofta höga kulturhistoriska värden vid vattendragen. 
Människor har i alla tider bosatt sig vid vatten. Många samhällen och 
städer har sitt ursprung i en vattenanknuten verksamhet, eller i ett stra-
tegiskt läge vid vattnet. Före vägnätets utbyggnad var vattenvägarna 
viktiga för kommunikation och transporter. Flottning av timmer har 
varit betydande även i södra Sverige. Vattenkraftens betydelse har va-
rit enorm, den tidigindustriella utvecklingen var i stort sett helt be-
roende av denna energikälla. Fisket har gett mat på bordet, slåtter på 
maderna hö till djuren. Många slitsamma dagsverken med tvätt och 
byk utfördes av, oftast, kvinnor vid sjöar och vattendrag. Vatten har 
givit rekreation, turism och friluftsliv. Och så vidare.1 

Krock och kompromiss
Samtidigt har människans historiska nyttjande av vattnet, inte minst 
vattenkraften, flottningen och dikningen, gett upphov till flera pro-
blem för miljön, naturen och vattenkvaliteten. Dessa problem behöver 
åtgärdas för att vi ska få en bättre vattenkvalitet och biologisk mång-
fald. I princip alla åtgärder för att förbättra ekologiska och biologiska 
förhållanden i och vid sjöar och vattendrag berör kulturmiljövärden, 
och oftast i negativ bemärkelse. Det handlar om att ta bort vandrings-
hinder (dammar) som ofta enskilt eller som del i en kulturmiljö har 
kulturhistoriska värden. Ett annat exempel är biologisk återställning 
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av fysiskt påverkade vattendrag där rensningar och andra kulturspår 
kan ha kulturhistoriska värden kopplade till flottning, kraftutvinning, 
dikning med mera och därför bör sparas. Brukandet av vattenkraft kan 
vara negativt ur ett vattenvårdande perspektiv, men bidrar samtidigt 
till att många kulturmiljöer används och därför bevaras. Gamla indu-
strier kan läcka farliga ämnen till vattnet, samtidigt som de kan vara 
kulturhistoriskt intressanta. För att förbättra vattenkvalitet och biolo-
gisk mångfald kan beskuggande träd- och buskzoner behöva anläggas 
vid vattendragen, men det är inte bra i exempelvis fornlämningsmil-
jöer. Och så vidare.

Exemplen ovan beskrivs ofta som intresse- eller målkonflikter. Önsk-
värda åtgärder för att å ena sidan förbättra vattenkvalitet och biologisk 
mångfald krockar med bevarandet och utvecklingen av kulturmiljö-
värdena å andra sidan. Situationen kräver att staten och andra aktörer 
jobbar med kompromisser. Det finns också flera sammanfallande och 
gemensamma intressen vid vattendragen, där vatten- och naturvården 
och kulturmiljövården tjänar på att jobba mer tillsammans.2

Ur broschyren Upptäck vattendragens kulturarv, framtagen av nio länsstyrelser i södra 
Sverige inom projektet Vårda vattendragens kulturarv. Bild: Niklas Johansson.
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Mål och tvärsektoriella uppdrag
Det finns många mål, förordningar och lagar för såväl kulturmiljön 
som för vattenkvalitet, biologisk mångfald med mera. Målet med EU:s 
ramdirektiv för vatten är att alla vatten ska ha så kallad god ekologisk 
och god kemisk status 2015.3 De statliga målen för kulturmiljön inne-
bär bland annat att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, använ-
das och utvecklas.4 Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 
innebär att ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsför-
måga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekolo-
giska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som för-
utsättningar för friluftsliv värnas.”5 Att Levande sjöar och vattendrag 
är formulerat som ett tvärsektoriellt mål är förstås en uppmaning till 
oss alla att vi måste arbeta tvärsektoriellt och i samverkan mellan olika 
intressen.

Vid en intressekonflikt ger mål och lagar ofta inte någon direkt 
vägledning kring vilket intresse som ska prioriteras när, var eller hur. 
Detta ställer höga krav på en bra fungerande tvärsektoriell samver-
kan. Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag att arbeta sektorsövergri-
pande utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Det framgår bland annat 
av den så kallade länsstyrelseinstruktionen: ”Länsstyrelsen ska verka 
för att nationella mål får genomslag i länet … Länsstyrelsen ska uti-
från ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom 

Dammar utgör ofta vand-
ringshinder för fisk och 
fauna men är samtidigt 
kulturhistoriska doku-
ment och viktiga delar 
i en vattenanknuten 
kulturmiljö. För att kunna 
ta hänsyn till kulturmiljö-
värdena i samband med 
vatten- och naturvår-
dande åtgärder behövs 
kunskap om platsens 
kulturmiljövärden. Foto: 
Coco Dedering.



100   100   INDUSTRISAMHÄLLETS LANDSKAP – KULUTURARV, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och 
statliga myndigheters insatser.”6

Förutsättningar för en bra tvärsektoriell samverkan 
Det finns fyra viktiga allmänna förutsättningar för en bra tvärsektoriell 
samverkan, som inkluderar kulturmiljön, när det gäller åtgärder i/vid 
vattendragen:

• Likvärdiga kunskapsunderlag om vatten-, fiske-, naturvärden 
och kulturmiljövärden.

• Likvärdiga möjligheter att medverka i arbetet till exempel i 
form av tid och andra resurser.

• Tvärsektoriella syn- och arbetssätt.
• Vilja att samverka. 

För att hantera intresse- och målkonflikter är det grundläggande att det 
finns kunskaps- och planeringsunderlag för de olika berörda intressena. 
Länsstyrelserna har under många år arbetat med att ta fram kunskapsun-
derlag för vatten- och naturvårdande åtgärder, till exempel biotopkarte-
ringar, inventeringar av vandringshinder för fisk och statusklassningar 
av vattendragen med avseende på ekologisk och kemisk status. Några 
motsvarande kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen 
har inte tagits fram. Det leder till att det uppstår osäkerhet om vilka 

Exempel från faktablad Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård – om åtgärder vid 
sjöar och vattendrag (Vårda vattendragens kulturarv, Länsstyrelserna 2015).
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intressen som ska prioriteras var, vilka hänsyn som behöver tas till kul-
turmiljön och onödig tillämpning av försiktighetsprincipen. Ett annat 
problem för vatten- och biotopvården är att åtgärder blir dyrare än nöd-
vändigt och att genomförandet tar längre tid. 

Genom att ta fram kunskapsunderlag även för kulturmiljön blir det 
möjligt att hitta kompromisser och göra avvägningar mellan intressen 
i samband med åtgärder i vattendragen. En annan viktig förutsättning 
är att länsstyrelserna har väl fungerande tvärsektoriella arbetssätt.7 

Länsstyrelserna i södra Sverige bedriver sedan 2010 ett par större 
projekt som handlar om just detta.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt  
och VaKul i Västerhavets vattendistrikt
I södra Sverige drivs sedan 2010 två projekt som heter Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och VaKul i Väs-
terhavets vattendistrikt. I dessa projekt medverkar sju respektive fyra 
länsstyrelser, vilket tillsammans är drygt häften av landets länsstyrelser. 
Projektens fokus ligger på att ta fram kunskapsunderlag och att utveckla 
tvärsektoriella arbetssätt för att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärds-
arbetet vid vattendrag. Samverkan mellan länsstyrelserna är en ledstjär-
na. De båda projekten leds sedan 2014 av en gemensam, tvärsektoriell 
styrgrupp. Även arbetsgruppen är gemensam. Ibland benämns de para-
plyprojekt eftersom de innehåller många olika delprojekt eller etapper 
och ”länsegna” projekt inom ett och samma paraply.

Projekten har finansiering från flera parter: Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Västerhavets vat-
tendistrikt, Riksantikvarieämbetet (kulturmiljöanslaget paragraf 9, från 
och med 2011), Havs- och vattenmyndigheten (anslag 1:12 särskilda 
åtgärdsprojekt, från och med 2014) och länsstyrelsernas egen finansie-
ring.

Samfinansieringsmodellen har framhållits som ett gott exempel. 
Den tydliggör att det är ett gemensamt ansvar att åtgärdsarbetet vid 
vattendragen sker utifrån ett helhetsperspektiv.

De båda projekten har, om än på lite olika sätt, börjat med att sam-
manställa utgångspunkter för arbetet och befintlig kunskap. Det 
har skett genom förstudier, genom GIS-analyser utifrån befintliga 
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kunskapsunderlag inom vattenförvaltning och inom kulturmiljöområ-
det, och i Södra Östersjöns vattendistrikt genom så kallade kunskapsö-
versikter för avrinningsområden. De senare utgörs av enkla rapporter 
och flera kartbilagor och totalt finns det ett femtiotal sådana kunskaps-
sammanställningar som går att ladda ner från projektets hemsida.

Just nu är båda projekten inne i en fas där ny kunskap tas fram ge-
nom fältinventeringar. Kulturmiljöer vid vattendrag besöks, beskrivs, 
dokumenteras och värderas. Arbetet riktas huvudsakligen mot vatten-
drag eller typer av miljöer där åtgärder inom vatten-, fiske- och na-
turvård ska genomföras och där det saknas kulturmiljöunderlag. Ofta 
handlar det om dammar, vattenkraftverk, småskaliga industrimiljöer, 
flottningsmiljöer och liknande. Den kulturhistoriska värderingen av 
de inventerade miljöerna är viktig. Allt är inte lika värdefullt. Tack 
vare att arbetet kan bedrivs vattendragsvis och/eller tematiskt blir det 
möjligt att ”rangordna” miljöerna och länsstyrelserna får en bättre 
helhetsbild. Att identifiera och beskriva värdebärande egenskaper och 
beståndsdelar i de vattenanknutna kulturmiljöerna är mycket viktigt. 
Detta behövs för att avgöra var det behövs särskild hänsyn till kul-
turmiljön i samband med åtgärder. De nya kunskapsunderlagen görs 
tillgängliga i GIS, handläggarstöd, befintliga register, rapporter med 
mera och används i ärendehantering och annan verksamhet. Inom de 

Exempel på nya kunskapsunderlag som tas fram i södra Sverige.
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båda projekten samverkar vi mellan länen kring metoder, värdering, 
personal, kompetensutveckling med mera. Flera län i södra Sverige 
har exempelvis samverkat om att anställa en arkivarie för att hitta ma-
terial i arkiven om var, när och hur flottning bedrivits vilket underlät-
tar inför fältinventeringar.8 

I samband med fältinventeringar har länsstyrelserna ofta mycket 
kontakter med enskilda fastighetsägare och andra lokala aktörer. Den 
lokala kunskapen är mycket värdefull i arbetet. Många fastighetsägare 
och föreningar är mycket intresserade av kulturhistorien kring vatt-
net och engagerade i sina kulturmiljöer. Ofta har exempelvis en kvarn 
funnits i släktens ägo i flera generationer. I andra fall bedrivs museal 
verksamhet, där besökare ges kunskap och inblick i äldre tekniker och 
hur livet och arbetet kunde gestalta sig vid vattendragen.

Det är intressant att konstatera att anspråken från vatten- och natur-
vården väckt nya antikvariska frågor och gett oss kulturmiljövårdare 
nya insikter. 

Ett exempel är att den biologiska återställningen av vattendragen 
har blivit en ögonöppnare vad gäller flottningen i södra Sverige. 
Lämningar efter flottning har inte tidigare uppmärksammats i kul-
turmiljövårdens kunskapsunderlag och de flesta länsstyrelser kände 
inte till att det flottats i så pass stor utsträckning i södra Sverige. Tack 
vare att vi behövt ta fram kunskap om det här, skrivs en delvis ”ny 
historia”.9 

År 2013 inventerades 
flottningslämningar i 
några vattendrag i Skåne, 
Blekinge och Kronobergs 
län. Här dokumente-
rar Jakob Marktorp en 
flottränna i Fagerhultsån 
i Kronobergs län. Foto: 
Ylva Roslund-Forenius. 
Ur Flottningslämningar i 
Blekinge, Kronoberg och 
Skåne län – Inventeringar 
och metodstudie (Läns-
styrelsen Kronobergs län 
Meddelande 2013:15).
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Detsamma gäller dammarna, som tidigare behandlats mycket styv-
moderligt eller oftast inte alls, i kulturmiljövårdens underlag. Nu byg-
ger vi upp kunskaper om deras kultur- och teknikhistoriska värden, 
och detsamma gäller flera andra typmiljöer vid vattendragen som 
elektriska vattenkraftverk, vattenkvarnar och vattensågar.

Länsgemensamma fältseminarier och utbildningar
Allt sedan projektstart har olika former av länsgemensamma aktivite-
ter anordnats inom projekten, till exempel workshops, kompetensut-
veckling och fältseminarier. Vid fältseminarierna testas olika metoder 
för inventering och värdering och på så sätt kan länens metoder och 
bedömningar synkroniseras bättre. Här sker även erfarenhetsutbyte i 
andra frågor relaterade till projektet som avvägningar mellan intres-
sen i samband med åtgärder. Fältseminarier har ordnats av såväl Södra 
Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt som Norra 
Östersjöns vattendistrikt, med deltagare från länsstyrelserna i södra 
och mellersta Sverige. Utbytet mellan länen har varit mycket upp-
skattat. Att besöka andra län ger även perspektiv på det egna. Stora 
samordningsvinster finns även i gemensam kompetensutveckling, av 
särskild vikt för dem som fältinventerar. Få kulturmiljövårdare har ge-
digen erfarenhet av just de kulturmiljöer som nu står i fokus. De har ju 
som regel inte inventerats tidigare. Inom projekten har vi ordnat kom-
petensutveckling om äldre fiskemetoder och fasta fisken, flottning och 

Länsstyrelsen Kal-
mar har kulturhis-
toriskt värderat ett 
fyrtiotal elektriska 
vattenkraftverk, däri-
bland Karlshammars 
kraftverk i Emån 
som bedöms ha ett 
mycket högt kul-
turhistoriskt värde. 
Foto: Lotta Lamke.
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flottningslämningar i södra Sverige, elektriska vattenkraftverk, dam-
mar, stampar, garverier och vattenkvarnar; typer av miljöer som läns-
styrelserna i södra Sverige har eller kommer att inventera och kultur-
historiskt värdera. När utbildningar äger rum on-line inbjuds samtliga 
länsstyrelser i Sverige att medverka. Det här är både resurseffektivt 
och bra för att synkronisera oss länen emellan. 

”Oerhört värdefullt att träffas och diskutera frågor om kultur-
historisk värdering samt titta på exempel i andra län. Två in-
vesterade dagar i seminariet motsvarar många veckors arbete 
i kunskapsinhämtning” (Citat från en utvärdering, fältsemina-
rium 2012 i Eksjö)10

Samarbete för bättre tvärsektoriellt arbete
En röd tråd i projekten är att utveckla och förbättra tvärsektoriella syn- 
och arbetssätt på länsstyrelserna. Olika län har kommit olika långt. Det 
arbetet måste i hög grad ske och drivas i det egna i länet. Men även här 
samarbetar vi mellan länen inom de båda projekten. År 2014 ordnades 
en stor tvärsektoriell workshop, ”Bättre samverkan! En workshop om 
tvärsektoriella syn-/arbetssätt vid åtgärder i och vid vattendrag”, för 
chefer och personal inom vatten-, fiske-, biotop- och kulturmiljövård 
med flera på de elva länsstyrelserna i södra Sverige i syfte att öka 
samverkan. Vid workshopen presenterades goda exempel på hur man 
kan jobba tvärsektoriellt i och vid vattendrag, och varje län beslutade 

Guidning i träsliperiet i Fors-
vik vid fältseminarium i Väs-
tra Götaland hösten 2015, 
ett exempel på gemensam 
kompetensutveckling för in-
venterare av vattenanknutna 
kulturmiljöer i södra Sverige. 
Foto: Coco Dedering.
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om tre åtgärder för att förbättra samverkan på den egna länsstyrelsen. 
En uppföljare, Bättre samverkan 2.0, ägde rum hösten 2015. En fram-
gångsfaktor är att formalisera samverkan genom att lägga fast rutiner 
och policys i arbetet med vattendrag. Sådana workshops genomförs i 
mars 2016 för länsstyrelserna även i de tre nordligare vattendistrikten 
i landet: Norra Östersjöns vattendistrikt, Bottenhavets vattendistrikt 
och Bottenvikens vattendistrikt.

”Behövligt. Behov av liknande workshop finns för ÅRLIG 
sammankomst. Konkret, nu gör vi samverkan. Mycket bra 
med konkreta målet att ta fram tre åtgärder per länsstyrelse.” 
(Citat från utvärdering från deltagare i tvärsektoriell workshop 
Bättre samverkan! 2014)

I utvärderingar med mera har det framhållits som ett framgångskon-
cept att de båda projekten i södra Sverige erbjuder och har blivit en 
plattform för utvecklad samverkan, samordning och samarbeten över 
läns-, vatten- och distriktsgränser, och mellan sektorer. Vi samverkar 
om mer än bara kunskapsuppbyggnad och förbättrade tvärsektoriella 
arbetssätt inom projekten, till exempel utåtriktat arbete, föredrag vid 
konferenser, nätverksbyggande, söka finansiering, omvärldsbevak-
ning och inspel till nationella myndigheter som Havs- och vattenmyn-
dighetens Dialog om vattenkraft. Vi har byggt nätverk och fått många 
kontakter med aktörer även utanför länsstyrelserna, med nationella 
myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, vattenråd och så vi-
dare.11

Mer projektinformation finns på vår webbplats.12 Här finns även 
ett informationsblad om projektet och rapporten ”Hur gick det sen?, 
sammanfattande information, utvärdering och resultatredovisning för 
Projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vat-
tendistrikt 2010 till våren 2015” samt länkar till medverkande läns-
styrelsers egna projekt.

Slutligen ska nämnas att arbete med kunskapsunderlag för kultur-
miljöer vid vattendrag har gjorts eller pågår i nästan alla län, inte bara 
i de två södra vattendistrikten. Norra Östersjöns vattendistrikt har haft 
ett liknande paraplyprojekt och var först ut att samarbeta mellan län 
inom ett vattendistrikt vad gäller kulturmiljöer.
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Projektet Vårda vattendragens kulturarv 2013-2015
Tack vare det samarbete som byggts upp mellan länen i södra Sverige, 
bestämde nio länsstyrelser i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Halland, 
Västra Götaland, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Gotland och 
Kalmar) år 2012 att söka medel för ännu ett projekt, nu med inrikt-
ning på informations- och vårdåtgärder för kulturmiljöer vid vatten-
drag. Projektet som finansieras med medel från Riksantikvarieämbetet 
heter Vårda vattendragens kulturarv. Medverkande länsstyrelser har 
tillsammans tagit fram ett länsgemensamt informationsmaterial i form 
av en tryckt broschyr, ett tiotal faktablad och powerpoints. Informa-
tionsmaterialet som tagits fram inom projektet finns att ladda ner på 
hemsidan www.vardavattendragen.se. I varje län har dessutom bidrag 
till vård av kulturmiljöer vid vattendrag delats ut.13 

Tio tips!
Ett av faktabladen inom Vårda vattendragens kulturarv handlar om 
tvärsektoriell samverkan. Det riktar sig framför allt till dem som arbe-
tar med vatten-, fiske- och naturvård på länsstyrelser och i kommuner 
och handlar om vad man behöver tänka på för att ta hänsyn till kultur-
miljövärdena vid planering och genomförande av olika åtgärder i och 
vid sjöar och vattendrag. 

Brokvarn 
i Västra 
Götalands 
län, vattendri-
ven såg med 
nyrenoverad 
vattenränna 
som fått bidrag 
inom ramen 
för Vårda 
vattendragens 
kulturarv. 
Foto: Karin 
Lundberg
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Här ges flera tips:
• Samråd med sakkunniga inom kulturmiljö i ett så tidigt skede 

som möjligt.
• Formalisera samverkansprocessen genom skriftliga rutiner, 

samverkansavtal och dylikt. Ambitionen vad gäller samverkan 
är ofta personberoende, vilket gör samverkan sårbar. Därtill är 
vattenåtgärder ofta föremål för ganska komplicerade processer 
med flera inblandade parter. Genom att formalisera samverkans-
processerna blir det tydligt för alla inblandade när, var och hur 
samråd och samverkan ska ske.

• Kunskap om de kulturmiljövärden som berörs behöver tas fram 
om de saknas. För att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden på 
platsen behövs kunskap om vilka värden som finns och var.

• Varje ärende är unikt, bedömningen av platsens kulturhistoriska 
värde och hur en vatten- eller naturvårdsåtgärd kan utföras med 
hänsyn till dessa värden måste göras från fall till fall. Därför bör 
detta ingå i projektering och planering.

• Dokumentation och kompensationsåtgärder. I de fall kulturmil-
jövärden ändå tas bort i samband med biologisk återställning 
eller liknande bör det ske en dokumentation av värdena före 
borttagande. Beroende på åtgärdens art och omfattning bör även 
kompensationsåtgärder övervägas.

• Information och kommunikation. När länsstyrelse eller kommun 
kommunicerar med markägare eller föreningar är det viktigt att 
ha en tvärsektoriell ansats.

Gemensamma fältbesök är en betydelsefull framgångsfaktor för en god samverkan, 
som många vittnar om. På bilden syns en biolog och en kulturmiljövårdare som letar 
efter flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen Kalmar.



 
10914-15 OKTOBER 2015

Det är också viktigt att avsätta tid och resurser för varandras medver-
kan i såväl ärenden som projektverksamhet. Att göra gemensamma 
fältbesök och arbeta i gemensamma tvärsektoriella projekt är en an-
nan betydelsefull framgångsfaktor för en god samverkan, som många 
vittnar om. Vatten-, natur-, fiske- och kulturmiljövård kan till och med 
bli ”varandras ambassadörer” om vi utbildar varandra inom våra res-
pektive expertområden. Genom att se möjligheter och inte hinder kan 
samarbetet mellan olika sektorer utvecklas ytterligare inom exempel-
vis information, rådgivning, skydd och vårdinsatser.14 ■
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 www.vattenmyndigheterna/södra Östersjön/Projekt/Kulturmiljö och vattenförvalt-
ning
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Släpp loss potentialen  
i Europas  
småskaliga vattenkraft!
Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening

Klimatförändringen i världen är en av de viktigaste miljöfrågorna i 
vår tid och det är mycket viktigt att minska utsläppen av koldioxid för 
att främja biologisk mångfald på global nivå. Denna fråga har dess-
värre ännu inte hanterats som ett miljöproblem i vattenförvaltningens 
arbete.

Klimatförändringarna förväntas enligt Klimat- och sårbarhetsutred-
ningen leda till försämrad vattenkvalitet hos både ytvatten och grund-
vatten, ökade problem med dricksvattenförsörjning, samt ökad föro-
reningsspridning i samband med intensiva regn och översvämningar. 
Ökade temperaturer i sjöar, vattendrag och i Östersjön, tidigare isloss-
ning och ökad avrinning förväntas leda till ökad utlakning av närsalter 
och humus. Detta leder till försämrad vattenkvalitet i form av färgade 
vatten, ökad övergödning och sannolikt ökad förekomst av alger och 
cyanobakterier.

EU:s ramdirektiv för vatten föreskriver att medlemsstaterna ska ”ge-
nomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en försäm-
ring av statusen i alla ytvattenförekomster” det vill säga ett krav på 
icke-försämring av ekologisk status.

För att begränsa effekten av klimatförändringarna och på så sätt för-
hindra en försämring av den ekologiska statusen kan en energiomställ-
ning komma att innebär ökade krav på mer vattenkraft. Vattenkraft 
är viktig för klimatfrågans lösning. För varje kilowattimme som pro-
duceras med vattenkraft minskar elproduktionen från energislag med 
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större miljöpåverkan som till exempel olja och kol. Att riva ut många 
mindre dammar och kraftverk kan alltså direkt motverka icke-försäm-
ringskravet i vattenförvaltningen.

Vattenkraften kan också bidra till att minska de negativa effekterna 
som förväntas uppkomma vid en klimatförändring genom att de med 
sina reservoarer och magasin kan minska flödestoppar och översväm-
ningsrisker efter korta intensiva nederbördsperioder. Många av de små 
kraftverken ligger dessutom långt upp i vattensystemen där en upp-
bromsning av vattnets framfart får störst effekt.

Småskalig vattenkraft är viktig ur många aspekter, 
• som bevarare av kulturhistoriska miljöer, 
• som många av våra äldsta, i bruk varande, industrihistoriska 

verksamheter, 
• som balanskraft lokalt inte minst i södra delarna av Sverige, det 

vill säga den timvisa produktionen som köpare av småskalig 
kraft använder i sina balansprognoser,

• som lokala småföretag,
• som balanskraft med den svängmassa medlemmarnas turbiner 

och generatorer bidrar med,

Dämmet vid Vänga mosse (t.v.) hör till 
Vänga Kvarn nära Borås. Kvarnen upp-
fördes vid Säveån på 1860-talet och är 
fortfarande i drift. Vänga är ett välbesökt 
kvarnmuseum, här med Ola Johansson. 
Foto: Gunvor Axelsson.
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• för sysselsättning på landsbygden,
• som det mest effektiva sättet att generera elektricitet

Småskalig vattenkraft i Sverige – har den en framtid?
Svensk Vattenkraftförening har cirka 800 medlemmar som tillsammans 
äger och driver ungefär lika många småskaliga vattenkraftverk. Genom 
sin verksamhet förvaltar de också en levande kultur- och näringslivs-
historia. Vattenkraftverken är ofta ett komplement till andra verksam-
heter i befintliga landsbygdsföretag. För Sverige som helhet genererar 
småskalig vattenkraft uppskattningsvis direkt och indirekt cirka 4 000 
arbetstillfällen, omsätter drygt tre miljarder kronor och det samlade an-
läggningskapitalet uppgår till cirka 25 miljarder kronor. 

Många kvarnar, hammare, smedjor och sågar som idag är småskali-
ga kraftverk har sina fundament i den vattenkraftshistoria som startade 
i Skåne på 1000-talet och i Göta- och Svealand på 1100- och 1200-ta-
len. Lagstiftning om kvarnar, vattenhushållning och hänsyn till fiske, 
fiskodlingar och verksamheter upp- och nedströms finns i de flesta 
av landskapslagarna som nedtecknades från första delen av 1200-talet 
och framåt.

 Det moderna samhället är helt beroende av stabil tillgång på elektri-
citet. Elhandlare med många leverantörer av intermittent el är därför 
mycket angelägna om att få småskaliga strömkraftverk som leveran-
törer eftersom de är avsevärt mer stabila än vind- och solkraftverk. 

Att generera elektricitet genom att omvandla energin i strömmande 
vatten är ett utpräglat allmänintresse. Samtidigt genomför länsstyrel-
serna, kammarokollegiet och Havs- och vattenmyndigheten ett mycket 
omfattande arbete som följd av EU:s ramdirektiv för vatten. Tolkning-
arna och tillämpningarna av ramdirektivet medför stora skador för 
många, oftast småskaliga vattenkraftverk i landet. Oftast sker detta utan 
att skapa miljöförbättringar som motsvarar de ekonomiska skadorna 
och åverkan på kulturmiljön. Verksamhetsutövarna tvingas bland annat 
lägga stora pengar på omfattande rättsprocesser för anläggningar som 
hittills ansetts lagliga. Detta är ett sätt för myndigheter och vissa så kall-
lade miljöorganisationer med talerätt att ruinera verksamhetsutövarna.

De tillsynsprocesser som har skapat de nu akuta problemen för ägare 
till småskaliga vattenkraftverk startade i de flesta fall 2012 eller 2013 
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och sedan dess har minst 150 ärenden om förelägganden att söka helt 
nya tillstånd för månghundraåriga vattenverksamheter avgjorts i mil-
jödomstolen. Förläggandena gäller verksamheter som har drivits av 
allt från hävd till vattendom enligt äldre vattenlagen från 1918 (ÄVL). 
Detta innebär stora kostnader för dem som tvingats överklaga och för 
myndigheter och domstolar som måste lägga mycket tid på proces-
serna.

I minst etthundra av de ärenden som avgjorts i miljödomstolen har 
sakägarna begärt prövningstillstånd i Miljööverdomstolen. Handlägg-
ningen har också medfört att många ägare till småskaliga vattenkraft-
verk helt tappat förtroendet för såväl länsstyrelse som miljödomstolar. 
Dessutom är det bara få, om ens några, åtgärder som vidtagits i prio-
riterade vatten. Fortfarande saknas prioriteringar från Havs- och Vat-
tenmyndigheten (HaV) och länsstyrelsernas handläggare har kunnat 
välja och vraka vilka anläggningar som ska angripas och processas 
istället för att hitta rätt åtgärder på rätt plats. Idag följer nya månader 
eller snarast år av domstolshantering.

Hur kan dessa problem lösas så att ”mesta möjliga nytta för flest 
antal intressenter” nås – nu och i framtiden och så att kraven på åtgär-
der enligt ramdirektivet för vatten kan uppfyllas under acceptabla och 
rättssäkra förhållanden?

Enligt en utredning som advokatfirman Åberg & Co gjort på upp-
drag från Svensk Vattenkraftförening och Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) krävs politiska beslut för förenklingar som ger en mera balan-
serad prövningsprocess. Viktigast är att mindre omfattande vatten-
verksamheter och lagligförklaringar av mindre omfattande vattenan-
läggningar ska prövas i första instans, av miljöprövningsdelegation, 

 2012-2013    2013-2015    2016-??

Svensk Vattenkraftförening bildades 
1980 för att främja utvecklingen av 
småskalig vattenkraft och dess bidrag till 
ekologiskt hållbar elproduktion. 
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att bara särskilt utpekade vattenverksamheter alltid ska antas medföra 
en betydande miljöpåverkan och att kraven på samråd och miljökon-
sekvensbeskrivningar begränsas i de flesta fall.

Restor Hydro: Historiska anläggningar och vattenkraft
Restor Hydro (Renewable Energy Sources Transforming Our Re-
gions) är ett europeiskt projekt som syftar till att öka den förnybara 
energin från småskalig vattenkraft genom att identifiera och restaurera 
lämpliga historiska vattenkraftanläggningar som för tillfället inte är 
i drift.1 Projektetet kartlägger de anläggningar som är mest lämpade 
för renovering och stimulerar investeringar genom en utvecklad mark-
nadsbaserad modell för regionala kooperativ. Återstart av sådana vat-
tenkraftverk skulle ge el för lokalt bruk och samtidigt bidra till flödet 
i det europeiska elnätet. Det skulle dessutom ge ökad produktion av 
förnybar och inhemsk elenergi och förbättring av stabiliteten i elnätet. 
Dessutom skulle det ge lokala ekonomier nya inkomster, skapa jobb 
och värna vårt historiska arv och vår miljö. 

Uppskattningar visar att det finns 350 000 historiska vattenkraftan-
läggningar i Europa. Restor Hydros uppdrag har varit att samla in upp-
gifter kring 50 000 av dessa och att ta fram minst tre pilotprojekt i vart 
och ett av åtta utvalda länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Italien Li-
tauen, Polen, Slovenien och Sverige. Restaureringsprojekt har hittills 
genomförts vid 28 pilotanläggningar med en effekt på sammanlagt 1 
243 kW. På sikt är syftet att arbeta i hela EU-27 området.

Restor Hydro i Sverige
De tre svenska projekten inom ramen för Restor Hydro finns i ån Flian 
i Lidköpings kommun. De tre platserna/anläggningarna – Resville, 
Kristinedal och Bronäs – har alla haft vattenverksamhet under mycket 
lång tid. Sedan hösten 2013 pågår en process för att restaurera och 
återskapa anläggningarna i syfte att bevara dem för framtiden genom 

Restor Hydro (Renewable Energy Sour-
ces Transforming Our Regions) är ett 
europeiskt projekt som syftar till att öka 
förnybar energi från småskalig vatten-
kraft genom att identifiera och restaurera 
historiska vattenkraftanläggningar.
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att skapa hållbara ekonomiska, kulturella, ekologiska och sociala för-
utsättningar. Anläggningarna är också kopplade till ett projekt inom 
Lidköpings kommun som fått statligt stöd inom ramen för Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge (LIS) där kommunen framförallt 
fokuserat friluftslivet.

Resville. Resville kallades den vackraste “höla´ i väl´a” (hålan 
i världen) av bygdens store berättare Ingvar Kjörk. Uppströms den 
gamla landsvägsbron ligger Biskopskvarnen som ägs av hembygds-
föreningen och nedströms dagens ligger Backgårdskvarn, som sedan 
några år ligger i “malpåse”. Backgårdskvarn passar utmärkt i Restor 
Hydro. Båda är rester av en imponerande kvarnby med sju kvarnar 
som fanns här ända in på 1900-talet. LIS-området i Resville är tänkt 
som en nod/målpunkt för turism och friluftsliv kring Flian som helhet. 
Redan idag besöks området flitigt. Kvarnen är öppen för besök och 

Ån Flian i Västergötland 
är ett cirka 75 kilometer 
långt biflöde till Lidan och 
Hornborgasjön. Upp-
ströms i Resville ligger 
Biskopskvarnen (överst 
t.v.) och nedström ligger 
Backgårdskvarn, en av 
de tre anläggningarna 
i RH-projektet. Foto: 
Wigulf, wikimedia com-
mons cc by-sa respektive 
Gunvor Axelsson.
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uthyrning och producerar även el. Besökare kommer för att titta på 
vattenfallet och området besöks ofta av fågelskådare. I Resville finns 
tankar på att starta en gårdsbutik och B&B tillsammans med andra 
turistverksamheter som exempelvis cykel- och kanotuthyrning eller 
mindre konferenser.

Tillgången till kollektivtrafik och infrastruktur både gällande vägar, 
vatten och avlopp, el och bredband är god. Det finns befintlig turist-
verksamhet och med LIS ökar möjligheterna för att utveckla turis-
men och friluftslivet i området. I Resville är strandområdet redan i 
anspråkstaget.

Kristinedal. Vid Kristinedals fabriker, ett ullspinneri, fanns förr en 
vattenkraftanläggning och tillgången på vattenkraft var avgörande för 
industrins lokalisering. Därför passar platsen också utmärkt för ett 
Restor Hydro-projekt som syftar till att bevara och återutveckla vatten-
kraften på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Att Kristinedal dessutom är 
en del av LIS med inriktning friluftsliv och turism ökar möjligheterna 
att visa vattenkraftens betydelse både historiskt och idag. Textilfabriken 
har sitt ursprung från en industrisatsning på 1840-talet. Tillverkningen 
lades ned 1976, men de stora byggnaderna finns kvar och används idag 
till bland annat för lagerförsäljning av textilprodukter. 

Kristinedal är ett av de tre Restor Hydro projekten i Flian. Foto: Gunvor Axelsson. 
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Kristinedal kan utvecklas som ett viktigt besöksmål för turism och 
friluftsliv. Industriminnen är i sig själva intressanta och i lokalerna 
kan inrymmas konst och kulturverksamhet av olika slag, kafé och 
hantverksbutiker, vandrarhem och uppställningsplatser för husbilar. 
Platsen kan också vara en informationspunkt och utgångspunkt för 
friluftslivet i Flians dalgång, med kanot och kajakuthyrning, marke-
rade naturstigar och vandringsleder.

Bronäs kvarn. År 1959 omvandlades Bronäs kvarn till vattenkraft-
verk, men totalförstördes vid en brand 1982. Delar av anläggningen 
finns kvar, som dämmen och turbinrummen. Här vill länsstyrelsen 
skapa ett naturreservat och ambitionen är att visa att det går att kombi-
nera olika intressen, helt i Restor Hydros anda. Bronäs sätesgård, som 
fortfarande äger lämningarna efter kvarnen, är känd sedan 1506. Även 
här finns goda möjligheter att kombinera småskalig elproduktion med 
miljöhänsyn och friluftsliv. 

Kooperativ och ekonomiska föreningar
Som ett ytterligare redskap för återutvecklingen av den småskaliga 
vattenkraften har Restor Hydro tagit fram en modell för kooperativt 
ägande för att öka möjligheten till finansiering av restaureringsprojekt. 
En eller flera anläggningar inom samma region kan läggas samman 
under en gemensam organisation som både bedömer de ekonomiska 
förutsättningarna för projekten och som har ekonomiska förutsätt-
ningar att förverkliga ett eller flera av dem. 

Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av medlem-
marna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i 
beslutsfattande. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. 
Medlemmarna har lika rösträtt (en medlem, en röst). Syftet är inte att 
skapa stora vinster för andelsägarna utan handlar snarare om att skapa 
mervärden för dem som kunder. Kooperativ är ett sätt att organisera 
och driva en verksamhet och kan ägas av individer/personer, företag 
och föreningar i olika kombinationer. I Sverige är en ekonomisk för-
ening ett alternativ om minst tre personer vill driva verksamhet till-
sammans i kooperativ form. ■

Noter
1. http://www.Restor-hydro.eu/sv/
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Måste kulturmiljö  
och naturmiljö krocka?
Christer Borg, Älvräddarna

I ett föränderligt samhälle är det många värden som riskerar att för-
loras. Kulturmiljöer och industriminnen är exempel på unika värden 
som riskerar att försvinna om inte olika samhälleliga institutioner som 
myndigheter och ideella intressen bevakar dessa. 

Många gånger, för att inte säga allt som oftast, handlar riskerna om 
nya exploateringar på platser där dessa kulturmiljöer existerar. Ibland 
är det också fråga om att kulturmiljöerna förlorat sitt ursprungliga syf-
te och därmed riskerar att överges med förfall som följd.

Men en specifik konflikt som seglat upp de senaste åren är en krock 
mellan kulturmiljöintressen och naturmiljöintressen, och denna kon-
flikt har sitt fokus i strömmande vatten och småskalig vattenkraft.

Den småskaliga vattenkraften uppstod i första hand under de sista 
decennierna av 1800-talet och de första två eller tre decennierna under 
1900-talet. Ofta har dessa elproduktionsanläggningar hamnat på lägen 
där tidigare kvarnar eller benstampar och liknande funnits, vilket är 
naturligt, eftersom det i båda fallen handlar om att tillvarata energin 
som finns i fallhöjden i vattendragen, det vill säga forsarna. 

Forsarna är också de strömmande vattnens ekologiska ”motor”. Det 
är där som dessa ekosystems mångfald av liv i första hand produceras. 
Den inbyggda konflikten handlar alltså om att forsen i sin naturliga 
ouppdämda form dels är grunden i dessa ekosystem, men samtidigt i 
sin uppdämda form är förutsättningen för kraftproduktion.1

Ur en strikt samhällelig synvinkel måste man inse att nyttan av de ti-
digare kvarnarna och stamparna i princip har upphört, och det är ju just 
därför som de i många fall blivit viktiga bevarandevärda kulturmiljöer. 
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Men kvarnverksamhetens betydelse för lokalsamhället har försvunnit 
i samma takt som de allra flesta människor idag köper sitt mjöl i butik, 
och likadant är det med den tidigare för lokalsamhället viktiga elpro-
duktionen. När de små kraftverken byggdes var de oerhört viktiga. 
Många gånger var det dessa småverk som förde ut elens välsignelse 
till landsbygden. Men samma sak här. Idag distribueras el över hela 
landet, oftast från storskaliga anläggningar av vattenkraft, kärnkraft, 
eller kraftvärmeverk. Lokalsamhället står eller faller inte längre på 
grund av dessa små vattenkraftverks vara eller icke vara. 

Istället är det andra utgångspunkter som måste beaktas, och där 
kommer kulturmiljöintressena in som den viktigaste bevarandeförsva-
raren. Som ordförande inte bara i Älvräddarna utan också i min hem-
bygdsförening där jag bor, är detta självklart allmängods.

Men i denna situation är det viktigt för kulturintressena att förstå 
dels hur de strömmande vattnen fungerar biologiskt, och vilka förut-
sättningar som behövs för att de ska kunna fungera ekologiskt i fram-
tiden. Men också en förståelse av vilka lagar och regler som omgärdar 
respektive intresseområde. 

När det gäller kulturmiljön har den ett juridiskt skydd i Kulturmil-
jölagen, och även i Miljöbalken. Tyvärr är det formella skyddet för 
kulturmiljöer i form av småskaliga kraftverk och kvarnmiljöer relativt 
svagt om vi jämför med de skydd som omgärdar naturmiljöer. I det 
senare fallet har vi dels ett antal nationella skydd, som naturreservat, 

Vid en stor majoritet av före detta mindre vattenkraftsanläggningar kan man starkt 
ifrågasätta om det finns några som helst motiv för att motsätta sig ett återställande 
av fria vandringsvägar. Här ruiner i Dalens ström nordväst om Alingsås (t.v.) och ett 
dämme vid Långareds kvarn i Säveån (t.h.), båda i Västergötland. Foto: Per Persson 
Eckerström
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nationalparker, och skydd mot vattenkraftsutbyggnad. Utöver dessa har 
vi miljömål som följer av EU-medlemskapet, vilka är rättsligt bindande 
om staten Sverige inte ska begå fördragsbrott.2 Ett fördragsbrott blir 
kostsamt i form av böter och rullande viten. De EU-rättsliga miljömål 
som framförallt berör vattendrag är ramvattendirektivet, fågeldirektivet 
och art- och habitatdirektivet. Dessa skydd, framförallt de EU-rättsliga, 
finns inte i motsvarande grad inom kulturmiljöområdet. 

Den mer konkreta krocken mellan kulturmiljöer och naturdito i 
strömmande vatten uppstår i det inbyggda motsatsförhållandet mellan 
de båda intressena. För kulturmiljön kring gamla kvarnar och småska-
liga kraftverk är det en förutsättning med uppdämning av vattenmas-
san. För naturmiljön och speciellt uttryckt i ramvattendirektivet, är 
dammar alltid ett bekymmer, eftersom de utgör vandringshinder för 
fisk och annan fauna. För naturmiljön finns det två sätt att åtgärda 
problemen, ta bort vandringshindret helt eller bygga så kallade fauna-
passager. Där kan fisk och annan fauna passera i sådan grad att vand-
ringshindret i princip inte längre påverkar vattendraget.

Tyvärr fungerar inte faunapassager, eller fiskvägar som de populärt 
brukar kallas, så bra som alla skulle vilja. I Sverige är funktionsgra-
den på moderna faunapassager strax över sjuttio procent som bäst, 
vilket betyder att sju av tio fiskar hittar rätt inom rimlig och avgörande 
tid.3 Pratar vi fiskar som ska fortplanta sig är det avgörande att dessa 
hittar förbi vandringshindret innan leken är över. Räknar vi lite på 
dessa siffror så ser vi snabbt att antalet fisk som kommer förbi multipla 
vandringshinder minskar för varje hinder som ska passeras. Efter sju 
fiskvägar i rad har exempelvis endast 165 av 2000 ursprungliga fiskar 
hittat rätt i rätt tid, förutsatt att samtliga fiskvägar har denna funktions-
grad. Vi kan alltså konstatera att faunapassager eller fiskvägar i första 
hand är kompromisser som bör användas i de fall dammen och kraft-
verket den betjänar har stor samhällsviktig betydelse. 

Älvräddarnas samorganisation bildades 1974 och är en frivil-
ligorganisation som enligt sin egen beskrivning ”jobbar för 
miljöanpassning av den nödvändiga vattenkraften och utrivning 
av den onödiga”.
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Vilka dammar och kraftverk ska då anses ha stor samhällelig bety-
delse? Här behövs en liten utredning och siffrorna som presenteras i 
tabellen är hämtade från Havs- och vattenmyndigheten som tog fram 
dem som underlag till den statliga Vattenverksamhetsutredningen som 
pågick 2012-2014 och där undertecknad deltog som en av totalt tjugo-
sju av regeringen delegerade experter. Utredningen tillsattes av dåva-
rande miljöminister Lena Ek. 

Totalt har vi i Sverige cirka 2 100 vattenkraftverk. Av dessa är 208 
stycken så kallade storskaliga, vilket innebär att de är dubbelt nyttiga, 
eftersom de dels producerar den absoluta merparten av vattenkrafts-
energin i landet (94 procent) och dels används för att reglera elnätet 
vid skiftande konsumtion av el och för att kompensera annan förnybar 
energi där vi inte styr produktionen på samma sätt som i exempelvis 
ett kärnkraftverk. Det handlar framförallt om vindkraften.

Därefter kommer 187 kraftverk i en storleksklass som innan Sveri-
ges medlemskap i EU även den kallades för storskalig. Där produce-
ras 3,9 procent av den totala vattenkraften i Sverige, och en stor del 
av dessa kraftverk används också till den extremt viktiga elnätsregle-
ringen.

Därnäst följer cirka 1 700 småskaliga kraftverk som alltså står för 
cirka 2,1 procent av produktionen från vattenkraft, där de 1 030 minsta 
är av den storlek som vi besökte under konferensen i Vramsån. De 
dryga tusen allra minsta kraftverken producerar totalt 0,5 procent av 
den totala vattenkraften och inte ett enda av dem används för reglering 
av elnätet. 

Ur ett energiperspektiv är alltså samtliga dessa de tusen minsta helt 
enkelt obsoleta, vi kan undvara dem, och tittar vi på dessa och jämför 
nyttan mellan den ringa produktionen av förnybar energi (vilket är 

Installerad effekt Antal
kraftverk

Produk-
tion per år

Procent 
av total  

produktion
> 10 MW 208 61,1 94
1,5 till 10 MW 187 2,5 3,9
125 kW till 1,5 MW ca 680 1,4 2,1
< 125 kW ca 1 030 0,33 0,5
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viktigt i sig på grund av klimatförändringarna) och skadan de tillfogar 
vattendragen, kan de inte motiveras vara kvar. Detta är en slutsats som 
inte heller Energimyndigheten eller Svenska Kraftnät bestrider.4 Även 
med fullt fungerande fiskvägar orsakar dessa kraftverk skada. Som 
tidigare redogjorts för, är forsarna motorn i det ekologiska systemet 
i ett strömmande vatten. En damm innebär att forsens miljö helt för-
svinner och det som återstår är en vattenspegel uppströms, och många 
gånger torrfåra nedströms, i alla fall oftast alldeles för lite vatten i den 
naturliga delen av forsen för att de unika strömvattenmiljöerna ska 
kunna upprätthållas. 

Men hur kan de storskaliga kraftverken ”komma undan” samma 
krav? Det beror på att EU, när man formulerade ramvattendirektivet, 
insåg att vissa vatten helt enkelt har påverkats av människor för att 
modifieringen har gett stora samhällsviktiga, för att inte säga sam-
hällsnödvändiga, fördelar. Hamnar i Stockholm, Göteborg och andra 
större städer är ett exempel. Storskalig vattenkraft ett annat. EU har 
i dessa fall gett medlemsnationerna möjlighet att göra undantag från 
huvudregeln att alla vatten ska uppnå det som kallas för ”god eko-
logisk status”. I dessa vatten, som förändrats av människor, och där 
det pågår samhällsviktiga verksamheter, är kraven helt enkelt mindre.5 
Till exempel är det inte självklart att vandringshinder ska åtgärdas, 
även om det både borde och skulle kunna vara möjligt. 

De minsta småskaliga kraftverken kan inte med de regler som finns i 
ramvattendirektivet undantas på samma sätt som de storskaliga. Möj-
ligen skulle man kunna tänka sig att sådana miljöer som är av kul-
turhistoriskt riksintresse kan ges samma undantag som hamnar och 
vatten där storskalig vattenkraft finns. Men dessa platser och miljöer 
är näppeligen många, vi pratar som mest om kanske ett tiotal ställen 
i Sverige. 

Jag kan alltså konstatera att kulturmiljön är en av de samhällsviktiga 
fenomen som kan vara skäl för att bygga en väl fungerande fiskväg. 
Samtidigt står vi inför problemet att fiskvägar inte motverkar alla ska-
dor av ett dämme och att de dessutom ännu inte fungerar till hundra 
procent. 

Av detta drar vi i Älvräddarna, liksom flera myndigheter, slutsatsen 
att det nu behövs prioriteringar ur ett kulturminnesperspektiv. Tar vi 
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återigen Vramsån som exempel, har den idag 24 vandringshinder. Om 
vi ur biologiskt perspektiv godtar maximalt tre fiskvägar totalt för att 
uppnå den funktion i hela ån som behövs för att kunna leva upp till 
ramvattendirektivets krav, innebär det att 21 av dessa hinder måste tas 
bort. Här ligger en gigantisk uppgift för kulturmiljöintressena och de 
myndigheter som ansvarar för detta.

En annan sak som gör den totala problembilden för de småskaliga 
kraftverksägarna värre och mer komplex beror på att Sveriges och 
EU:s lagstiftning är grundad på principen att den som orsakar skada 
på miljön med sin verksamhet, ska bekosta åtgärder för att minska och 
kompensera dessa skador (polluter pays principle, PPP). Grunden till 
principen går att finna i Riokonventionen om biologisk mångfald, som 
Sverige har ratificerat. En av poängerna med detta synsätt är att en 
verksamhetsutövare, som via sin verksamhet påverkar miljö negativt, 
som en pappersfabrik eller annan miljöfarlig verksamhet, ska inse och 
förstå sin egen verksamhets påverkan. Tidigare, under tiden vi hade 
miljökoncessioner i Sverige, fungerade länsstyrelser som en form av 
rådgivare som kom med tips på skyddsåtgärder. Idag har synsättet vri-
dits på så sätt att den som är verksamhetsutövare helt enkelt förutsätts 
förstå påverkansgraden av sin verksamhet på naturen. Av det skälet är 
det också verksamhetsutövaren som betalar alla skyddsåtgärder. Detta 
synsätt gäller alla verksamheter som faller under miljöbalkens pröv-
ningsregler, med andra ord också vattenverksamheter. 

Dämmet vid 
Apelnäs i 
Rolfsån sydost 
om Göteborg 
anpassades 
2009 till förmån 
för fiskvand-
ring av ägaren 
Vattenfall. Foto: 
Per Persson 
Eckerström.
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Eftersom dessa de tusen minsta har en försvinnande liten ekonomisk 
marginal, linjär med den ringa energiproduktionen, blir dessa åtgärder 
extremt kostsamma. Faktum är att vid en miljöprövning, till exempel 
när en länsstyrelse förelägger en småskalig vattenkraftsägare att söka 
ett miljöbalkstillstånd, är i det i de flesta fall inte möjligt att ge tillstån-
det för mark- och miljödomstolen om de följer miljöbalkens krav till 
punkt och pricka. Det beror på att det finns ett så kallat ”båtnadskrav”, 
en regel som säger att den ekonomiska nyttan av verksamheten måste 
vara större än de naturgivna negativa konsekvenserna för miljön som 
vattenkraftverket orsakar (regeln återfinns i elfte kapitlet sjätte para-
grafen miljöbalken). 

Älvräddarna har med hjälp av de officiella data som finns för elcerti-
fikatsystemet och med de aktuella priserna på el kunnat räkna fram att 
medianintäkten för de tusen minsta kraftverken ligger runt 96 000 kro-
nor brutto per år. När vi också känner till att miljöåtgärder som fiskvä-
gar i många fall innebär kostnader på upp emot tio gånger det beloppet 
och ibland mer, inser vi snabbt att det inte bara innebär ekonomiska 
svårigheter, utan också svårigheter att överhuvudtaget få tillstånd för 
kraftverket. Utan tillstånd är tillsynsmyndighetens nästa steg, helt en-
ligt miljöbalkens regler, ett föreläggande om utrivning. Lägger vi där 
till att själva miljöprocessen ofta kostar omkring 500 000 kronor, blir 
situationen än mer prekär för dessa ägare till småskaliga kraftverk.

Hur kan nu dessa problem lösas? Rent teoretiskt är det möjligt att 
ändra reglerna i EU:s ramdirektiv för vatten, men i praktiken är detta 
omöjligt. Det är inte heller så att Sverige har felimplementerat direkti-
vet, så som det ofta påstås. Det är snarare så att vi i Sverige har miss-
bedömt hur skarpa kraven egentligen är. I somras kom ett så kallat 
förhandsavgörande från EU-domstolen, i dagligt tal kallas domen för 
”Bremendomen”.6 I detta klargörs att det så kallade ickeförsämrings-
kravet är betydligt skarpare än vad svenska domstolar hittills tolkat 
det som och rent praktiskt tillämpat i sina domslut. Dessutom sätter 
EU-domstolen ner foten vad gäller själva miljömålen i ramvattendi-
rektivet, som Sveriges regering närmast implementerat som en form av 
”målsättningsnorm”. I Bremendomen slås fast att målen ska uppnås på 
viss tid och att ingen nationell myndighet får ge tillstånd till verksam-
heter som ”riskerar att äventyra uppnåendet av målen”. Detta innebär 
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att ramvattendirektivets miljömål (i Sverige uttryckta som ”miljökvali-
tetsnormer”) snarare är att betrakta som en form av gränsvärdesnorm. 
Med andra ord leder tanken att enskilda eller intresseorganisationer 
kan påverka implementeringen av ramvattendirektivet till en mjukare 
form helt fel.

Istället bör vi koncentrera oss på att för de ovärderliga kulturmiljöer 
som finns, skapa ekonomiska medel, så att till exempel fiskvägar kan 
byggas. Alltså, kulturmiljövärdet måste vara så stort att det övertrum-
far de EU-rättsliga kraven, samtidigt som dessa objekt av samma skäl 
också bör kunna få någon form av statligt stöd för att kunna finnas 
kvar. 

Slutsatsen som jag drar är med andra ord att kulturmiljöintresse-
na, framförallt de statliga institutionerna, nu måste prioritera, men 
också finansiera denna prioritering. Det är bråttom, det närmast brin-
ner i knutarna, eftersom kraven enligt ramvattendirektrivet ska vara 
genomförda senast år 2021 eller 2027. Dessutom måste det tas fram 
någon form av stödsystem för dessa skyddsvärda objekt, rimligen stat-
liga medel, eftersom det är nationell rätt som ger det kulturmiljöskydd 
som finns. Och allt detta bör vara på plats inom några få år.

De övriga då, den absoluta majoritet som inte har ett lika stort kultur-
miljövärde? Här ser vi i Älvräddarna och jag personligen att vi i första 
hand ska ta fram ett stödsystem för att ägarna, oftast privatpersoner, 
inte ska drabbas ekonomiskt av kraven. Både svenska statsstödsregler 
och EU:s konkurrensregler, samt givetvis biologiska fundamenta pe-
kar på att sådana medel inte ska användas till fiskvägar. Här måste det 
bli fråga om en ren utrivningsfond, där målet är att återställa den ak-
vatiska miljön till så nära naturligt skick som möjligt, medan givetvis 
byggnader på land kan och bör vara kvar. 

Vägen framåt är alltså inte omöjlig eller obegriplig att förstå, men det 
krävs koordinerade prioriteringar i alla våra vattendrag där småskalig 
vattenkraft finns. Kulturmiljöintressen och naturmiljödito måste till-
sammans ta fram en prioriteringslista, som utgår från de EU-rättsliga 
kraven på god naturmiljö, uttryckt i ramvattendirektivet, där kulturmil-
jövärdena inventeras och värderas, så att minsta möjliga skada uppstår 
på de omistliga kulturmiljöer som finns vid våra vattendrag. ■
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Noter
1. https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-
omraden/biotopskydd/4-naturliga-vattendrag-20140415.pdf 
2. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-
ett-land-inte-foljer-EUs-regler/ 
3. Muntligt Olle Calles, fil. dr. biologi Karlstad Universitet.
4. http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2013/hav-och-energimyndigheten-
tar-fram-nationell-strategi-for-atgarder-i-vattenkraftverk/ 
5. http://www.vattenorganisationer.se/bottenviken/downloads/2/ekologisk_potential.
pdf 
6. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-461/13
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Dialogens vitala process  
för en hållbar utveckling  
– exemplet Ryfors bruk
Anders Kraft, Länsstyrelsen Jönköpings län

Den interna och externa dialogen är en central del av den process som 
Länsstyrelsen i Jönköpings län strävar efter att tillämpa när olika in-
tressen står på spel, exempelvis vid en kulturmiljö vid vatten. Ryfors 
bruk är ett typiskt sådant exempel. 

Länsstyrelserna står idag för en stor utmaning i arbetet att bedriva 
ökad tillsyn av äldre vattenverksamheter som saknar tillstånd, samti-
digt som ett omfattande arbete med miljökvalitetsmålen pågår. Utöver 
detta ska hänsyn tas enligt flera lagstiftningar, inte sällan i parallella 
processer. Sverige har även undertecknat EU:s ramdirektiv för vat-
ten (2000/60/EG), det så kallade “vattendirektivet”, som syftar till att 
uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. 

Vattnet utgör vårt viktigaste livsmedel och är en förutsättning för 
allt liv. EU ställer därför höga krav på bra vattenkvalitet. Samtidigt 
har länsstyrelserna även som uppdrag och ansvar att bevaka och värna 
andra, för länet viktiga regionala intressen enligt bland annat Förord-
ningen om hushållning med mark- och vattenområden (SFS 1998:896), 
Miljöbalken (SFS 1998:808), Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), Plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900) och Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).

Ryfors bruk är ett före detta stångjärnbruk som ligger i Mullsjö kom-
mun i den nordvästligaste delen av Jönköpings län. Exemplet Ryfors 
bruk är bara ett av många liknande exempel i Sverige där flera vik-
tiga intressen står på spel inom ett riksintresseområde för kulturmil-
jövården. Ryfors bruksindustriella miljö, med en engelsk park samt 
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herrgårdar med mera, bildar tillsammans den nationellt högst värde-
rade och skyddade typen av miljö som kulturmiljövården har vid si-
dan av världsarven. Dammsystemet är vitalt i förståelsen av brukets 
framväxt och står i centrum som en värdebärare och en gestaltning 
av riksintresset som helhet. För att kulturmiljön ska fortleva är det 
viktigt att dammarna får vara kvar. Därmed ställs även ett ökat tryck 
på verksamhetsutövaren, då fiskvägar i form av omlöp i princip är 
den enda lösningen för att tillgodose både vattenförvaltningens och 
kulturmiljövårdens intressen. Samtidigt kan den ekonomiska bördan 
till följd av detta slå hårt mot en verksamhetsutövare. Många intressen 
ställs därför på sin spets i den här typen av område.

Genom vattenkraftverken är Ryfors bruk en av få bruksmiljöer som 
fortfarande är ”i drift” i Jönköpings län. Ryfors övre vattenkraftverk 
är ett av de två kraftverk inom riksintresset som varit föremål för 
en lång rad av dialogprocesser både internt inom länsstyrelsen och 

Ryfors övre vattenkraftverk vid vattendraget Tidan i Mullsjö kommun ingår i riksintres-
set för kulturmiljövården, R58, Ryfors. Platsen är även viktig för tillsynsåtgärder och 
del av arbetet med ramdirektivet för vatten inom Jönköpings län. Foto: Anders Kraft.



130   130   INDUSTRISAMHÄLLETS LANDSKAP – KULUTURARV, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

externt med verksamhetsutövarna. Dammarna och dess verksamheter 
har bland annat prövats i Mark- och miljödomstolen och under proces-
sens gång har många erfarenheter och insikter gjorts. Detaljer kring 
själva tillståndsprövningen kommer inte redovisas här, utan snarare 
den ”framvärkta process” som resan inneburit. 

Processen till en mer hållbar lösning
Utgångspunkten är i detta fall myndighetsperspektivet, som formats 
av samverkan och en lång rad dialoger, i första hand inom Läns-
styrelsen, men även i dialoger med kommuner, deras konsulter och 
verksamhetsutövarna. Tillståndsprocessen för vattenverksamheterna 
i Ryfors bruk, utgör troligen det största enskilda ärendet som Läns-
styrelsen i Jönköpings län har hanterat avseende ett riksintresse vid 
ett vattendrag.

Historiskt sett har olika delar av länsstyrelserna ibland jobbat utifrån 
varje sektors egna behov, som präglats av stuprörstänk. Detta har gi-
vit en något spretig bild utåt och olika budskap har getts till enskilda 
personer. 

Strävan bör istället vara en gemensam länsstyrelsesyn för att vi som 
myndighet ska kunna verka professionellt i vår kontaktyta utåt. Detta 
gäller exempelvis i arbetet med miljökvalitetsmålen. En central fråga 
har varit hur länsstyrelserna ska bli en mer enad myndighet och hur 
man ska nå ut till en markägare, verksamhetsutövare eller allmänhet 
på ett trovärdigt och bra sätt.

Bakom en enad länsstyrelse står ofta en lång och ibland smärtsam 
men nödvändig process av förtroendeuppbyggnad. En sådan kan 
innebära ömsesidig respekt, lyhördhet, insikt i varandras sektorsbe-
hov, internutbildning etc. Varje länsstyrelse borde identifiera vilka 
framgångsfaktorer som fungerar för respektive län. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har arbetat systematiskt för att etablera en plattform 
för ökat samarbete när det gäller kulturmiljöarbetet och vattendirek-
tivet:

• Fortlöpande arbete med att systematisera nya erfarenheter och 
behov av förhållningssätt med hänsyn till ändringar i till exempel 
Miljöbalken och Kulturmiljölagen, samt hur dessa ska balanseras 
och ”harmoniera” med de krav som ställs i vattendirektivet.



 
13114-15 OKTOBER 2015

• Långvarig fördjupad satsning på kunskapsunderlag kring kultur-
miljöer vid vatten, med finansiering av medel från statsbidraget 
för kulturmiljövård (anslaget 7:2). 

• Aktivt arbete med kulturmiljöfrågor kopplat till vatten i den 
vardagliga handläggningen.

• Utvecklat samarbete över sektorsgränserna, främst mellan kul-
tur, vatten, fisk, naturskydd och tillsyn.

• Stor framgångsfaktor är samverkansavtal/checklistor för att 
synliggöra kontakytor i rätt skede av till exempel en åtgärds-/
tillståndsprocess med hantering enligt miljöbalken.

Ovanstående punkter förutsätter ett stort engagemang och är beroende 
av personrelationer inom länsstyrelserna, vilket kan ses som en sårbar-
het i systemet. Det är därför viktigt att formalisera rutiner och avtal 
tydligt i skrift samt förankra dem hos avdelnings- och enhetschefer.

Samverkansavtal och processöversikter 
Samverkansavtal och flödesscheman kan vara bra pedagogiska och 
formaliserade verktyg att ta fram för att underlätta tvärsektoriellt 
samarbete. En karta för vattenjuridiska frågor varierar från ärende 
till ärende och kan anses vara unik för varje fall, till exempel för en 
tillståndsprövning för ett äldre vattenkraftverk. Syftet är att klarlägga 
teoretiskt möjliga utfall i en händelsekedja, för att hitta bästa tänkbara 
alternativ och slutmål i en tillståndsprocess. Därmed undviks ekono-
miskt olämpliga, fruktlösa eller onödiga alternativ i ett ärende. Om 
ett kulturmiljövärde berörs, vilket ofta är fallet med äldre vattenkraft-
verk, kan lämpligen hänsyn till kulturmiljövärdet läggas in som en 
parameter i den vattenjuridiska kartan. Strävan i områden med höga 
kultur- och naturvärden, blir därför att hitta gemensamma nämnare i 
en avvägningssituation och på så sätt söka bra helhetslösningar som 
tillgodoser berörda intressen. Kompromisser av detta slag är att före-
dra, för att undvika att ett starkt intresse slås ut eller att ett intresse får 
onödigt mycket företräde på bekostnad av det andra. Flödesscheman 
som till exempel vattenjuridiska kartor synliggör även när, vem och 
vad som ska göras för ett optimalt åtgärdsarbete.

Ett formaliserat samverkansavtal utgör en konkret checklista för 
var, när och hur kulturfrågor och kontakter med kulturmiljöenheten på 
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länsstyrelsen hanteras i arbetet med en restaurering av vattendrag ur 
fiske- och natursynpunkt. Denna typ av rutin kan rekommenderas för 
samtliga länsstyrelser. Då kan tillämpningen blir mer enhetlig oavsett 
var i landet man befinner sig. Då länsstyrelserna ofta jobbar utifrån hu-
vudavrinningsområden bör länsgränserna inte utgöra några barriärer 
som innebär olika sätt att hantera restaureringsarbetet. Länsstyrelserna 
har mycket att vinna på en helhetssyn över gränserna. Ett samver-
kansavtal beskriver även kommunen som huvudman för åtgärder och 
hur samverkan bör ske mellan kommun, konsult, länsstyrelsen och 
markägare.

Samverkansrutiner och juridiska kartor eller flödesscheman, är bra verktyg för att 
förutse arbetet och vilka möjliga utfall ett tillståndsärende enligt Miljöbalken kan få. 
Rutiner klarlägger var, när och med vilka kontakt ska tas med exempelvis kulturmijö-
enheten. Detta gäller både när ett åtgärdsärende initieras och i en årlig planering för 
att samordna intressena. Den juridiska kartan är bra att använda i en tillståndsprocess 
som senare hanteras i Mark- och miljödomstolen. Med dessa verktyg kan även en 
verksamhetsutövare få större förståelse för en process och var någonstans man befin-
ner sig i processen. ”Rätt” vägval optimerar både tid, resurser och samordningsvinster. 
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Erfarenheter från samarbete  
i ett riksintresseområde för kulturmiljövården
Att processa ett tillsynärende i ett riksintresse för kulturmiljövården, 
har lett till många insikter som endast kan fås efter interna samtal på 
länsstyrelserna samt i en öppen dialog med berörda verksamhetsutö-
vare. Ett riksintresse kan vara en stor turistattraktion i en kommun och 
stora ekonomiska satsningar har troligen gjorts av både verksamhets-
utövare, kommuner och länsstyrelsernas kulturmiljöenheter i form av 
exempelvis byggnadsvårdsbidrag. Alla har mycket att vinna på en ge-
mensam syn ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och den nytta som 
synergieffekter kan ge. Här finns även möjligheter att kunna utveckla 
ett riksintresse. Det måste finnas möjlighet att tillåta vissa förändring-
ar, men ändå inte till den grad att ett riksintresse tar påtaglig skada.

Kulturmiljövården har idag generellt alltför dålig erfarenhet att tilläm-
pa Miljöbalken i rättsliga processer. Den största utvecklingspotentialen 
är därför att utbilda kulturmiljövården för att lyfta kompetensnivån och 
få upp kunskaps- och tolkningsnivån så att den kan mäta sig med vatten-
förvaltningens eller naturvårdens. Då skulle det bli lättare att tala samma 
språk med Miljöbalken som utgångspunkt och ge större möjligheter att 
hitta bra strategiska lösningar och en länsstyrelsegemensam syn.

I myndighetens interna dialog är det viktigt att respektive sektors-
intressen vågar ventilera alla möjliga scenarion och farhågor som ett 
åtgärdsarbete kan resultera i. Även här kan ett flödesschema vara till 
stor hjälp för att kunna förutse oönskade utfall, även ur verksamhets-
utövarens perspektiv, som riskerar bli onödigt dyra ur ett ekonomiskt 
perspektiv. För att utfallet ska bli det bästa för alla berörda parter i 
ett riksintresseområde, är det nödvändigt med tidiga initiativ i intern 
kommunikation, innan en tillståndsprocess kommit för långt.

Slutkommentarer om framtida behov och utveckling
Kulturmiljösektorn är idag generellt underrepresenterad i den natio-
nella användningen och tillämpningen av Miljöbalken i samband med 
åtgärdsarbeten. En samordning av nationell utbildning bör därför ha 
hög prioritet. 

Den statliga tillsynen slår hårt mot mindre verksamhetsutövare 
som har små ekonomiska möjligheter att möta myndigheternas krav 
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på miljöförbättrande åtgärder. För att möta Europas krav på en bättre 
ekologisk status för vattendragen, bör lämpligen en statlig fond in-
rättas för att inte kultur- och industrihistoriska värden ska slås ut. 
Risken är annars att vi tappar tråden bakåt och förlorar förståelsen 
av den tidiga industrialiseringen av Sverige. På grund av hänsyn till 
höga kulturvärden kan en åtgärd även innebära extra kostnader för 
verksamhetsutövaren. Detta är inte minst fallet inom riksintresseom-
råden för kulturmiljövården där en anpassning till kulturmiljöerna är 
en förutsättning för att riksintresset inte ska slås ut. Även här skulle en 
statlig fond kunna tillgodose både vattenförvaltningens och kulturmil-
jövårdens krav, åtgärder och berörda värden, inte minst i områden med 
höga värden för turism och friluftsliv.

Lyhördhet och insikt över sektorsgränserna är ett måste för en hel-
hetsbild och en lösningsorienterad inställning till länsstyrelsegemen-
samma mål, till exempel i miljömålsarbetet. Länsstyrelserna har idag 
kommit olika långt i detta arbete, vilket i ett nationellt perspektiv kan 
tyckas vara något spretigt. Goda förhållningssätt kan fås med ”tving-
ande” samverkansrutiner och en öppen dialog, fri från stuprörsvär-
deringar och brist på respekt för andra sektorsintressen. Här har vi 
som statlig myndighet att leva upp till Miljöbalkens intentioner. Detta 
blir även tydligt i Förordningen om hushållning med mark- och vat-
tenområden, som även hanteras i Miljöbalken som i den allra första 
paragrafen stadgar att ”De statliga myndigheter som anges i denna 
förordning har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över 
hushållningen med mark- och vattenområden. Myndigheterna ska i 
samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hus-
hållningen med mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i denna 
verksamhet ska läggas på frågor som har stor betydelse i ett nationellt 
perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt internationella 
åtaganden ska följa.” (SFS 1998:896)

Enligt tredje paragrafen i samma förordning ska länsstyrelsen ”ta de 
initiativ som behövs för att det i arbetet med miljökonsekvensbeskriv-
ningar och i planerings- och beslutsprocesser tas hänsyn till tredje och 
fjärde kapitlet Miljöbalken. Initiativen ska tas så tidigt som möjligt i 
processerna. När tredje och fjärde kapitlet av Miljöbalken ska tilläm-
pas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt 
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verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Av plan- och 
bygglagen (2010:900) framgår att länsstyrelsen ska verka för att riks-
intressen tillgodoses i kommunala planer enligt den lagen.”

Enligt erfarenheter av ärenden i Mark- och miljödomstolen, framgår 
det att även Domstolsverken bör tillsätta en bredare panel med experter 
för att täcka samtliga miljöintressen bättre. Miljöintressen innefattar 
även kulturmiljöer, men kulturmiljösektorn är sällan representerad av 
experter eller sakkunniga i mål som omfattar åtgärder inom riksintres-
seområden för kulturmiljövården. Naturligtvis kan sakkunniga kallas 
in från till exempel Riksantikvarieämbetet. Förutsättningen är en ökad 
dialog kring frågan om representativitet under tillståndsprocesser mel-
lan just Riksantikvarieämbetet och Mark- och miljödomstolen.

De viktigaste orsakerna till att kulturmiljöintressena fått en så pass 
stark ställning i Jönköpings län är kopplade till samverkansavtalet 
och erfarenheter av samarbete i åtgärdsarbetet. Det har givit goda 
förutsättningar för kulturmiljöintressena att komma in på rätt ställe 
i exempelvis det förprojekterings- och projekteringsarbete som kom-
munernas konsulter bedriver i tillståndsprocesser som hanteras enligt 
Miljöbalken. Underlaget i en miljökonsekvensbeskrivning blir där en 
viktig del av helheten tillsammans med andra intressen, under förut-
sättning att rätt fackkompetens i kulturmiljöfrågor anlitas.

Så kallade vattendragsvandringar för allmänhet och de markägare 
som är berörda av åtgärder är ett bra sätt att nå ut i samband med 
ett åtgärdsarbete oavsett vilken typ av åtgärd det gäller. Detta ger en 
ökad ömsesidig förståelse för olika synpunkter och för hur var och en 
förstår sin del i en större nytta. Även i denna fråga ger en enad länssty-
relse med bred sektorsrepresentation en bättre trovärdighet utåt, vilket 
är en förutsättning att allmänheten och berörda markägare känner sig 
delaktiga i något som är viktigt, dels för den bygd man bor i, dels för 
det statliga arbetet i stort. Även för länsstyrelsens del blir det lättare 
att förstå varandras behov, tankesätt eller farhågor när man möts i fält. 
Det blir även lättare att skräddarsy bra lösningar, då det är lättare att 
visualisera åtgärdsalternativ på plats och inte vid skrivbordet.

Fortfarande finns mycket att göra i uppföljningsarbetet av åtgärder. 
Mer tonvikt bör läggas på gemensamma uppföljningsarbeten för att 
kontrollera om en åtgärd blev som den var tänkt. Fungerar till exempel 
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fiskvägen i form av ett omlöp som den skall, och hur harmonierar 
åtgärden med de kulturella värdena på platsen? Ett ökat uppföljnings-
arbete skulle vara till nytta för att förbättra metoder och alternativ i ett 
bredare perspektiv. ■
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Kulturmiljöer och biologisk 
återställning  
i Västerbottens län
Jeanette Joelsson, Länsstyrelsen Västerbottens län

Västerbottens län är ett stort län och utgör en åttondel av Sveriges yta. 
Man kan lätt få plats med såväl Skåne, Västra Götalands, Stockholms, 
Gotlands och Blekinge län inom Västerbottens yta. Framför allt finns 
det mycket vatten i Västerbotten. Här finns allt från de stora älvarna, 
där Vindelälven är den mest kända, fler stora skogsälvar som Lögdeäl-
ven, åar, bäckar och små rännilar. Alla dessa vattendrag har på ett eller 
annat sätt varit livsavgörande för människan. Kulturarvet som finns i 
anslutning till vatten är både omfattande och mångskiftande. Spåren 
visar på sjöars och vattendrags betydelse för utveckling av kommuni-
kationer, bosättningar, jordbruk och industrier.1 I Västerbottens län har 
vattendragen framförallt haft en stor betydelse för utvecklingen och 
expansionen av skogsnäringen. I länet har i stort sett alla vattendrag, i 
större eller mindre omfattning, använts för timmerflottning.2 

Även idag finns många olika anspråk på våra sjöar och vattendrag. 
Miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag anger bland annat 
att både natur- och kulturmiljövärden i anslutning till sjöar och vat-
tendrag ska bevaras och att de ska vara ekologiskt hållbara.3 EU:s 
ramdirektiv för vatten ställer krav på att vi i Sverige ska se till att våra 
vattendrag har uppnått god ekologisk status.4 Människans nyttjande av 
vattendrag har ibland påverkat vattnet negativt ur biologiskt perspek-
tiv. Idag pågår ett omfattande arbete med att återskapa mer naturliga 
tillstånd, återställa biologisk mångfald och höja vattenstatusen i våra 
vattendrag. Men återställningsarbetena utgör ofta allvarliga hot mot 
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kulturmiljöerna i vatten då anläggningar ofta behöver rivas ut eller tas 
bort. 

Nedan presenteras några exempel där länsstyrelsen Västerbotten ge-
nomfört kompromisslösningar mellan natur- och kulturmiljövård. 

Skvaltkvarnarna och benstampen i Kvarnbäcken, Sorsele kommun
Det första exemplet är en mindre damm- och kvarnmiljö i Sorsele 
kommun. I Kvarnbäcken finns en byggnad med två skvaltkvarnar och 
en benstamp. Byggnaden ingår i riksintresset för kulturmiljövåden, 
Vindelälven (AC 24). Anläggningen är unik i länet och bedöms vara 
mycket värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Byggnaden renoverades se-
nast 2005 med medel från statsbidraget för kulturmiljövård. Kvarnen 
byggdes i slutet på 1800-talet. Benstampen består av en grovt rak hug-
gen stock från golv till tak. Ett trätråg finns vid stockens bas, däri 
placerades rengjorda djurben och ett vattenhjul drev stampen upp och 
ner. Bredvid benstampen finns skvaltkvarnarna. Möjligen har den ena 
använts för att finmala de krossade benen. Benmjöl började användas 
under 1700-talet i England och kom till Sverige på 1830-talet. Men 
redan de gamla grekerna använde benmjöl som gödsel till vin- och 
olivodlingar. Benmjöl kunde även användas vid tillverkning av tvål då 
man blandade det med pottaska. Enligt folkmedicinen kunde benmjöl 
även bota engelska sjukan.

Kvarn- och benstampen ligger mitt i/över bäcken, endast några 
hundra meter från utloppet i Vindelälven (nationalälv, N2000, RI för 

Skvaltkvarn och benstamp i 
Kvarnbäcken, Sorsele kom-
mun. Foto: Nina Granholm, 
Länsstyrelsen Västerbotten
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naturvård och kulturmiljö). Uppströms i bäcken finns det ett mycket 
stort bestånd av flodpärlmussla.5 Beståndet har troligen hållits intakt 
på grund av att man under många år har planterat in öring i sjöarna 
uppströms. Nu vill man skapa mer naturliga vandringsvägar för fisk 
och då utgör dammen, som ligger i direkt anslutning till kvarn- och 
benstampen, ett vandringshinder. 

Dammen regleras med luckor, dels in till rännan som leder vatten 
mot vattenhjulet för benstampen och till skovelhjulen till kvarnarna, 
dels en lucka för själva dammen. Fiske- natur- och kulturmiljövår-
dare gjorde ett gemensamt fältbesök på platsen för att diskutera möj-
liga lösningar. Ambitionen var att hitta en lösning som möjliggjorde 
både fria vandringsvägar och drift av kvarn- och benstampen. Det 
fanns förslag på att göra ett omlöp förbi kvarnen och dammen. Men 
vid fältbesöket konstaterades att topografin på platsen var ett hinder 
eftersom det skulle krävas omfattande ingrepp i miljön. Ur kultur-
historisk synpunkt var det inte heller optimalt med ett omlöp. Vid 
fältbesöket framkom en ny lösning och det beslutades att vi skulle 
prova om det kunde fungera som fiskvandringsåtgärd. Påverkan i 
den kulturhistoriska miljön skulle dessutom bli liten. Förslaget gick 
ut på att ”tröskla upp” sträckan från kvarnhuset fram till damm-
luckan i dammen. Åtgärden som genomfördes innebar att med hjälp 
av större och mindre ditforslade stenar bygga upp en forssträcka i 
bäcken som möjliggjorde fiskvandring. Dammen bevarades i sitt ur-
sprungliga skick. Luckan i dammen hålls vanligtvis öppen så att fisk 
kan komma förbi, men luckan kan fortsättningsvis stängas om man 
vill sätta igång vattenhjulen och demonstrera hur kvarnen och ben-
stampen har fungerat. 

Exemplet biologisk återställning av Sävarån, Umeå kommun
Det andra exemplet handlar om återställning av en flottled. Utveck-
lingen av flottleder är förknippad med timmergränsens förflyttning, 
dvs. i takt med att den internationella efterfrågan på timmer ökade så 
ökade också det inhemska intresset för att göra mer avlägsna skogsom-
råden tillgängliga för utvinning. Här har våra väst-östliga vattendrag 
haft en stor betydelse för skogsindustrins utveckling. Den storskaliga 
flottningen etablerades i samband med skogsindustrins genombrott i 
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början av 1800-talet. Då var det främst de stora vattendragen som be-
rördes. I slutet av 1800-talet hade flottningen expanderat och berörde 
även mycket mindre vattendrag, så kallad bäckflottning. Flottningsfö-
reningar bildades utmed flottleder och befintliga flottleder förbättra-
des med ytterligare konstruktioner. Ofta kan man se äldre konstruk-
tioner bakom eller under den senaste flottningslämningen. Flottningen 
var som störst under 1930- och 1940-talen, började avvecklas under 
1950-talet och upphörde helt i början av 1980-talet.6 

Före sekelskiftet 1900 var så kallade ledarmar av sten och trä van-
ligast, till exempel enkelkistor och dubbelkistor. Efter år 1900 blev 
det vanligare med konstruktioner av natursten, kilad sten, sprängsten 
och även betong eftersom dessa krävde mindre underhåll än de av 
trä.7 

Bilderna visar samma plats 
i Sävarån, Umeå kommun. 
En släntmur, även kallad 
stenslänt, från flottningen 
(övre bilden). Släntmuren 
byggdes här för att minska 
vattendragets bredd och styra 
vattenströmmen och virket 
förbi den grundare ava som 
finns bakom muren till höger 
i bilden. På så sätt förhin-
drades att timret samlades 
och fastnade i en så kallad 
timmerbröt. En grävmaskin i 
bildens vänstra kant har på-
börjat att lägga tillbaka stenen 
som finns i stenslänten till ån. 
Den undre bilden visar sam-
ma plats efter återställningen. 
All sten som fanns i flottled-
slämningen, släntmuren, har 
lagts ut i ån för att skapa ett 
mer naturligt vattendrag. Foto: 
Henrik Karlborg, Länsstyrel-
sen Västerbotten.
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Sävarån är en skogsälv som mynnar i Bottenhavet strax norr om 
Umeå. Flottningsföreningen i Sävarån bildades 1890 och flottningen 
upphörde 1951. År 2010 påbörjades ett återställningsprojekt i Sävarån 
som syftar till att skapa ett mer naturligt vattendrag. Länsstyrelsen 
Västerbotten initierade arbetet och genomförde en stor del av förarbe-
tet. Umeå kommun var projektägare. Första etappen av den biologiska 
återställningen planerades från Sävaråns utlopp från Lillsävarträsket 
och ner till Sävar samhälle. Syftet med åtgärderna var att gynna den 
biologiska mångfalden och fiskebestånden. Åtgärderna skulle även bi-
dra till att uppfylla miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag 
och miljökvalitetsnormerna för vatten. I underlagen var det dock väl-
digt sparsamt beskrivet hur kulturmiljöhänsynen skulle göras trots att 
miljömålet även anger att kulturmiljöerna ska bevaras och utvecklas. 
Det hade inte heller genomförts någon kulturhistorisk inventering av 
Sävarån.

För att återskapa den ursprungliga vattenmiljön i Sävarån planera-
des det att återföra 66 000 kubikmeter sten och block till vattendraget. 
Mycket av detta material utgjordes av kulturhistoriska lämningar från 
flottningsepoken. För att minska den negativa påverkan på kultur-
miljön beslutades att vissa kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer 
skulle undantas och naturvården gick med på att bekosta en kulturhis-
torisk dokumentation av vattendraget. 

Den kulturhistoriska dokumentationen av Sävarån visade på en 
mångfacetterad historia. I anslutning till ån finns lämningar efter för-
historiska boplatser, sågar, kvarnar, kraftverk, ett järnbruk, laxfiske, 
och naturligtvis även efter flottningsepoken.8 Eftersom flottnings-
miljöerna var de kulturmiljöer som skulle påverkas mest av återställ-
ningen i ån utförde kulturmiljövården en kulturhistorisk värdering och 
prioritering av dessa miljöer. Av totalt tretton stycken flottningsmil-
jöer fick tre högsta prioritet och av dessa tre miljöer blev två bevarade. 
Ytterligare enskilda lämningar har också blivit bevarade på grund av 
att enstaka privata fastighetsägare motsatt sig att flottningslämningar 
inom deras fastighet ska raseras. 

Enligt flottningsföreningens kartor från 1920- och 1930-talen 
så fanns det totalt 7,5 kilometer flottledskonstruktioner efter denna 
sträcka i Sävarån, mellan Lillsävarträsket och Sävar. 
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Mårkan, Arvån, Lycksele kommun
Hänsyn till kulturmiljön genom kompromisslösningar kan naturligt-
vis genomföras på olika sätt. Ett sådant exempel är åtgärderna som 
gjordes i Arvån i Lycksele kommun. Arvån är ett mindre vattendrag 
som mynnar i Vindelälven. Här finns en kort sträcka med stor fallhöjd 
mellan två sjöar, kallad Mårkan. För att underlätta för flottningen har 
man här gjort en kanal av vattendraget. Vattendraget har byggts in 
av släntmurar av sten på sidorna och i bäcken finns ett golv av trä, 
en så kallad stötbotten (typ ett skibord som brukar ligga i dammar). 
Konstruktionen är unik, teknikhistoriskt värdefull och utförd med en 
fantastisk precision. Konstruktion utgör dock ett totalt vandringshin-
der. Det var inte tekniskt möjligt att göra ett omlöp och efter många 
diskussioner enades natur- och kulturmiljövården om en kompromiss. 
För att möjliggöra fiskvandring så har trägolvet (stötbotten) tagits bort 
och för att minska vattenhastigheten så har block och sten tillförts i ån 
men släntmurarna av sten har sparats. Som kompensation för förlo-
rade kulturmiljövärden har verksamhetsutövaren bekostat en skylt på 
platsen som berättar om flottningen och varför man genomför biolo-
gisk återställning i vattendrag. Kulturmiljön har naturligtvis naggats 
lite i kanten och förutsättningarna för fiskvandringen kunde ha blivit 
ännu bättre men här har båda intressena fått ge lite och man kan säga 
att resultatet är ”good enough”.

Mårkan i Arvån 
efter återställning. 
Stötbotten, trägol-
vet, som funnits i 
bäcken har tagits 
bort och större 
sten har lagt ut 
för att minska vat-
tenhastigheten och 
öka möjligheten för 
fiskvandring. De 
så karaktäristiska 
släntmurarna efter 
flottningen har 
bevarats. Foto: 
Daniel Jonsson, 
Vindelälvens 
fiskeråd.
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Den nedersta 
dammen i Olofs-
fors bruk med 
masugnen på 
vänstersida och ett 
kvarnhus på högre 
sida. Foto: Curt 
Dahlgren.

Exemplet dammarna i Olofsfors bruk,  
Årets industriminne 2014, Nordmalings kommun
Det sista exemplet handlar om motstående intressen avseende dam-
marna i Leduån vid Olofsfors bruk i Nordmalings kommun. Olofsfors 
bruk är en av norra Europas bäst bevarade bruksmiljöer från 1700-ta-
let och fick 2014 utmärkelsen Årets industriminne. John Jennings fick 
tillstånd att sätta upp en masugn i Leduån 1762. Miljön har inget for-
mellt skydd men det är ett riksintresse för kulturmiljövården (AC 1) 
och byggnaderna har ett visst skydd i detaljplanen. Hjärtat i bruksmil-
jön är vattnet och dess fallhöjd. I bruksmiljön finns tre dammar. De 
har funnits på platsen sedan 1726 eftersom vattendraget redan före 
brukets tid användes till bland annat en vattendriven kvarn. Vattnet var 
brukets energiförråd. Olofsfors bruksområde är dessutom ett levande 
område där de flesta bevarade anläggningar fortfarande kan användas 
och ytterligare utveckling av området planeras.9

Ideella krafter vill utföra biotopvårdsåtgärder i Leduån för att åter-
ställa ån till ett mer naturligt och ursprungligt skick. Man menar att 
möjligheterna för fiskvandring är skadade genom flottledsrensningar 
och dammarna i Olofsfors.10 Förslaget för dammarna är att dessa byggs 
om till så kallade överfallströsklar. En sådan ombyggnad av en befint-
lig damm görs genom att en tätkärna av trä uppförs uppströms befintlig 
dammanläggning, ytan i medelvattenflödet bevaras på befintlig nivå 
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alternativt lägre nivå utifrån vad man kommer överens om. Damm-
luckorna hissas upp och sträckan från tätkärnan och nedströms fylls 
upp med sten och grus så att en naturlig forssträcka bildas.11 

Åtgärden innebär att dammens dämmande funktion försvinner, 
luckorna förblir upphissade och kan inte fällas ner igen. En positiv ef-
fekt av åtgärden är att dammen inte rivs ut utan den blir kvar med alla 
sina delar. Negativt är att det är ett ingrepp i dammen och det kan bli 
svårare att förstå hur dammen har fungerat. En annan negativ konse-
kvens av åtgärden är att möjligheten att samla vatten blir svårare. För 
att driva en vattendriven anläggning som till exempel stångjärnsham-
maren i Olofsfors behövs vatten och man behöver kunna spara vatten. 
Om man inte kan reglera dammen så försvåras möjligheterna till att 
driva anläggningen på ursprungligt vis, det vill säga med vatten. Na-
turligtvis vill inte stiftelsen Olofsfors bruk att man ska ”bygga bort” 
möjligheten att driva alla de vattendrivna anläggningar som finns i 
området. Idag kan stångjärnshammaren som finns vid den övre dam-
men dras igång och visas för turister. Naturligtvis har dammarna här 
en viktig funktion. 

I bruksområdet finns även andra intressen förutom natur- och kul-
turmiljöintressen. Här finns även en mekanisk verkstadsindustri, med 
sitt ursprung från bruksepoken på 1700-talet, Olofsfors AB som arbetar 
med tillverkning och försäljning av band och slirskydd till gummihjuls-
burna maskiner samt slitstål till entreprenadmaskiner.12 Det är en stor 
privat arbetsgivare i kommunen och företaget har kunder över hela värl-
den. Produktionen kräver kylvatten och detta tas från Leduån. Ett intag 
sker från spegeldammen ovan den nedre dammen vid masugnen. 

Idag krävs manuell hantering av luckorna för att säkerställa vatten-
nivån i spegeldammen. Dammluckorna är i dålig kondition, haveririsk 
finns och skulle kunna medföra driftstopp i produktionen och stora 
ekonomiska konsekvenser som följd. Därför är Olofsfors AB positiva 
till en ombyggnad av dammen. Företaget anser också att förslaget inte 
skulle påverka den kulturhistoriska miljön negativt.13 

En tredje intressent i området är Nordmalings kommun. Kommunen 
äger och sköter regleringen av dammarna. Kommunen anser också 
att dammluckorna är i dålig kondition och att hanteringen/skötseln av 
anläggningen inte är förenlig med modern arbetslagstiftning. Man är 
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orolig för att de som arbetar med dammarna ska råka ut för en olycka. 
Kommunen menar även att dammarna belastas av höga flöden vid is-
lossning och vårflod och att Leduån höjs snabbt vid häftiga regn. Man 
anser att ombyggnad till överfallströskel på dammarna skulle vara en 
bra lösning för dessa problem. Även kommunen anser att projektets på-
verkan på kulturmiljön är ringa, bättre fiskvandringsvägar skulle snarare 
öka attraktionskraften för området och stärka besöksnäringen.14 

Att Olofsfors bruksområde har mycket höga kulturhistoriska värden 
och dammarna har en central betydelse i förståelsen och upplevelsen 
av bruksmljön är oomtvistligt. Länsstyrelsen/kulturmiljö anser att de 
föreslagna ändringarna skulle påverka helhetsmiljön på ett negativt 
sätt och minska möjligheterna till att förstå hur dammarna har använts 
och fungerat i äldre tid. Länsstyrelsen Västerbotten/kulturmiljö be-
dömer också att åtgärderna skulle skada riksintresset Olofsfors bruk. 
Länsstyrelsen anser att området bör behållas så oförändrat som möj-
ligt och att de föreslagna åtgärderna inte är möjliga att genomföra.15 

Hur det kommer att gå med dammarna och fiskvandringen i Ledu-
ån vet vi inte än eftersom ingen ansökan om åtgärder finns. Kanske 
är det inte möjligt att förena dessa två intressen i Olofsfors bruk? 
Men om fria vandringsvägar ska kunna komma till stånd så måste 
lösningar för fiskvandringen harmonisera bättre med kulturmiljön 
Olofsfors bruk. 

Avslutning
Avslutningsvis tycker jag att det ofta är svårt att få till stånd bra åtgär-
der som även tar hänsyn till kulturmiljön. Ibland kan det bero på att 
det helt enkelt är väldigt svårt att hitta bra gemensamma lösningar för 
olika intressen och ibland kan orsakerna vara ekonomiska. Ofta finan-
sieras biologisk återställning i vattendrag av EU-pengar eller sakan-
slag från miljömyndigheter och dessa medel får/kan inte användas till 
kulturmiljöer. Jag vill med mina exempel visa att det finns möjligheter 
till gemensamma lösningar som alla kan vara nöjda med. ■
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4.  
Avslutningsdebatt
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Inledning

Konferensen avslutades med en sammanfattande debatt. Fyra pa-
neldeltagare hade deltagit i och följt konferensen från början: Coco 
Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar och projektledare för 
Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Anders Hedlund antikvarie vid Kulturmiljöavdelningen, Riksantikva-
rieämbetet. Andreas Bäckstrand, fiskeribiolog och utredare vid Vatten-
myndigheten Västerhavet, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Bertil 
Bertilsson Byggnadsingenjör industriantikvarie, Västerås. Diskussio-
nen leddes av Niklas Cserhalmi, museidirektör vid Arbetets museum. 

Förutom panelen deltog en rad talare från auditoriet. Diskussionen 
var, liksom tidigare under konferensen, mycket engagerad och livak-
tig. Den kom att uteslutande röra sig om vattenverksamhetsmiljöer, 
den mest akuta av de två centrala temata som konferensen hade be-
handlat. Inläggen är här redigerade och samtliga deltagare har givits 
möjlighet att läsa och göra ändringar i sina inlägg. Helheten är ned-
kortad.

Innan Niklas Cserhalmi lämnade diskussionen fri ställde han fyra 
frågor till auditoriet: Vill ni arbeta för en god ekologi och biologisk 
mångfald? Vi ni att fisken ska kunna vandra i vattendragen? Vill ni 
bevara och utveckla kulturarvet? Ska samhället värna elproduktionen 
från småskalig vattenkraft? 

Svaren på de tre första frågorna var närmast enhälliga ja. Svaret på 
frågan kring de små kraftverken var splittrat.

*

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Jag vill verkligen tacka för två 
fantastiska dagar. Jag känner mig kanske inte så mycket klokare, men 
jag är mer insatt. Jag är avundsjuk på min egen 18-åring. Det var då 
man visste hur världen var. Med tilltagande ålder blir allting mer grått 
och jag upplever världen mer mångnyanserad nu än jag gjorde klock-
an nio igår morse. Det ska ni ha stort tack för. Det var det här som 
samtalet var till för. 
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Det är väldigt viktiga frågor som de här två dagarna har handlat om, 
både saneringen av industriarv och det som varit mest brännande un-
der de här två dagarna, frågan om vattenverksamheterna. Det är inte 
bara något som berör oss som är här utan alla medborgare i Sverige 
och i EU. Vår gemensamma livskvalitet påverkas av hur de här sam-
talen slutar. Igår fick vi väldigt tydliga vittnesbörd när vi mötte er som 
äger vattenkraftverk i Vramsån och er som kämpar för den ekologiska 
mångfalden. Det är frågor som går ända in i märgen. När det förhåller 
sig så är det viktigt att det vi säger idag ska leda till bättre dialog imor-
gon, att vi tänjer lite på våra gränser och gör oss beredda att lyssna en 
stund till. Passar vi oss inte tror jag att det blir som Anders Hedlund 
var inne på, att vi kan fastna i en massa domstolsprocesser som inte 
kommer att gynna någon och skulle medföra att alla de som arbetar 
ideellt skulle ge upp, vare sig de arbetar för att värna den biologiska 
mångfalden eller för att hålla kulturhistoriska miljöer i stånd. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Ska samhället värna elproduk-
tionen från småskalig vattenkraft? 

Niklas Cserhalmi ledde den avslutande debatten. I panelen Coco Dedering, Anders 
Hedlund, Andreas Bäckstrand och Bertil Bertilsson. Foto: Jan af Geijerstam
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Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation: Om vi tittar på samt-
liga småskaliga vattenkraftverk under 1,5 megawatt, vilket är alla 
utom 300, står de för en procent av Sveriges energiproduktion. Att 
öka andelen ytterligare handlar om någon ytterligare procentenhet. Vi 
måste vara medvetna om vad vi pratar om. 
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet: Jag har ingen åsikt om en-
ergiproduktionen, men småskalig vattenkraft är i sig en del av kultur-
arvet. De små vattenkraftverken representerar en naturlig utveckling i 
vårt sätt att utnyttja vatten. 
Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar: Om det går att lösa ekono-
miskt, och om vi får bra och fungerade fiskvägar, så säger jag ja till 
ökad elproduktion från små kraftverk. Det är ett starkt incitament för 
människor att vårda sina kulturmiljöer om de också kan använda dem 
och kanske få in en liten slant. Det är många som kontaktar mig och 
andra på länsstyrelsen när de har köpt den här typen av fastigheter och 
vill renovera och ta hand om dem. De ställer frågor om vad vi tror om 
möjligheten att också driva någon slags verksamhet. 
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Bertil Trorbro, om du måste 
stänga av din turbin, hur ser du på din verksamhet då?
Bertil Trobro, kraftverksägare vid Vramsån: Förutom att kraftverket 
och dammen är en del av min trädgård och tomt, så ser jag inte att det 
är meningsfullt att ha ett dämme som jag ska underhålla och som sakta 
men säkert kommer att fyllas igen om jag inte får producera el. Den 
ekonomiska följden är att den måste rivas ut. Och det förstör min miljö. 
Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation: Det gängse sättet att 
se på hållbar utveckling är att betrakta de tre benen social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Ska vi spara alla de små dammarna, alla 
småskalig vattenkraft, då blir det inte ekologiskt hållbart. Som jag sa 
tidigare är fiskvägar en kompromiss för de kraftverk som är samhälls-
viktiga i någon mening, det vill säga de som är storskaliga. Även för 
sådana småskaliga verk som verkligen är kulturminnen och som bör 
bevaras, är fiskvägar en möjlig kompromiss som alla får vara med på, 
även jag. Men alla 1 030 småskaliga kraftverk är inte kulturminnen. 
Man måste prioritera. 
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Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Har panelen någon kommentar? 
Vi kan inte bevara alla, och om vi skulle göra det går det ut över fis-
karna, även om det finns pengar att bygga fiskvägar. 

Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar: Vi som jobbar med kultur-
miljövård är väldigt vana vid att både veta och förstå att vi inte kan 
bevara allt. Det skulle vara en omöjlighet. För oss är det absolut inte 
främmande att vi måste välja ut, att vi måste prioritera. När det gäller 
den här typen av miljöer har länsstyrelserna inte kunskapsunderlagen 
för att kunna göra prioriteringar. Det är det som behövs.

Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet: Jag håller med. Det är klart 
att vi inte kan bevara allt, men vi måste också använda och utveckla 
kulturmiljöerna och det bästa sättet att bevara är att använda dem för 
de ändamål det är tänkta. 

Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: Vi arbetar med 
projekt inom Dialog vattenkraft, som är ett regeringsuppdrag. Där tit-
tar vi från naturmiljösidan på prioriteringar utifrån naturmiljön, vad 
man kan restaurera. Och det handlar inte bara om att fiskar ska kunna 
vandra. Det handlar också om våtmarker, strandlövskogar och om en 
biologisk mångfald i stort. Energimyndigheten och Svenska kraftnät 
tittar på vilka kraftverk och regleringsdammar som är av betydelse för 
energiproduktionen i Sverige och hur mycket vi skulle kunna plocka 
bort utan att det äventyrar Sveriges energiproduktion. Och Riksantik-
varieämbetet är med för att kunna ta fram en modell för att kunna prio-
ritera kulturmiljövärden. Alla måste gå in och prioritera. När vi väl har 
en modell framme, då kan vi säga att här satsar vi på naturmiljön, här 
satsar vi på kulturmiljön och de här verken är av nationell betydelse 
för energiproduktionen. Olika myndigheter har olika roller.

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Vad behöver ändras nu för att 
det ska bli bra till slut?

Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: För det första 
måste man ha ett kunskapsunderlag, precis som Coco sa. Inom natur-
vården är vi rätt vana vid att kunna prioritera, men jag upplever att 
kulturmiljöerna har varit eftersatta och precis som Coco säger finns 
det inte något bra underlag för att göra prioriteringar. Och då blir det 
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nästan omöjligt för vår del att göra vettiga val. 

Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet: Visst låter det bra med en 
modell för att prioritera, men det är ju inte så det fungerar. Vatten-
förvaltningen ska till stor del genomföras genom domstolsprövningar 
av enskilda anläggningar, inte genom planering vattendrag för vat-
tendrag. Miljökvalitetsnormer för vatten smäller också högre än andra 
miljökrav, vilket begränsar möjligheterna till avvägningar mellan vat-
tenvård och kulturmiljö.

Bertil Bertilsson, byggnadsingenjör och industriarvsexpert: Jag tror 
nog att de småskaliga vattenkraftverken har en stor betydelse. De är 
en mångfald. Många större kraftbolag har ett stort antal små kraftverk 
som man driver. Sen förstår jag att man inte kan spara allt. Det gäller 
industrier och slott också. Enskilda personer som är inne och engage-
rar sig tycker jag ska få utöva en stor del av makten. Jag gillar inte att 
myndigheter är inne och petar och tycker en massa.

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Svensk Vattenkraftförening, 
vad säger ni om att vi måste prioritera.

Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening: Vi inser givetvis att 
vi måste prioritera, men inte på det brutala sätt som har gjorts hittills. 
Utan prioriteringar har man kastat sig över vissa kraftverksägare för 
att demonstrera att man kan slå ut dem eller ruinera dem. Man har 
gjort på helt fel sätt och skapat en konflikt som blir väldigt, väldigt 
svår att lösa. Mina medlemmar fullkomligt hatar länsstyrelserna nu 
för tiden. Vi har väldigt svårt att förklara för dem som redan varit 
utsatta och fått förelägganden och drabbats av allt möjligt – trots att 
deras kraftverk har sett likadana ut sedan farfars farfars tid. Ingen litar 
längre på länsstyrelsen eller Kammarkollegiet. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Vad gör vi för att återbygga för-
troendet?

Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening: Man får börja om 
från början genom att göra prioriteringar och arbeta på det sätt som 
Anders Kraft beskrev att man har gjort i Jönköping. Jag är djupt im-
ponerad av att man tar hänsyn till något annat än fisk och sportfiskare. 
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Om man är beredd att visa att man är beredda att ta hänsyn och sam-
verka, kan man kanske på tio års sikt bygga ett visst förtroende. Men 
vill man inte det så är det kört. Då har vi en konflikt som inte går att 
lösa. Det skulle också kunna finnas ekonomiska styrmedel som idag 
inte finns tillgängliga. Inte bara för fiskvägar/omlöp, utan kanske ock-
så för kompensation. Det är något som man överhuvud taget inte har 
diskuterat. Med en dialog och med ekonomiska styrmedel kan man 
kanske komma fram på ett betydligt bättre sätt.1 
Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation: När det gäller de 
stora företagen som äger småskaligt har Fortum sålt av 120 stycken 
små kraftverk av det enkla skälet att de visste att det skulle komma 
miljökrav som det inte var värt att ta itu med. Och Vattenfall har gjort 
likadant. Man har sålt av till intet ont anande kommuner och andra 
intressenter som tror att de små kraftverken är guldkor. Ett exempel är 
Orsa besparingsskog som köpte tolv mindre kraftverk 2013 och fick 
jätteproblem med tillståndsansökningar. Fortum var smarta. 
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Jag tycket att det var intressant 
det Anders Bäckstrand sa att det inte är business as usual. Finns det en 
samsyn kring det?
Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: EU-kommis-
sionen kommer att titta på hur Sverige genomför ramdirektivet för vat-
ten – hur mycket återställandeåtgärder vi genomför och hur vi når god 
ekologisk status respektive potential. Gör vi inga åtgärder kommer EU-
kommissionen att reagera på detta och Sverige kommer att få sanktioner.
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Vad är straffet?
Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: Det är stora 
böter intill dess att god ekologisk status nås.
Sivert Gustavsson, Länsbygderådet Örebro län/Hela Sverige ska 
leva: Vi pratar om god ekologisk status, men vad är det? Jag har ett 
långt förflutet i näringslivet och där pratar vi bland annat om olika iso-
standarder. Då kan man ställa krav och bocka av mot dem. Hur sätter 
man ribban god ekologisk nivå? Och potential, det låter fruktansvärt 
svajigt. Kanske inte Sverige måste vara först. Kan vi avvakta lite och 
se om lagom faktiskt duger istället för att vara bäst inom EU?
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Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: Ramdirektivet 
är det som genomförs och klassningar av god ekologisk status respek-
tive god ekologisk potential följer av ett antal miljökvalitetsnormer 
med mätvärden som är fastställda av Naturvårdsverket i enlighet med 
beslut inom EU. 

Bertil Trobro, kraftverksägare vid Vramsån: Är det inte så att om 
man har ett dämme så är det per automatik inte god ekologisk status?”

Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: Om man inte 
har någon konnektivitet på grund av ett vandringshinder är det ett gott 
skäl för att klassa ner den ekologiska statusen. Är det inte ett naturligt 
vandringshinder och vattenlevande organismer inte kan röra sig fritt 
råder i princip inte god ekologisk status. Det innebär inte att vi ska leva 
utan dämmen, men vi ska ha fiskvägar och så vidare där det behövs. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Om jag förstår dig rätt så finns 
det ett mål som är luddigt formulerat, men som bryts ned i mätbara 
mål. Och har man ett vandringshinder och det är åtta av tio fiskar som 
vandrar förbi så är det två som försvinner och då sjunker den ekolo-
giska statusen.

Sven Jensén, ordförande Skånes hembygdsförbund: Vi började da-
gen med att säga att tillsammans värnar vi om vattens värde och kva-
litet. Jag är växtekolog och limnolog i botten och undrar på vilket sätt 
fördämningarna egentligen förstör vattenkvalitén. Så vitt jag förstår 
rör sig vattnet hela tiden, vilket är viktigt för syresättningen och är ett 
gott kvalitetsmått. Hela diskussionen har koncentrerats till om en fisk 
kan röra sig upp och ned eller inte. Jag vågar sätta väldigt mycket på 
att när det gäller fåglar, växter, insekter så ökar den biologiska mång-
falden om vi har både fördämningar och rörligt vatten i den kombina-
tion som jag har i Vramsån. Jag tycker att det här är fisket som disku-
terar mot övriga vetenskapliga värden. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: När ingen sätter ned foten och 
ingen vet vart vi är på väg börjar vi träta inbördes istället för att fo-
kusera på att försöka få mer pengar så att vi kan restaurera både kul-
turmiljöer och ekomiljöer. Om man börjar kasta paj på varandra vill 
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politikerna inte vara med och då får vi ännu mindre pengar och vi 
börjar träta ännu mer med varandra. 
Kommentar från auditoriet: Ni pratar väldigt vackert om att prioritera, 
att välja och tänka avrinningsområden och om kunskapsunderlag för 
kulturmiljö. Men, det finns inte förutsättningar att bedriva arbetet på 
detta fina sätt. Ska man bygga fiskvägar är det vattenverksamhet och 
då är det miljödomstolen. Ska man riva ut vandringshinder så är det 
vattenverksamhet och då är det miljödomstolen. Och i miljödomstolen 
sitter Kammarkollegiet och skäller och säger att miljökvalitetsnormer-
na är överskuggande, övergripande och det har de rätt i. De går före 
kulturmiljöerna. Det finns inte förutsättningar för de fina avvägningar 
och prioriteringar, systemtänket som det vittnas om här. Tyvärr. Jag 
tror att vi måste diskutera den frågan också om vi ska komma vidare. 
Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar: När det gäller förutsättningarna 
för att jobba på tvärsen som vi vill, är svårigheten att de värsta stuprö-
ren tyvärr verkar sitta i regeringskansliet. Det är vi flera som pratat om 
under de här dagarna. Det verkar vara väldigt lite samarbete och utbyte 
mellan de olika departementen. Och det är väl på samma sätt där som 
det kan vara på en länsstyrelse att olika sektorer slåss om en och samma 
påse pengar. Det finns många exempel där man inte förankrat frågor på 
andra departement. Till oss på länsstyrelserna kommer i princip allt ner i 
stuprör. Det gäller regleringsbrev, pengar, finansiering och vi har väldigt 
små möjligheter att sy ihop det på ett bra sätt. Men samtidigt har vi ett 
tydligt tvärsektoriellt uppdrag och ska arbeta utifrån en helhetssyn, och 
vi måste göra det bästa av situationen. Och jag tänkte på det du sa Chris-
ter om gruppen av generaldirektörer där du sitter med som sakkunnig, 
där skulle ju Riksantikvarieämbetet och kanske Svenska industrimin-
nesföreningen ha suttit med som intresseorganisationer. Hade man mera 
samtal på regeringsnivå kanske man skulle kunna formera grupperingar 
och forum som är mer tvärsektoriella.
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Som museichef brukar jag säga 
till mina medarbetare att det är bättre att ni är arga på mig än att ni är 
arga på varandra. Om ni är arga på varandra är det oftast jag som varit 
otydlig. Och är det inte så, att vi sitter i det här rummet för att vi alla är 
väldigt förälskade i strömmande vatten, men med olika infallsvinklar. 
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Och så finns det väldigt otydliga direktiv som gör att istället för att 
politikerna hittar en lösning så undviker man frågan och då resulterar 
det i att det blir väldigt trätigt i såna här rum istället. 

Bertil Trobro, kraftverksägare vid Vramsån: Man går före i utveck-
lingen. Samarbetet som man borde ha haft hoppar man över. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Ja, då drabbas tjänstemän och 
ideella krafter och många andra. Hur backar vi bandet för att återskapa 
förtroendet? 

Bertil Bertilsson, byggnadsingenjör och industriarvsexpert: Kan 
man tolka om ett sånt här EU-direktiv och så att säga börja om?

Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: Det går inte 
att tolka på det viset. Men jag vill också säga att vi har hört en hel del 
kritik mot hur länsstyrelserna har bedrivit tillsyn och så vidare. Jag 
kan bara påpeka att det här är direktiv som gick ut från vår riksdag 
och regering i ett uppdrag i regleringsbrevet för länsstyrelserna 2012, 
punkt 57 och som kallas RB 57. Där uppmanades länsstyrelserna att 
bedriva tillsyn gentemot vattenverksamheter med fokus på kraftverk, 
dammar och vattenreglering. Det delades även ut ett antal miljoner 
för detta. Länsstyrelserna fått väldigt mycket kritik för arbetet, men 
uppdraget kom från våra politiker!

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Ja, och det är viktigt att minnas 
så att vi inte skjuter på budbäraren. 

Ida Dicksson, industriantikvarie: Om man nu inte kan tolka om vat-
tendirektivet, kan vi fortfarande fundera över hur man ska lösa den 
ekonomiska aspekten. Man kan jämföra med hur man hanterar föro-
renade miljöer, där man i en ansvarsutredning bestämmer vem som 
ska bekosta saneringen av föroreningarna och bedömer hur hårda 
konsekvenser det får för den som har ansvaret, om det nu är en en-
skild firma eller en stor världsomspännande koncern. När det gäller 
resultatet av vattendirektivet blir det nästan tvärtom. Som tillämp-
ningen ser ut ger man sig i princip bara på de fall som kräver nypröv-
ning vilket innebär att man slår hårdast mot dem som har minst eko-
nomiska medel och allra hårdast mot de kulturmiljöer som inte drar 
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in några pengar alls på sin vattenverksamhet. Den snedfördelningen 
måste man ta till en högre nivå för att hitta lösningar, fonder eller 
vad man nu pratar om. Det här är en helt orimlig situation. Frågorna 
kommer ju inte att lösa sig om folk går i konkurs innan de hinner 
bygga en fiskväg. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Så omtolkningar är bara att 
glömma? Men pengafrågan är däremot den man ska rikta in sig på?

Fråga från auditoriet: Skulle man inte kunna göra ett uppehåll, som 
någon har föreslagit, införa ett moratorium? Då ändrar man inte på 
positionerna, men man hämtar mer kunskaper. 

Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation: Den nuvarande re-
geringen gör ingenting. Vi lever redan i ett moratorium! Vi har inte 
nått en halv procent av de mål som vi ska nå enligt vattendirektivet 
och vi kommer absolut inte att nå dem till 2027 heller. När det gäller 
nyprövning och omprövning av tillstånd har vi en lagstiftning som 
låser fast det. Vare sig Andreas eller hans kolleger kan gå in och säga 
vad du ska göra om man är skyddad genom tillstånd enligt 1918 års 
vattenlag. Och den är ganska rigid åt båda håll. Har man ett tillstånd 
så är man skyddad. Har man inte tillstånd så är man utsatt för tillsyn, 
måste skaffa tillstånd och betala det själv. 

Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening: Ja, nu tolkar man ju 
saker mycket olika, men vi kan i alla fall konstatera att det man gör 
nu och har gjort sedan man påbörjade försöken att implementera vat-
tendirektivet har misslyckats. Man började i fel ände och det enda 
man skapat är missförhållanden, oenighet och elände för enskilda. 
Och man har uppenbarligen inte kommit någonstans dit EU vill att vi 
ska komma och dit andra länder kommit men på helt andra sätt. Där 
har man börjat med prioriteringar, åtgärdslistor och med fonder som 
ersätter. Statliga fonder i Österrike och Schweiz ersätter drabbade en-
skilda och de som finansierar fiskvägar. Det är väldigt svårt att svara 
på varför vi i Sverige inte kan visa lite politisk och organisatorisk in-
telligens, men vi har inte gjort det. 

Sven-Erik Vänneå, Hallands vattenkraftförening: Det kan i och för sig 
vara riktigt att de småskaliga vattenkraftverken inte tillför någon nämnvärd 
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energi till systemet som helhet, men vi får inte glömma att vi tillför ganska 
mycket energi till det lokala distributionsnätet. Jag kan direkt relatera till 
nätkoncessionen hemma där jag matar in min el. Tack vare att jag finns på 
nätet kan de hålla strömmen på rätt nivå i distributionsområdet. Det är en 
icke oväsentligt ekonomisk fråga för alla inblandade parter. 

Sen har jag genomgått en tillståndsprövning och jag skulle vilja be-
skriva mina erfarenheter – fem år tog det. Jag hade möjlighet att bygga ut 
mitt befintliga vattenkraftverk och öka min produktion fem gånger och 
tänkte att det var jättebra i samband med målet att öka den förnyelsebara 
energin. Jag fick projektet godkänt som ett EU-projekt ända intill dessa 
att jag skulle ha ett modernt tillstånd för utbyggnaden enligt kapitel elva, 
Miljöbalken, med alla tillgängliga samrådsmöten och miljökonsekvens-
beskrivning fram och tillbaka. Verket byggdes av min farfar 1910, men 
nu skulle vattenverksamheten prövas från noll, som om den var jungfru-
lig. Och detta trots att jag hade en gällande vattendom från 1968 med en 
fiskväg som var godkänd av fiskeriverket. Kammarkollegiet godkände 
inte den miljökonsekvensbeskrivning som min konsult hade gjort utan 
anlitade WSP för att göra en ny, men utan att jag informerades. Då hade 
de den ovanliga fräckheten att debitera mig 97 000 kronor för det jobb 
som WSP hade gjort. Men där fick de i alla fall bakläxa.

Och Älvräddarna var på bettet från allra första början. Jag som gam-
mal politiker skulle minsann inte få skaffa en pension på det här sättet. 
Det skulle till varje pris stoppas. I de sociala medierna blev det faktiskt 
ganska kraftiga hot mot mig. Men, jag överlevde allt, och efter fem år 
och 800 000 kronor i utgifter fick jag mitt tillstånd. Men då hade alla 
de slantar som jag skulle ha för att bygga det verket tagit slut. Nu står 
jag där med mitt gamla verk och kan inte komma längre. 

Vid sidan om resultatet för mig personligen, finns en intressant del 
av vattendomen. Där skriver Mark- och miljödomstolen: ”Vad gäller 
Kammarkollegiet noterar mark- och miljödomstolen särskilt att kam-
markollegiets argumentation till mycket stor del rör förhållanden där 
andra myndigheter besitter särskild sakkunskap. Kammarkollegiet ska 
visserligen företräda det allmänna intresset, men det bör kunna krävas 
att de olika myndigheter som företräder allmänna intressen samarbetar 
och drar nytta av varandras sakkunskap. Det framstår inte som rimligt 
att varje myndighet på den sökandes bekostnad ska agera i samtliga 
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frågor. Helt oberoende av vad andra myndigheter gör. Med anledning 
av detta finns det anledning att tro att det går att minska kammarkol-
legiets rättegångskostnader.” 

Gunnar Olsson, Vramsåns vänner: Jag skulle vilja ta upp ansvarsfrå-
gan för oss kvarnägare. Titta på bilden av Ugerups mölla. Det var där 
jag hade tänkt njuta mitt otium efter femtio år i arbetslivet. Jag fick 
ett par tre år, men sen bröt helvetet löst och min livskvalitet kördes i 
botten. Jag har haft ett ansvar för att underhålla dämmet, jag har ett 
ansvar för att vi fick till att fiskar kan komma fram där. Av den anled-
ningen behöll jag en gammal turbin som sas vara fiskvänlig. Jag har 
ett ansvar mot fågelliv och allt biologiskt liv men jag har också ett 
större ansvar, nämligen mot människan. Det står i miljöbalkens första 
kapitel, första paragrafen att miljöbalken ska användas så att männis-
kans hälsa skyddas. Mellan mitt dämme och dämmet uppströms har 
det uppstått en trettio, fyrtio fastigheter intill vattendraget och om jag 
river mitt dämme så kommer fyra, fem brunnar att sina, det kommer 
att öka rasrisken, ge sättningar i husen och dessutom pratar vi om en 
fastighetsbubbla. Alla fastigheterna som ligger längs med ån kommer 
kanske att halveras i fastighetsvärde och många av ägarna kommer att 
ruineras. Är det här nåt som länsstyrelsen tänker på när de skriver sina 
förelägganden?

Ugerups mölla vid Vramsån. Foto: Jakob Marktorp. 
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Ida Dicksson, industriantikvarie: Jag tänker att vi skulle kunna ena 
oss i det här rummet att vi ska driva frågan om en fond. Där skulle 
drabbade dammägare och kraftverksägare på ett enkelt sätt kunna söka 
pengar för att bygga exempelvis fiskvägar. Skulle vi då inte slippa åt-
minstone hälften av alla bråk och problem? Då skulle man kunna göra 
kompromisser som vattendirektivet, älvräddarna och alla kan gå med 
på. Hitta fiskvägar som kanske inte fungerar till hundra procent, men 
som är OK. Och många av de här kulturmiljöerna skulle kunna finnas 
kvar. De stora kraftverken kan klara kraven, men det behövs pengar 
för de dammägare som inte har pengar. Och jag tycker nästan, att bara 
som en aktion, skicka ansökningar vart som helst, till länsstyrelser, 
riksantikvarieämbetet. Sök pengar för det här! De får väl säga nej, nej, 
nej, men om alla länsstyrelser fått så många ansökningar kanske de 
också ringer till riksantikvarieämbetet och frågar: Hur gör vi? 

Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund: Vad är prislappen för 
att fixa till de här kraftverken?

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Gunnar Olsson sa precis vad det 
handlar om. Ditt ansvar är att värna fåglarna och att värna fisken och 
även era grannar. Jag arbetar på Arbetets museum, vi har ett register på 
1 500 små arbetslivsmuseer runt om i landet där människor lägger ned 
sina helger och sina kvällar på att bevara det industrihistoriska kultur-
arvet. Om vi skulle betala dig och alla andra för att ni tar det här ansva-
ret så finns det inga pengar i världen som räcker till. Det är jätteviktigt 
att komma ihåg. Jag tror inte att jag som skattebetalare är beredd att 
gå in med alla de pengar som krävs om vi bara tittar på laxsmolten 
eller bara på taket till den gamla kvarnen. Men det är en helhetsfråga. 
Vi måste kunna värna hembygdsföreningen, arbetslivsmuseet, ålarna, 
sportfiskarna, det vill säga alla delarna. Då finns det en betalningsvilja 
och då tror jag att det finns en möjlighet att komma till politikerna och 
prata med dem om att vi gör det här ihop. Är kulturmiljövårdens vat-
tenkraftens vänner? 

Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar: Som kulturmiljövårdare med 
intresse för industrihistoriska miljöer kan jag väl säga att vi varit vat-
tenkraftens vänner hela tiden. Men nu får vi fler utsträckta händer 
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och vi har mycket mer kontakt med vattenkraftsägare. Jag får väldigt 
mycket samtal från kraftverksägare och dammägare runt om i landet. 
Man kan inte hjälpa alla, men man kan upplysa om vad som gäller 
och att man ska ta hänsyn till kulturmiljön. Det kan också vara värt att 
komma ihåg att hembygdsrörelsen har mer än dubbelt så många med-
lemmar som naturskyddsföreningen och att ArbetSam är den största 
museiorganisationen i Sverige. Det är helt klart att det finns ett stort 
medborgerligt intresse för kulturmiljöerna. 

Mats Riddersporre, länsstyrelsen Skåne: Där håller jag med Coco. 
Kulturmiljövården är både vattenkraftverkens och industrihistoriens 
vänner. I Skåne har vi till exempel haft livsmedelsindustri som en av 
våra regionala profiler, inte minst alla våra kvarnar. Däremot är pröv-
ningarna i Mark- och miljödomstolen ett alldeles nytt spår för oss och 
där är vi, precis som en och annan vandrande fisk, fortfarande lite 
desorienterade. 

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Jag tycker att det som Anders 
Kraft pratade om, en enad länsstyrelse som pratar med en röst, måste 
vara själva grunden. Skulle man kunna växla upp länsstyrelsen till 
någon slags projektorganisation för exempelvis Vramsån, i likhet med 
det som Björn Lindberg från SGU pratade om när det gäller glasbru-
ken? 

Anders Kraft, Länsstyrelsen i Jönköpings län: Det var en ganska tuff 
fråga, men det är helt klart att länsstyrelsen ska agera som en myndig-
het. Då kan vi inte ge olika svar på samma fråga. Vi måste stå enade. 
Det sparar vi pengar på också och vi når genomförbara lösningar. En 
projektorganisation med länsstyrelsen som anförare kräver ett redan 
fungerande samarbete mellan sektorsintressen. Det finns idag väldigt 
få länsstyrelser som i praktiken fungerar på det sättet. Här tror jag 
länsråd och landshövdingar ska vara mer pådrivande för att tvinga 
fram goda lösningar, där man måste tala med en tunga från myndighe-
ten. Annars riskerar en länsstyrelseledd projektorganisation att kunna 
stjälpa snarare än hjälpa.

Maria Nitare, länsstyrelsen Skåne: Givetvis är det genomförbart. An-
nars vore det väldigt illa. Men det kräver att alla sänker sin garde och 
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det krävs också att vi både från natur- och kulturmiljösidan erkänner 
att vi inte kan alla bitar, att här släpper vi. Vi måste vara modiga ib-
land, vi måste vara oerhört lyhörda ibland. Man måste se varje vat-
tendrag som unikt, jag sa det många gånger igår. Varje vattendrag har 
sina kvaliteter och sina problem och i Vramsåns fall är problemet alla 
uppdämda dammsträckor i den nedre delen. Det är något som vi måste 
göra någonting åt. Det finns samförståndslösningar att nå, men vi mås-
te ha hjälp från kulturmiljön att prioritera. Jag har ett exempel på att 
det kan fungera. Det gäller inte Vramsån, men ägarparten för en dam-
miljö och länsstyrelsen skulle ha möte och båda trodde att motparten 
hade laddat upp med tyngsta tänkbara advokater. Båda kom till mötet 
fulladdade och skräckslagna, men efteråt var vi från länsstyrelsen helt 
förbluffade. I själva verket kom ingen av oss med någon advokat och 
plötsligt hade vi nått ett partnerskap istället för en konflikt. Vi från 
länsstyrelsen såg hur ägarrepresentanterna stod kvar på parkeringen 
utanför länsstyrelsen och skrattade och såg jättelyckliga ut. Det går att 
i de mest oväntade situationer nå lösningar. Det är jag helt övertygad 
om. Men man måste sänka garden och man måste vara modig. 
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Om vi ska skapa en fond så 
kommer det att bero på folkviljan och om människor runt omkring i 
samhället, politiker och tjänstemän, är välvilligt inställda till sektorn 
vattenkraft i stort. Det krävs en öppenhet för att sluta bevaka bara sina 
egna särintressen och se på frågan som helhet. Det är ett gemensamt 
åtagande som krävs. Hur kommer vi dit?
Bertil Trobro, kraftverksägare vid Vramsån: Du talar om helhetssyn. 
Jag har hela dan väntat på att man skulle se påverkan på åarna ur mer 
än ett sätt. Nu är det kraftverk eller inte kraftverk. Tar man bort dem så 
är ån eller bäcken räddad, men trots allt vet vi att ju mindre vattendra-
gen är desto mer påverkas de från sidorna. Det omgivande landskapet 
och sjöarna har över huvud taget inte berörts. Jag tycker att det ska 
vara med i det här sammanhanget. Annars har vi ingen helhetssyn. 
Ida Dicksson, industriantikvarie: Jag har en fråga till Riksantikva-
rieämbetet. Vi vill ha en förändring och jag tänker att Riksantikvarie-
ämbetet är den myndighet som skulle kunna lyfta frågan vare sig det 
gäller att skapa en fond, omarbeta regler eller något annat. Hur pass 
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viktig och stor är den här frågan på Riksantikvarieämbetet? Finns det 
ett intresse att lyfta och driva frågan?
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet: Riksantikvarie Lars Am-
réus har skrivit artiklar i ämnet och det finns ett intresse, men också 
lite famlande. Frågan är juridiskt, organisatoriskt och institutionellt 
komplicerad. Riksantikvarieämbetet var inte riktigt på hugget när det 
gällde vattenmyndigheternas samråd 2013, 2014 och 2015, men nu 
finns en växande insikt om problematiken. Den myndighet som har 
lyft frågan är framför allt Jordbruksverket, som sagt att åtgärdspro-
gram och så vidare inte bara kan vara en fråga för Havs- och vatten-
myndigheterna, att det innehåller alltför stora målkonflikter. Man vill 
att så viktiga frågor måste hanteras av regeringen.

Niklas Cserhalmi, Arbetets museum: Hur skulle det kunna gå till att 
skapa en fond för att ordna den här frågan? 

Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet: Det är lite av en ad hoc 
åtgärd till ett misslyckat införande av direktivet, men jag hoppas att 
vi kan sluta förbund med andra myndigheter som Jordbruksverket, 
Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket för att diskutera hur vi kan 
skapa lösningar och det innefattar nog införandet av någon slags fond. 

Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar: Vi väntar också med spän-
ning på Riksantikvarieämbetet som just nu håller på med ett projekt, 
där även länsstyrelser medverkar i referensgruppen, för att utvärdera 
hur kulturmiljöhänsyn tagits i samband med vattenåtgärder och detta 
är bland annat tänkt som ett inspel i de här frågorna. 

Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland: En fond är väl-
digt komplicerad och jag förstår inte riktigt hur det ska gå till, men jag 
hoppas verkligen att den ska komma till. Det är enda möjligheten för 
oss att göra prioriteringar med naturvärden, kulturvärden och ener-
giproduktion. Vissa verksamhetsutövare drabbas hårt och andras an-
läggningar drabbas inte över huvud taget. Vem ska bekosta de åtgärder 
som vissa verksamhetsutövare ska utföra men inte en annan? Vi har 
från Vattenmyndighetens sida påpekat att det skulle behövas en fond, 
antingen att man tar ut en avgift motsvarande ett öre per kilowattimme 
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när man producerar vattenkraft eller att man tar det via fastighetsskat-
ten. 

Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation: Jag har ett förslag. 
Jag skriver gärna en debattartikel tillsammans med Svensk Vatten-
kraftförening och er andra här inne där vi kräver en fond. Oväntade 
konstellationer … 

Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund: Du tog orden ur mun-
nen på mej, nästan. Det viktigt att jobba tillsammans.

Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening: Det kommer ett nej 
tack från oss. Vi kan inte legitimera Älvräddarna. De har skadat allde-
les för många av våra medlemmar. Vi skulle få lägga ned föreningen 
om vi gjorde det. En fond är en nödvändighet, att det tas ett övergri-
pande ansvar om man ska genomföra åtgärder på verksamheter som 
tidigare har fått samhälleligt stöd. Det finns hembygdsföreningar som 
har fått bidrag för att starta elproduktion och nu får man förelägganden 
om att söka ett tillstånd som man inte har pengar till. 

*

Om med detta inlägg hade tiden runnit ut. Debattens ordförande Nik-
las Cserhalmi avslutade diskussionen – och konferensen som helhet 
– med ett varm tack till samtliga deltagare, för de livaktiga och en-
gagerande diskussionerna, de många mötena tvärs över olika gränser 
och för två utomordentligt innehållsrika och viktiga konferensdagar. ■

Noter
1. I diskussionen nämndes de förhandlingar som generaldirektör Erik Brandsma på 
Energimyndigheten och generaldirektör Björn Risinger Naturvårdsverket fört under 
2015 och som den 1 december 2015 presenterades i rapporten Ett förslag till pröv-
ning av vattenkraftproduktion (Enerimyndigheten dnr. 15-100 53). Förslaget föreslår 
bland annat en fond för att finansiera så kallade miljöanpassningsåtgärder och kom-
pensera kraftverksägare för inkomstbortfall i samband med sådana omställningar. 
Förslaget utarbetades i dialog med en rad företag och organisationer: E.ON, Fortum, 
Naturskyddsföreningen, Skellefteå̊ kraft, Sportfiskarna, Statkraft, Svensk Vatten-
kraftförening, Tekniska verken i Linköping, Vattenfall, WWF och Älvräddarna. Man 
nådde inte en total enighet mellan dem som var inblandade. Någon representant för 
kulturmiljövården fanns inte med i dialogen. 
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Deltagare
Jan-Erik Andersson, ArbetSam
Kenneth Andersson, Kraft & värmeservice
Sofia Andersson, Länsstyrelsen Stockholm
Gunvor Axelsson, Svensk Vattenkraftförening
Leif Berggren, Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium
Carina Bergqvist Janzon, Strömsholms kanal AB
Bertil Bertilsson
Eva Björkman, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Annika Blixth, Gislaveds kommun
Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation
Andreas Bäckstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland
Anna Callenbring, Stora Juleboda Gård
Marcus Callenbring, Stora Juleboda Gård
Annelie Claèsson, Länsstyrelsen Östergötland
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Jenny Dahlén Vestlund, Norrbottens museum
Eva Dahlström Rittsél, Länsstyrelsen Stockholm
Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar
Ida Dicksson, Frilansande industriantikvarie
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Camilla Eriksson, Riksantikvarieämbetet
Jan af Geijerstam, Svenska industriminnesföreningen
Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket
Lena Grandin, Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL), Statens Historiska 

Museer Arkeologiska uppdragsverksamheten
Lovisa A. Grentzelius, ArbetSam
Sivert Gustafsson, Länsbygderådet Örebro län/Hela Sverige ska leva
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet
Hans Hellman, Västarvet/kulturmiljö
Linn Hermansson, Sweco Architects AB
Lennart Hildingsson, Rydö bruksmuseum
Fredrik Hjelm, Borås kommun
Kerstin Hultin, Tidningen I Halland, Halländska hembygdsrörelsen
Lars Höjrup, SVAF
Christer Idström, Länsstyrelsen Blekinge län
Sven Jensén, Skånes hembygdsförbund och Regionmuseet i Kristianstad
Jeanette Joelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
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Eric Julihn, Svenska industriminnesföreningen
Anders Kraft, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Marja Kulju, Rydö bruksmuseum
Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund
Björn Lindbom, SGU
Johan Linder, Enköpings museum
Jakob Marktorp, Länsstyrelsen Skåne
Ingmar Melin, Blåherremöllas Vänner
Barbro Mellander, Regionmuseet Kristianstad
Maria Nitare, Länsstyrelsen Skåne
Kjell Nordeman, Arbetets museum
Jan Odby, Vattenkraftens Vänner
Gunnar Olsson, Vramsåns vänner
Bengt Persson, Röamölla
Ann Pettersson, Stockholms läns hembygdsförbund
Olof Pettersson, Länsstyrelsen Södermanland
Mats Riddersporre, Länsstyrelsen Skåne
Annie Rosenblad, Fengersfors Bruk
Jan Sandh, Folk&Trädgårdsmuseet i Tungelsta
Olga Schlyter, Malmö Museer
Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet Kristianstad
Anna Storm, Södertörns högskola
Malin Svarvar, Länsstyrelsen Östergötland
Krister Svedhage, Göteborgs universitet
Maud Söderberg, Golder Associates
Bertil Trobro, Vramsåns vänner
Helena Törnqvist, Arbetets museum
Kicki Vänneå, Vänneå Enterprise
Sven-Erik Vänneå, Hallands vattenkraftförening
Annika Willim, Länsstyrelsen Stockholms län
Per Zackrisson, TeknikTradition
Annika Åberg, SGI
Erika Åberg, Länsmuseet Gävleborg 
Anders Ödman, Lund Universitet
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Program
Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet  
Regionmuseet Kristianstad 14-15 oktober 2015
Samverkansmöjligheter och intressekonflikter i mötet mellan kultur-
miljövård och naturmiljöintressen och med fokus på industrisamhäl-
les kulturarv. En kritiskt granskning av såväl kulturarvssektorns som 
naturvårdens praktik för att belysa betydelsen av tvärsektoriellt sam-
arbete och vägar till konstruktiva lösningar.

• Vem värnar det industrihistoriska minnet när industriarv saneras?
• Biologisk mångfald & ekologisk hållbarhet – hot mot vattnets 

kulturhistoriska miljöer?
Konferensen arrangeras av Regionmuseet Kristianstad, Svenska indu-
striminnesföreningen, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Arbe-
tets museum. Med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-
anslag.

Onsdag 14 oktober 
10.30-11.15 Kaffe och registrering i Regionmuseets café 
11.15-11.30 Välkomsthälsning och introduktion 

Barbro Mellander, museichef Regionmuseet Kristian-
stad och landsantikvarie i Skåne. 

11.30-14.30 Exkursion till vattenverksamhetsmiljöer 
Trobromölla övre & nedre vid Vramsån i biosfärom-
rådet Kristianstads vattenrike. Under ledning av Jakob 
Marktorp, antikvarie vid Avdelningen för samhällsut-
veckling, Länsstyrelsen Skåne och Maria Nitare, vat-
tenhandläggare vid fiske- och vattenvårdsenheten, 
Länsstyrelsen Skåne och Jan af Geijerstam, fil.dr. indu-
striminnesforskning och ordförande Svenska industri-
minnesföreningen. Kort besök på platsen för Kristian-
stad gasverk. Lunch i fält.

14.30-15.00 Kaffepaus
15.00-18.00 Tema förorenade miljöer  

– moderator Ida Dicksson, industriantikvarie
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• Industrinatur – biotoper i människans landskap, Anna 
Storm, fil. dr., Södertörns högskola.
• Sanering ger nytt liv till gamla industriområden, Mag-
dalena Gleisner, fil.dr., handläggare Sektionen för kli-
matklivet och förorenade områden vid Naturvårdsver-
ket. 

16.00-16.20  Paus
16.20-18.00 • När gifterna hann ikapp industriarvet, Jan af Geijer-

stam, fil.dr., Ordförande Svenska industriminnesfören-
ingen.
• Glasbruken, återställning för framtidsutveckling, 
Björn Lindbom, civ.ing. & projektledare SGU.
• Att tvätta industriarvets byk – Borås textila landskap 
i minne och framtid, Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, 
Borås.
• Förorenade byggnader – perspektivet miljö, bevaran-
de och hållbarhet, Maud Söderberg, MSc i Kvartärgeo-
logi (jordartsgeologi) vid Göteborgs Universitet. Miljö-
konsult och delägare Golder Associates.

18.00-19.00 Paus och incheckning på hotell.
19.00- Buffé på regionmuseet. 

Torsdag 15 oktober 

09.00-13.00 Tema vattenverksamheter 
– moderator Helena Törnqvist, arbetslivsintendent 
Arbetets museum
• Vattendirektivet och vattenförvaltningen, Andreas 
Bäckstrand, fiskeribiolog och utredare vid Vattenmyn-
digheten Västerhavet. 
• Miljöbalken – vår viktigaste kulturmiljölag?, Anders 
Hedlund, antikvarie vid enheten för kulturmijöintegre-
ring, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet
• Kulturmiljöerna och de levande vattendragen – sam-
ordning, kunskapsutbyte, samarbete, Coco Dedering, 
antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar, projektledare för 
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Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns 
vattendistrikt

10.15-10.35 Paus

10.35-13.00 • De små vattenkraftverken och kulturarvet, Gunvor 
Axelsson, jurist och ordförande Svensk Vattenkraftför-
ening
• Strömmande vatten, levande landskap, Christer Borg, 
ordförande Älvräddarnas samorganisation
• Dialogens vitala process för en hållbar utveckling – 
exemplet Ryfors bruk, Anders Kraft, antikvarie vid Kul-
turmiljöenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län
• Kulturmiljöer och biologisk återställning i Västerbot-
ten, Jeanette Joelsson, fil. kand. och antikvarie vid Sam-
hällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten

12.00-13.00 Lunch på Regionmuseet
13.00-14.45 Avslutande panel och debatt  

– moderator Niklas Cserhalmi, fil. dr. och direktör 
Arbetets museum
I panelen: 
Bertil Bertilsson, byggnadsingenjör, Västerås 
Andreas Bäckstrand, Havs- och vattenmyndigheten
Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar 
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet
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Talare  
och konferensansvariga

Gunvor Axelsson är jurist med kompletterande mastersutbildningar 
i immaterialrätt, samhällelig riskhantering och miljörätt, ordförande 
Svensk Vattenkraftförening.

Christer Borg, ordförande, Älvräddarnas samorganisation.

Andreas Bäckstrand, fiskeribiolog och utredare vid Vattenmyndighe-
ten Västerhavet/ Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Har under många år i huvudsak arbetat med restaurering av vatten-
miljöer.

Niklas Cserhalmi, fil. dr. i agrarhistoria och museidirektör vid Arbetets 
museum.

Coco Dedering är antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar län sedan 
1998, med mångårig erfarenhet av bl.a. kulturmiljöer vid vattendrag 
och tvärsektoriellt arbete. Sedan 2010 projektledare för ”Kulturmiljö 
och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” där sju läns-
styrelser medverkar och samverkar, och även samarbetar med läns-
styrelser i andra vattendistrikt.

Ida Dicksson, frilansande industriantikvarie och industrihistoriker. 
Styrelseledamot Svenska industriminnesföreningen (SIM). Medlem 
av konferensens planeringsgrupp. 

Jan af Geijerstam, fristående skribent och forskare, fil.dr. industri-
minnesforskning och ordförande Svenska industriminnesföreningen 
(SIM), samordnare konferensens planeringsgrupp.

Magdalena Gleisner, fil.dr. i biogeokemi från Stockholms universitet, 
handläggare vid Sektionen för klimatklivet och förorenade områden 
vid Naturvårdsverket.
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Lovisa A. Grentzelius, verksamhetsutvecklare vid Arbetslivsmuseer-
nas Samarbetsråd (ArbetSam), medlem av konferensens planerings-
grupp.

Anders Hedlund arbetade tidigare vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) och är sedan tre år tillbaka antikvarie vid enheten för kulturmi-
jöintegrering, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet. Han 
har ett speciellt ansvar för Landskapsplanering, transport- och infra-
strukturplanering, fysisk planering och miljöpolitik.

Fredrik Hjelm är utbildad som byggnadsantikvarie vid Göteborgs uni-
versitet. Han arbetar sedan drygt tio år tillbaka vid samhällsbyggar-
förvaltningen, Borås kommun och är stadsantikvarie och biträdande 
stadsarkitekt. 

Jeanette Joelsson har en fil. kand. från kulturvetarlinjen vid Umeå uni-
versitet och är i grunden arkeolog. Arbetar sedan sexton år tillbaka 
som antikvarie vid Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Väs-
terbotten.

Eric Julihn, civilekonom och industrihistorisk konsult. Styrelseleda-
mot Svenska industriminnesföreningen (SIM). Medlem av konferen-
sens planeringsgrupp.

Anders Kraft har en fil. mag. i arkeologi vid universitetet i Göteborg 
och har tjänstgjort som fältinriktad arkeolog bl.a vid Riksantikvarie-
ämbetet och regionala museer. Han arbetar som antikvarie vid Kultur-
miljöenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Björn Lindbom, väg- och vattenbyggare och civilingenjör. Arbetat 
som privat konsult, bl.a. med säkerhetsanalyser för hanteringen av ra-
dioaktivt avfall och med frågor kring statens oljelager. Anställd vid 
SGU och projektledare för projektet ”Sanering av glasbruk – ett sam-
verkansprojekt i glasrikekommunerna”. 

Barbro Mellander, museichef Regionmuseet Kristianstad och lands-
antikvarie i Skåne. Medlem av konferensens planeringsgrupp. 

Jakob Marktorp, antikvarie vid Avdelningen för samhällsutveckling, 
Länsstyrelsen Skåne. 
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Maria Nitare, vattenhandläggare vid fiske- och vattenvårdsenheten, 
Länsstyrelsen Skåne.

Anna Storm, fil. dr. Forskare vid Södertörns högskola.

Maud Söderberg, miljökonsult och delägare Golder Associates. MSc i 
Kvartärgeologi (jordartsgeologi) vid Göteborgs Universitet. 

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum, tidigare mu-
seiintendent och turistintendent vid Motala kommun. Fil. mag. med 
inriktning mot kulturarv, bild och beteende.



Konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och 
hållbarhet genomfördes den 14-15 oktober 2015 på Regionmu-
seet i Kristianstad. Målet var att analysera samverkansmöjlig-
heter och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och 
naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhällets kulturarv. 
Genom att kritiskt granska såväl kulturarvssektorns som natur-
vårdens praktik var syftet att belysa betydelsen av tvärsektoriellt 
samarbete och vägar till konstruktiva lösningar. 

Bland talarna återfanns representanter för de viktigaste aktörerna 
på såväl nationell, regional som lokal nivå, både ideella organisa-
tioner, forskningsinstitutioner och myndigheter.  
 

Vem värnar det industrihistoriska minnet 
när industriarv saneras?

Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet 
– hot mot vattnets kulturhistoriska miljöer?

 
Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd,  

Regionmuseet Kristianstad  
&  

Svenska industriminnesföreningen  
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	Industriarvskonferens 2 v 2016-03-04 inlaga
	Industrisamhällets landskap - kulturarv, miljö och hållbarhet (2016) omslag A5 sista

