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1 Inledning och syfte 
 
 
Utbyggnaden av vattenkraften var en viktig del av industrialiseringen i Sverige. Ett nytt skede 
i denna historia inleddes på 1950-talet då alltfler invändningar började resas ur naturskydds-
synpunkt. Motsättningarna mellan naturskydds- och utbyggnadsintressena kulminerade vid 
1960-talets slut i striden om Vindelälven. Den kom att markera början till slutet för den 
svenska vattenkraftsutbyggnadsepoken 
 
I Norge har vattenkraften haft ännu större nationalekonomisk betydelse. Norge har idag den 
högsta elförbrukningen per capita i världen. Samtidigt som diskussionerna om Vindelälven 
pågick i Sverige utspelades flera konflikter om utbyggnad av norska älvar. Mest avgörande 
blev striden om Mardøla som rönte uppmärksamhet för den vägockupation som 
genomfördes där. 
 
Trots motståndet fortsatte älvutbyggnaderna i Norge i oförminskad takt under  femton år efter 
Mardøla. Under denna period stod den stora striden i Alta 1978-81, den ojämförligt hårdaste 
kraftmätningen mellan statsmakten och älvutbyggnadsmotståndare i Skandinavien med 
demonstrationer, vägockupationer, hungerstrejker och en polisinsats som saknade mot-
stycke under efterkrigstiden. Frågan om samernas rättigheter kom efterhand i centrum och 
uppmärksamheten blev internationell. Statsminister Oddvar Nordli skrev i sina memoarer att 
”Altasaken ble en av de vanskeligste vi har stått overfor i etterkrigstida, EF-saken inbefattet” 
Trots att polisaktionen lyckades, ville han inte betrakta den som en seger. (Nordli s 167-173). 
 
Utgången av Vindelälvsstriden har i litteraturen oftast beskrivits som en seger för en på 
naturskydds- och forskningsintressen grundad motståndsopinion. Man har då skäl att fråga 
sig varför det hårda motståndet mot Altaelvens utbyggnad inte nådde samma framgång. 
 
Syftet med denna uppsats är att genom studier av den svenska vattenkrafts-
utbyggnadens historia och med jämförelser av den motsvarande utvecklingen  
i Norge, försöka besvara frågan om varför Vindelälven inte byggdes ut.  
 

1.1 Hypoteser 
 
Jag har formulerat två skiljaktiga hypoteser som svar på min frågeställning. Därefter har jag 
undersökt tillgängliga källor för att finna fakta som kan styrka eller falsifiera dessa. 
 
Den gängse hypotesen syns vara att det var motståndsopinionen som stoppade utbygg-
naden av Vindelälven. Den påverkade ledamöterna i Riksdagen. Regeringen, som enligt 
rättsordningen fattade beslutet, kunde inte gärna gå emot riksdagsmajoriteten. 
 
En följdfråga blir då om utbyggnadsmotståndarna i Norge begick några avgörande misstag 
eller om det fanns andra omständigheter som gjorde att motståndet mot vindelälvsutbygg-
naden hade ett bättre styrkeförhållande. 
 
En annan, delvis motstridig hypotes är också möjlig, nämligen att det inte fanns tillräckliga 
kraftekonomiska skäl för att bygga ut Vindelälven. I så fall måste Vattenfall ha drivit planerna 
vidare av andra skäl. 
 
Följdfrågan blir då om Altaelven var ett bättre projekt för Statskraftverkene än Vindelälven för 
Vattenfall. 
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Att andra ekonomiska intressen skulle ha kunnat ha någon avgörande betydelse för 
genomförandet av Vindelälvens eller Altaelvens utbyggnader är inte en sannolik hypotes. 
Domänstyrelsen sa visserligen nej till Vindelälvsprojektet, men dess betydelse för 
skogsbruket där var ändå marginell. Jordbruket var mycket begränsat på bägge håll. I bägge 
fallen drabbades rennäring, fiske och turism. Några starka ekonomiska intressen utgör inte 
dessa näringar. Däremot kan de ha stor betydelse för opinionen. 
 

1.2 Metod och uppläggning 
 
Jag har från tillgänglig litteratur försökt göra mig en bild av hur vattenkraftsutbyggnaderna 
har utvecklats, först i det svenska och sen, i enlighet med mitt uppslag, i det norska fallet. För 
att finna mer förklaringar till Vattenfalls agerande har jag också sökt i företagets arkiv och 
bland artiklar i företagstidningen ”Vi i Vattenfall”. 
 
Resultaten har jag först redovisat för Sverige och Norge var för sig. Jag har sett tillbaka på 
vattenkraftsutbyggnadsepoken från starten vid förra sekelskiftet, på utformningen av de 
något olikartade elkraftssystemen under 1900-talets första hälft samt på den stora 
expansionsperioden från andra världskriget och fram till början av 80-talet. Tyngdpunkten 
ligger på perioden från det att de första protesterna mot älvutbyggnaderna börjar höras på 
60-talet tills dess att 80-talets avtrappning tar vid. Den perioden innefattar striderna om 
Vindelälven och Alta. Tiden därefter, som för elsektorns del kännetecknas av liberaliseringar 
och avregleringar, ligger således utanför denna undersökning. 
 
Därefter har jag sammanfattat och jämfört de mest avgörande faktorerna för svensk och 
norsk vattenkraftsutbyggnad vid den tid där tyngdpunkten ligger under rubrikerna 
kraftekonomin, den institutionella trögheten i elsektorn, planeringen och opinionerna. Utifrån 
dessa har jag slutligen försökt formulera ett möjligt svar på min inledande frågeställning . 
 

1.3 Källor, litteratur och tidigare forskning 
 
Jag har huvudsakligen utgått från bearbetat material. Det finns en hel del skrivet om de 
svenska vattenkraftsutbyggnaderna och Vindelälvsdebatten. 
 
Eva Jakobsson (1996) har undersökt aktörer och juridiska förhållanden under det inledande 
skedet. Hon har också (1992) jämfört de norska och svenska elkraftsmodellerna utifrån 
deras uppkomst i början på 1900-talet. Evert Vedung och Magnus Brandel (2001) har gjort 
en grundlig genomgång av hur det statliga regelverket för vattenkraftsutbyggnad har 
utvecklats och av hur skiftande ställningstaganden har kommit till uttryck i de politiska 
partierna. Detta arbete kan betraktas som en avsevärd fördjupning av Vedungs (1984) 
uppsats om det politiska spelet om älvarna från 50-talet och framåt. 
 
Lars Lundgren (1978) har gjort en utmärkt översikt av svensk energipolitik fram till 1975 och 
omfattar precis den kritiska perioden då Vindelälvens utbyggnad var aktuell. 
 
Översiktliga genomgångar av vattenkraftsutbyggnadernas senare historia finns i Gustaf 
Borenius’ (1979) och Harry Nyléns (1979) bidrag i älvräddarorganisationens ”Älvarnas bok”, i 
Halvar Sehlins (1970) uppsats om vattenkraftsutbyggnad och naturvårdsopinion samt i Bo 
Roséns (1987) genomgång av det statliga naturskyddet fram till Naturvårdsverkets tillkomst. 
Dessa författare representerar opinionen på ”naturskyddssidan”. 
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En mängd statliga utredningar har gjorts om vattenkraften. Aktuellast i detta sammanhang är 
SOU 1983:49 som går under namnet ”Vattenkraft” (Den s k Edenmanska utredningen) 
 
Vindelälvsfrågan är beskriven av Gunnar Grankvist (1970), Evert Vedung (1984 och 2001) 
samt i studierapporten ”Vindelälvsfrågan” (1972). Grankvist var aktiv i den Norrländska 
Uppsalagruppen, som var motståndare till utbyggnaden. 
 
Journalisten Macke Nilsson (1970) skildrar i sin bok initierat men inte alltid vetenskapligt 
belagt maktspelet inom byråkratin, grundat på samtal och intervjuer. En del insyn i detta spel 
kan man också få från Nancy Erikssons (1985) självbiografi. 
 
Jonas Anshelm (1993) granskar i en uppsats den svenska opinionen mot vattenkrafts-
utbyggnader 1950-90 ur ett idéhistoriskt perspektiv, grundat främst på tidskriftsstudier.  
 
Översikter över den norska kraftindustrins struktur och historia har jag funnit i Nærings- og 
energidepartementets skrift om ”Energi og vassdragsvirksomheten i Norge 1996”, i Vidkunn 
Hvedings (1992) ”Hydropower Development in Norway” och i Lars Thues (1992) ”Elforsyning 
og kraftutbygging som etterkrigshistorisk forskningsfelt” samt i den statliga utredningen om 
den nu gällande ”Verneplan for vassdrag 4” (1991) ”Formativ periode” (1994) är en 
forskarrapport som skisserar scenarier för den fortsatta energiförsörjningen i Norge efter 
tillkomsten av 1990 års mer liberala och marknadsorienterade energilag, men också 
innehåller beskrivningar av de vid tillfället rådande norska energisystemet. 
 
Atle Midttuns (1987) doktorsavhandling är en studie över den norska elsektorns struktur. Här 
finns mycket av förklaringsvärde för såväl den norska som den svenska utvecklingen. 
 
Mardøla-studien av Nils Petter Gleditsch, Åke Hartmann och Jon Naustdalslid (1971) är en 
sociologisk undersökning av aktionsdeltagarna, men innehåller också en del upplysningar 
om själva Mardøla-projektet. 
 
Kjell Haagensens och Atle Midttuns (1984) bok innehåller uppsatser av flera författare med 
vitt skilda ansatser, sociologiska, idéhistoriska och statsvetenskapliga, och med olika 
tendenser. Framförallt resonerar de kring direkta aktioner, i synnerhet vid Alta, och deras 
verkningar på det politiska systemet i Norge. 
 
När det gäller Alta, finns en detaljerad och faktarik kronologisk genomgång av alla aktörers 
handlingar i Øystein Dallands ”Altakrønike” (1994). 
 
Själva Altastriden finns behandlad i ett par böcker. Georg Parmann (1980) som var journalist 
vid Aftenposten följde Altastriden på nära håll. Han behandlar maktspel och opinioner om 
vattenkraftsutbyggnaden i Norge fram till vintern 79/80 då Altastriden ännu inte var avgjord. 
Han har en klart redovisad sympati för bevarandeintressena och ”Den Grønne 
Internasjonale”. Ib Michaels (1981) bok är en utbyggnadsmotståndares personliga skildring 
av hur själva Altastriden och konfrontationerna vid Stilla i januari 1981 avlöpte. 
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2 Den svenska vattenkraftsutbyggnadsepoken 
 

2.1 Det svenska systemet uppstår 
 
Den svenska elproduktionen med vattenkraft inleddes i Södra Sverige tidigt på 1900-talet, 
mitt i ett skede då den klassiska konkurrenskapitalismen höll på att övergå till ett mer 
organiserat (imperialistiskt) stadium. Verksamheten drevs i både statlig och privat regi. 
 
Eva Jakobsson har undersökt de ledande initiativtagarna, ”vattenkraftbyggarna”, och funnit 
att de utgjorde en grupp på ett tiotal personer, bolagsägare, ingenjörer och jurister. Några av 
dem hade genom den dåtida graderade röstfördelningen starka positioner i kommuner i 
Halland/Skåne och Västergötland. Genom att upprätta delägarskap och garantier för 
elleveranser till dessa kommuner möjliggjorde de utbyggnaden av Lagan (Sydkraft) och 
Gullspångsälven (Gullspångs kraft). (Jakobsson 1996) 
 
Samma personer eller personer i samma krets stod i egenskap av riksdagsmän eller 
sakkunniga bakom den statliga utbyggnaden av kraftstationen i Trollhättan, utredningen av 
statens vattenfallstillgångar och bildandet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Den statliga 
organisationen hade inte någon annorlunda eller mer allmännyttig syn på 
elkraftutbyggnaden, utan företrädde i första hand den privata industrins intressen. 
(Jakobsson 1996) På detta sätt var stat, kommuner och näringsliv redan från början 
sammanvävda i det svenska systemet. Inriktningen var ”affärsmässig, enhetlig och 
planmässig ”. (Jakobsson 1996) 
 
Den teknik som fanns utvecklad under den första tiden möjliggjorde inte överföring av 
elektrisk ström på alltför långa sträckor. Det var därför vattendragen i de mer befolkningstäta 
och industrialiserade delarna av landet som exploaterades. Intresset riktades tidigt mot 
fallhöjderna i Göta älv, Sveriges största flod med avseende på vattenföring och därtill centralt 
beläget ur avsättningssynpunkt. 1910 stod Trollhättans kraftverk färdigt. (Lundgren 4,11, 
Vedung och Brandel s 30) Därefter fortsatte utbyggnaderna i Älvkarleby (Dalälven) och 
Motala ström, samtidigt som eldistributionen inom det s k Centralblocket knöts samman 
(Vedung & Brandel s  52) 
 
Den konflikt som blev synlig i detta tidigaste skedet var den mellan vattenregleringsintresset 
och de strandägande bönderna. Eva Jakobsson har undersökt det viktigaste exemplet, 
uppdämningen av sjön Skagen i Gullspångsälven år 1915, som ledde till förändringar av 
både praxis och lagstiftning. I 1918 års vattenlag hade man avlägsnat de juridiska hindren 
mot att förändra vattendrags ”naturliga flöde” och att bygga över den s k ”kungsådran” 
(ungefär huvudströmfåran i större vattendrag). (Jakobsson 1996) 
 
Utbyggnaden av de norrländska älvarna försvårades av de långa avstånden. Det kraftverk 
som invigdes i Porjus vid Luleälven 1915 låg isolerat från det centrala elförsörjningssystemet, 
och hade till uppgift att förse lokal industri, LKAB och den elektrifierade malmbanan Kiruna-
Luleå med ström. Teknik saknades ännu för att överföra elektrisk kraft till södra Sveriges 
industrier och hushåll. I stället tänkte man sig att kraftkrävande industrier skulle etablera sig 
kring Porjus och de ytterligare möjliga kraftverk som började planeras i Luleälven. (Vedung & 
Brandel s 36) 
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För att möjliggöra ökad produktion i dessa kraftverk tog planer snart form på att bygga ett 
regleringsmagasin vid Suorva. I samband därmed framträdde en motsättning mellan olika 
strävanden från statens sida. De mest centrala delarna av den åtta år tidigare inrättade Stora 
Sjöfallets nationalpark skulle förstöras vid en dämning. Ytterst få röster höjdes för att ur 
naturskyddssynpunkt avstyra projektet. Kungliga Vetenskapsakademien, som var den 
statliga instans som hade uppgiften att bevaka ideella och vetenskapliga synpunkter vid 
vattenkraftsutbyggnader, ansåg att ingreppet var ”synnerligen beklagligt”, men att det skulle 
uppvägas av ”den ofantligt stora nationalekonomiska vinsten”. Akademien åberopade också 
intresset av ökad bränsle- och krafttillgång som aktualiserats av det pågående världskrigets 
avspärrningar. (Vedung & Brandel s 36-41) 
 
Det blev dock sparsamt med industrietableringar kring Porjus, och planerna som fanns på att 
bygga nästa kraftverk i Harsprånget en mil nedanför skrinlades. Bygget i Suorva drevs ändå 
vidare, skriver Lars Lundgren, ”inte på grund av att det fanns något akut behov av dammen 
utan på grund av att det kapital, som redan lagts ned, och den organisation och de 
transportvägar, som byggts upp, skulle utnyttjas. Dessutom anfördes sysselsättningsskäl för 
ett fortsatt arbete. Under de här åren fick Vattenfall flera miljoner ur anslag som tillkommit för 
att bekämpa arbetslösheten.” Han citerar vidare Vattenfall, som beklagar att den 1923 
fullbordade dammen ”blivit så mycket dyrare än man från början tänkt sig och vill ej underlåta 
att i detta sammanhang framhålla, att ifrågavarande regleringsföretag ej kan fullt förräntas så 
länge den uppreglerade vattenmängden endast kan nyttiggöras i Porjusfallen med sina 
utbyggda ca 55 fallmeter.” (Lundgren s 14-15) Här framkom alltså frågorna om 
sysselsättningen och om betydelsen av det nedlagda kapitalet, argument som med stor kraft 
återkom under striden om Vindelälven nästan 50 år senare. 
 
1918 antogs den nya vattenlagen. Den genomfördes i stort sett enligt vattenkraftindustrins 
intentioner. Eva Jakobsson visar hur ansökningarna om att få bygga över kungsådror 
minskade före 1918, uppenbarligen i väntan på att den nya och mer generösa lagen skulle 
träda i kraft. Med denna lag hade principen om skäligt bruk blivit en grund för vattenlag-
stiftningen. Strikta ekonomiska termer angavs för hur olika intressen skulle vägas mot 
varandra. En opolitisk vattendomstol inrättades, där teknikerna som sakkunniga hade 
inflytande. Det är tydligt att ”vattenkraftbyggarna” hade en avgörande roll i utformningen av 
den lag för älvutbyggnad som kom att gälla i drygt 60 år. Att staten dessutom själv drev ett 
affärsverk för älvutbyggnad underlättade genomförandet. 
 

2.2 Vattenkraftsutbyggnadens rekordår 
 
Efter tillkomsten av 1918 års vattenlag förlöpte vattendragsexploateringen tillsynes utan 
några principiella konflikter ända fram till 50-talet. Denna period betecknar Evert Vedung som 
den obrutna utbyggnadens era. (Vedung & Brandel s 402-405) Det är det fullbordade 
”svenska systemets” rekordår. Det präglas av fortsatt sammanvävning av framförallt statliga 
och privata kraftintressen, av kraftigt ökande produktion och av tilltagande planmässighet i 
verksamheten. 
 
Statsmaktens inställning var hela tiden att elförbrukningen borde öka. Ett stort steg togs när 
långa stamledningar kunde börja byggas mot slutet av 30-talet. Utbyggnaden av norrlands-
älvarna tog därmed fart. Även samarbetet) Vattenfallsverket och de privata kraftbolagen 
bildade en särskild organisation, Centrala Driftledningen, för att samordna eldistributionen. 
(Vedung & Brandel s  53) Centrala Driftledningen var ett organ i enlighet med det av statliga 
och privata intressen sammanvävda svenska systemet, och den fick stort inflytande på 
elpolitiken. Driftledningens belastningsprognoser, menar Lars Lundgren, fick karaktären av 
produktionsmål med en inbyggd stimulanseffekt. (Lundgren s 50) 
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Satsningen på elektrifiering, framförallt medelst vattenkraft, motiverades också av en önskan 
om att minska importen av andra bränslen. Således räknade 1956 års bränsleutredning med 
en fullständig exploatering av den utbyggnadsvärda vattenkraften. (Lundgren s 38) I syfte att 
forcera vattenkraftsutbyggnaden förenklades lagstiftningen 1939 och 1945. Preliminära 
tillstånd och möjlighet till deldomar infördes för att kunna bevilja utbyggnader på mindre 
fullständiga utredningar. (Vedung & Brandel s 53-54) För att ytterligare öka elförbrukningen 
började kraftföretagen fram på 60-talet att propagera för elvärme och införa tarifftyper som 
var fördelaktiga för uppvärmning. (Lundgren s 47). Den marknadsföringen var framgångsrik, 
och vid slutet av årtiondet låg förbrukningsökningen t o m över Driftledningens prognos. 
 
Den tilltagande optimismen beträffande kärnkraftens möjligheter dämpade inte intresset för 
vattenkraft. Vattenkraften skulle ge utvecklingen av kärnkraft en respittid, en tid då 
elektrifieringen ytterligare borde stimuleras, inte minst för att skapa en efterfrågan som kunde 
göra investeringarna i kärnkraften lönsamma. (Lundgren s 37-38, 49) 
 
Tillståndsgivningen var i praktiken helt delegerad till vattendomstolarna. Kraftbyggnads-
företagen hade uppenbarligen en stark ställning i dessa. Genom att först bygga de delar av 
en anläggning som låg på land, och därmed inte krävde vattendom, kunde de faktiskt binda 
domstolarna, något som Kammarkollegiet till slut påtalade i samband med lagändringarna 
1945 och 1952. Detta ignorerade regeringen och riksdagen helt 
(Vedung & Brandel s  56-57, 59) 
 
Berörda kommuner, parlamentariker, massmedier och eventuella folkopinioner saknade helt 
insyn i planeringen av utbyggnadsprojekten. Inte förrän 1952 infördes i vattenlagen ett 
förberedelseförfarande genom vilket företagen fick informationsskyldighet till länsstyrelser, 
kommuner och närboende. Genom att uppskjuta tillämpningen av lagen i ett och ett halvt år 
uppvisade koalitionsregeringen Erlander, enligt Evert Vedung, ”motvilja mot att rubba kraft-
bolagens, och därmed statliga Vattenfalls, starka ställning”. (Vedung & Brandel s  57-59). 
 
Därmed fullföljde regeringen den politik som kännetecknade hela denna period. Vattenfall 
har en anmärkningsvärt självständig ställning och många uppgifter på det statliga 
energiområdet. (Lundgren s 98-99) De folkvalda hade inga invändningar mot de 
samverkande kraftproducenternas bedömningar. Eller var det rent av, frågar sig Lars 
Lundgren, ”kraftproducenterna som bestämde energi/elpolitiken?” (Lundgren s 63) 
 

2.3 Kritik från naturskyddshåll 
 
Helt konfliktfria var dock inte älvutbyggnaderna. Redan 1942 hölls ett stormöte i Jämtland 
mot både naturförstörelse och snåla skadeersättningar. Två år senare ändrade Vattenfall det 
planerade läget för kraftverket i Nämforsen, efter protester från riksantikvarien Sigurd 
Curman. (Vedung & Brandel s 53-54) 1951 skrev Svenska Turistföreningen (STF) och 
Svenska Fjällklubben (SFK) till Konungen, med begäran om utredning för att klargöra vilka 
av de orörda vattendragen som skulle byggas ut för kraftproduktion och vilka som skulle 
kunna sparas för framtiden. Fjällklubben begärde också att vissa objekt skulle lämnas orörda 
i avvaktan på en sådan utredning, framförallt Lilla Lule älvs övre delar samt Vastenjaure och 
Virihaure. Regeringen skickade ärendet på remiss till Vattenfallsstyrelsen som meddelade att 
några planer för de nämnda vattendragen inte förelåg. (Borenius s 23-24) För övrigt var det 
knappast möjligt att göra någon förteckning av den anledningen att ”man torde hava att 
räkna med att all utbyggnadsvärdig vattenkraft också blir inom överskådlig tid utbyggd”. 
(Vedung 1984 s 108-109) Endast tre år senare var planen för utbyggnad av Lilla Lule älv 
färdig. (Borenius s 24) 
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Det tillsattes emellertid en ”Samarbetsnämnd för natur och landskapsvård i samband med 
vattenkraftens utnyttjande” med STF, SFK, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och 
Samfundet för Hembygdsvård (SfH). Kommittén publicerade 1954 en "Förteckning över vissa 
sjöar och vattendrag viIka bör skyddas mot exploatering för kraftverksändamål". (Vedung 
1984 s 111) Märkligt nog utsåg regeringen en person från jordbruksdepartementet att ingå i 
samarbetsnämndens inventeringskommitté och förhandla mot staten själv. Sedemera utsågs 
också en ordförande, landshövding Bo Hammarsköld, som skulle leda sammankomster 
mellan skyddsintresserade organisationer. Bland de senare ingick förutom ett utökat antal 
ideella och intresseorganisationer även Vetenskapsakademins naturskyddskommitté, 
Kammarkollegium och Domänstyrelsen. (Vedung 1984 s 111-112) Samerna var aldrig 
tillfrågade, varför deras organisationer kom att anse sig obundna av den överenskommelse 
som senare träffades. (Vedung 1984 s 119) 
 
Vid en sådan sammankomst beslutades att utse en delegation för att överlämna 
”Förteckningen” till regeringen. Den kom att gå under namnet ”Naturvårdsdelegationen”. 
Regeringen lade utredningen till handlingarna utan åtgärd, men Naturvårdsdelegationen tog 
också upp diskussioner med Vattenfall och Svenska Kraftverksföreningen. Det ledde till 
tillsättandet av en ny utredning, utförd av professor Gunnar Beskow, som 1959 presenterade 
en omfattande och angelägenhetsgraderad förteckning över utbyggnadsobjekt som borde 
undantas från exploatering. (Vedung 1984 s 114) Naturvårdsdelegationens uppgifter över-
togs 1963 av Statens naturvårdsnämnd och 1967 av Statens naturvårdsverk. (Nylén s 11) 
 
Den Beskowska utredningen kom att ligga till grund för en överenskommelse som kom att 
kallas ”Freden i Sarek", vilken träffades 1961 mellan Naturvårdsdelegationen och Vattenfall, 
och som även kom att bekräftas av ett riksdagsuttalande. (Prop. 1962:126:28) Den gällde 
statens utbyggnadsplaner för fjällälvsystemen fr o m Indalsälven och norrut förutom Pite, 
Kalix och Torne älvar, beträffande vilka diskussionerna skulle fortsätta. Vattenfall hade 
erbjudit sig att avstå från att bygga ut en av dessa. Vindelälven, som senare kom att stjälpa 
denna överenskommelse, förutsattes trots stora naturvärden bli föremål för 
utbyggnad.(Vedung s 114-118) 
 
Vilken betydelse Freden i Sarek hade är omtvistat. Ännu 1970, när den socialdemokratiska 
regeringen föreslog utbyggnaden av Ritsem och överledningen av Kaitumälven åberopades 
den, men uppenbarligen ägde den vid det laget föga tyngd. Evert Vedung betraktar den som 
inledningen till ett nytt skede i den svenska statens vattenkraftspolitik som han kallar 
partsavtalens regim (1961-1972). (Vedung & Brandel s  405-407) Tydligt är i vart fall att en 
period av betydligt större osäkerhet beträffande den fortsatta älvutbyggnaden hade inträtt. 
 

2.4 Vändpunkten vid Vindelälven 
 
I Freden i Sarek hade naturskyddsparten gett upp Vindelälven. Endast vissa mindre 
områden vid källsjöarna undantogs från utbyggnad. Helt i linje med detta och i enlighet med 
1952 års lagstadgade informationsskyldighet, presenterade Vattenfall 1962 en 
utbyggnadsplan för Vindelälven med 12 kraftverk som skulle ge cirka 2400 GWh/år 
(Granqvist s 176, Vindelälvsfrågan s 1) I planen ingick ett stort ingrepp i övre Laisdalen, där 
ett vattenmagasin skulle dämmas upp 46 meter över Gautojaures dåvarande 
medelvattenstånd och med en regleringsamplitud1 på 39 meter. Planen mötte kraftigt 
motstånd i de berörda byarna (Granqvist s 179). Arjeplogs kommun2 och länsstyrelsen i 
Norrbotten ställde sig bakom lokalbefolkningen. 
                                                            
1 Skillnad mellan dämnings- och tappningsgräns 
2 Uppgiften är från Evert Vedung (Vedung & Brandel s  102). Senare ska vi se att Arjeplog 
hörde till de kommuner som stödde utbyggnaden, så tydligen ändrades ställningstagandet 
senare. 
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Vattenfalls ansökan om utbyggnad av det första kraftverket i Långfors 1964, väckte 
ytterligare motstånd från fiskevården, naturvännerna, turistnäringen och även 
Kammarkollegiet. Strax efteråt bildades i Umeå en bred opinionsgrupp, "Aktionskommittén 
för Vindelälvens bevarande". (Granqvist s 176) Evert Vedung menar att detta också ska ses i 
samband med de andra aktionsgrupper, byalag och liknande som uppstod vid 60-talets slut. 
(Vedung & Brandel s 104) Här bör också nämnas det lokalt verkande Norrlands Naturvärn, 
som sedan tidigare hade bedrivit opinionsarbete mot älvutbyggnader. Gemensamt för alla 
dessa grupper var att de var helt obundna av Sarekfreden. 
 
Andra organisationer, mer eller mindre ansvariga för partsöverenskommelsen, anslöt sig så 
småningom till motståndarna. Där ingick Vetenskapsakademien, Uppsala universitet, 
Svenska Naturskyddsföreningen, Domänverket, Samernas Riksförbund, Norrlandsförbundet 
m fl. De organisationer som varit med på Freden i Sarek bröt därmed sin överenskommelse. 
Det motiverade de med kärnkraftens utveckling och med den ökade insikten om älvens 
forskningsvärde, vilka dock inte var nya argument för naturskyddssidan. (Anshelm s 320) 
 
Även den nybildade Naturvårdsnämnden kom fram till att man borde ompröva 
överenskommelsen om Vindelälven, inte minst med hänsyn till den snabba och lovande 
utvecklingen inom atomkraftområdet Vid förhandlingar 1966 med Vattenfall modifierades 
överenskommelsen därhän att ytterligare delar av Vindelälven skulle undantas från 
utbyggnad, nämligen hela flodområdet uppströms Storvindeln, samt att ingen utbyggnad i 
övrigt (med undantag för Långfors kraftverk) fick påbörjas innan tillstånd till utbyggnad av 
Gauto erhållits. (Vindelälvsfrågan s 1-2) 
 
I och med detta kom Gautoregleringen att bli helt avgörande för hela Vindelälvens 
utbyggnad. Motståndet mot detta var starkt bland de berörda ortsborna. (Granqvist s 178) De 
drygt 20 innevånarna i Adolfström hotade med FN och hänvisade till regeringsformens 
sextonde paragraf, att ”Konungen bör orätt hindra och förbjuda, ingens fred i dess hus störa 
låta, ingen från ort till annan förvisa”. (Nilsson s 34, 42) 
 
Innan domstolens utslag kom, undergick frågan om Vindelälven en snabb partipolitisering. I 
Riksdagens båda kamrar avslogs 1965 en högerpartimotion om älvens bevarande. Denna 
sak hade då blivit en tydlig höger-vänsterfråga. Vid en ny riksdagsbehandling vid slutet av 
1967 hade ställningarna förändrats (politiska böjningsmönster kallar Evert Vedung det). Då 
segrade Allmänna Beredningsutskottets förslag om att "med hänsyn till det material som 
föreligger någon utbyggnad ej bör komma till stånd”. Avgörande blev de socialdemokrater 
som med utskottets ordförande Nancy Eriksson i spetsen gick emot partimajoriteten  
Två dagar senare uttalade generaldirektör Erik Grafström att Vattenfall redan ett år tidigare 
dragit bort Vindelälven ur de aktuella byggnadsplanerna. (Granqvist s 181, Rosén s 101) 
 
Efter det att Nedre Norrbygdens Vattendomstol i april 1968 hade ställt sig positiva till 
utbyggnadens tillåtlighet ur vattenlagens synpunkt, hade regeringen att göra en bedömning 
av hela Vindelälvsutbyggnaden. I början av 1967 hade regeringen nämligen förbehållit sig 
rätten att slutgiltigt pröva tillståndsgivningen för Gautoprojektet. Under den efterföljande 
remissbehandlingen visade det sig att enbart landshövdingen i Västerbottens län och 
försvarsstaben var positiva till en utbyggnad. Alla de andra remissinstanserna var negativa, 
som t ex fiskeristyrelsen, samtliga ideella naturskyddsorganisationer, länsstyrelsen i 
Norrbotten och statens naturvårdsverk. (Vindelälvsfrågan s 2-3) 
 
Evert Vedung menar att regeringarna i det längsta ville hålla sig utanför belutsprocessen i 
älvutbyggnadsärendena. Det var först på riksdagens begäran som regeringen Erlander 
uttryckligen fick det slutliga avgörandet om Vindelälven på sitt bord. (Vedung & Brandel s 18) 
Macke Nilsson har skissat ett troligt scenario över de våndor som den nye statsministern 
Olof Palme och de närmast berörda i regeringen hade med det slutliga avgörandet på våren 
1970. (Nilsson 1970) 
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I Vindelådalens kommuner var åsikterna motstridiga. De kommuner som tog ställning för 
utbyggnad var Arjeplog, Lycksele och Vännäs landskommuner, samt först i ett senare skede 
Vindelns3. Sorsele kommun tog olika ställning i kommunalnämnden (för) och fullmäktige 
(mot) Umeå stad ändrade efter riksdagsbeslutet sitt ställningstagande från för till mot. 
(Vindelälvsfrågan s 2-3) 
 
Hösten 1968 började tanken på en "paketlösning" av frågan att föras fram. Enligt Vattenfalls 
förslag skulle två av de fyra orörda älvarna utbyggas och två sparas. Något preciserat 
regeringsförslag framlades ej. (Vindelälvsfrågan s 3) 
 
Inom jordbruks- och industridepartementet tillsattes en utredningsgrupp som i slutet av 1969 
presenterade en promemoria om de fyra orörda älvarna. Denna inventering skulle bl a bilda 
underlag för värdering av älvarna ur sysselsättnings-, naturvårds- och kraftsynpunkt. 
Utredningsgruppens ansåg att ur samhällelig synpunkt borde i första hand en utbyggnad av 
Vindelälven rekommenderas. Om sysselsättningsaspekten inte vägdes in skulle däremot 
Piteälven vara lämpligare, men starka skäl kunde då anföras för att alla fyra älvarna borde 
sparas. (Nylén s 13, Vedung 1984 s 128-129, Vindelälvsfrågan s 3-4) 
 
På våren 1969 framkom det att Vattenfall redan 1967 hade kommit fram till att inte fler än 
fem av de planerade kraftverken skulle vara säkert lönsamma. och att alla 12 kanske inte 
skulle bli genomförda4. De berörda kommunerna hade inte blivit underrättade om detta. 
(Granqvist s 190-192) 
 
I april 1970 meddelades att "regeringen kommer inte att föreslå riksdagen en utbyggnad av 
Vindelälven". I samband med debatten hösten 1970 om Ritsem- och Kaitumprojekten kom 
Vindelälvsfrågan att ingå som del i en "paketlösning" av utbyggnadsfrågorna. Något särskilt 
riksdagsbeslut om Vindelälvens framtid fattades ej. (Vindelälvsfrågan s 4) 
 
 

2.5 Efter Vindelälven: en epok mot sitt slut 
 
Efter regeringens beslut i april 1970 fick Vattenfall i uppdrag att redovisa olika 
utbyggnadsmöjligheter i återstående vattendrag med utgångspunkt i att Vindelälven samt 
Torne och Pite älvar inte borde byggas ut. Vattenfalls intresse riktades mot Kalix älv, samt 
mot kraftverksbygget Ritsem i Stora Lule älvs källflöden och på sikt också mot en 
överledning av Kaitumälven till Stora Lule älv. (Nylén s 13, Vedung 129) 
 
Den socialdemokratiska regeringen begärde anslag för Ritsembygget, men dess 
parlamentariska ställning hade emellertid försvagats efter 1970 års val. Dessutom hade 
Vänsterpartiet Kommunisterna svängt över mot den utbyggnadskritiska sidan. Efter flera 
turer beslöts om ett modifierat Ritsemprojekt. (Vedung 1984 s 133-134) 
 
1972 lade regeringen den första propositionen om en fysisk riksplanering, och dåvarande 
civilministern konstaterade att vattenkraftsutbyggnaden led mot sitt slut5. De dittills 
outbyggda älvarna och källflödena samt vissa obrutna fjällområden skulle bevaras 
opåverkade. (Vedung 1984 s 134)  
                                                            
3 Fullmäktige bordlade frågan första gången den 13/12 1965. 
4 Lönsammast var (inte oväntat) Gauto samt kraftverken längst ned i älven (som Vattenfall 
sökte på först i Vattendomstolen). Ingen av kraftverken inom Lycksele och Sorsele 
kommuner var med säkerhet lönsamma. 
5 Ett liknande konstaterande gjorde Industriministern i en interpellationsdebatt samma år 
(Lundgren s 61) 
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Detta riksdagsbeslut, har sedan följts upp av en rad utredningar och preciseringar såsom: 
• Utredningen rörande vattenkraftsutbyggnader i södra Norrland och norra Svealand, s k 

Sehlstedtska utredningen (SOU 1974:22),  
• Utredningen rörande vattenkraftsutbyggnad i norra Norrland, den s k Ekströmska 

utredningen (SOU 1976:28),  
• Riksplanebeslutet 1977,  
• Vattenöverledningsutredningen (SOU 1979:39) 
 (Vattenkraft s 19) 
 
Det var dock inte utan svårigheter som denna process fortskred. Det energipolitiska läget 
förändrades vintern 73/74 av maktspelet kring oljan, den s k oljekrisen, och av det 
nyuppväckta motståndet mot kärnkraften p g a dess miljömässiga nackdelar. Två 
riksdagspartier, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna gjorde en s k politisk 
helomvändning och tog ställning för kärnkraftens avveckling. (Vedung 1984 s 141-142) 
 
Ett viktigt faktum var också att vattenkraften behövdes som ett komplement till kärnkraften 
vid belastningstoppar. Nu tydliggjordes det i direktiven till 1972 års s k Sehlstedtska 
utredning (SOU 1974:22) Detta förhållande hade förvisso kraftverksföretagen räknat med 
redan när kärnkraften var på planeringsskedet, men det tycks ha varit förbisett både hos 
naturvårdsorganisationerna och bland parlamentarikerna. (Anshelm s 334, 356, 381, 393) 
  
Inte minst inom arbetarrörelserna väcktes ånyo förhoppningar hos dem som förespråkade 
fortsatt älvutbyggnad. 1974 krävde LO att den socialdemokratiska regeringen skulle ompröva 
sin hållning, även beträffande de fyra undantagna huvudälvarna i norra Norrland. I strid med 
den fysiska riksplaneringen gav den socialdemokratiska partikongressen 1978 sitt stöd till en 
utbyggnad av Kalixälven. Då hade dock socialdemokraterna hunnit förlora sin 
riksdagsmajoritet, inte minst p g a kärnkraftsfrågan.(Anshelm s 339-34) 
 
Då socialdemokraterna återtagit regeringsmakten efter 1982 års val, tillsattes en ny 
utredning om vattenkraften. Denna 1982 års Vattenkraftberedning (Edenmanska 
utredningen) gjorde sedan en plan och vissa prioriteringar för den fortsatta 
vattenkraftsutbyggnaden i enlighet med beräknat elbehov. I betänkandet förs ett resonemang 
om hur man ska uppfatta begreppet plan. Det kan här inte vara fråga om att föregripa 
prövningar av enskilda ärenden, utan de gjorda grupperingarna ska snarare utgöra en 
översiktlig bedömning. I planerna fanns det därför ett utrymme för olika beslut. (Vattenkraft s 
65-66) Dessutom hängde det hela på att berörda ägare av fallhöjder driver sina projekt i 
enlighet med planens intentioner. (Vattenkraft s 67) 
 
Vattenkraftsberedningen förslog utbyggnad av en del omstridda projekt, bl a Råneälven, 
Sikfors i Piteälven, Slagnäsforsen i Skellefteälven, Klippen i Umeälvens översta del, Vojmån 
och Ammeråns avledning, och regeringens proposition öppnade för ytterligare icke 
specificerad älvutbyggnad. Detta kommer sannolikt att gå till historien som den sista 
framstöten för en fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Sverige. Regeringen fann att det inte gick 
att få stöd för förslagen i riksdagen och tvingades till en omprövning av frågan. 1985 uttalade 
energiminister Birgitta Dahl att någon ytterligare älvutbyggnad inte var aktuell och i 
naturresurslagen som lades fram strax därefter förstärktes skyddet för de kvarvarande 
älvarna och älvsträckorna. (Anshelm s 348-350, Vattenkraft s 45-49) 
 
1990, I samband med en ny utredning, EL 90, deklarerade samtliga partiledare att någon ny 
älvutbyggnad inte kunde föras på tal. (Anshelm s 354) Våren 1993 tog riksdagen yttererligare 
ett beslut om utökat älvskydd. Med detta kan man konstatera att den svenska vattenkrafts-
utbyggnadsepoken hade nått sitt slut. (Vedung och Brandel s 19) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att frågan om Vindelälvens utbyggnad blev en vändpunkt 
i svensk vattenkraftsutbyggnadshistoria. Det var i stort sett den första gången som ett 
utbyggnadsprojekt stoppades.6 Helt nytt var den starka politiseringen av frågan och bredden 
och engagemanget i naturskyddsopinionen. 
 
 

2.6 Var Vindelälven lönsam? 
 
I litteraturen har jag som nämnts hittat två indikationer på Vindelälvsprojektets osäkra 
lönsamhet. Det är dels den märkliga uppgiften från Granqvist och Rosén om att Vattenfalls 
generaldirektör Erik Grafström strax efter riksdagens motionsbehandling 1967 uttalade att 
Vattenfall redan hade dragit bort Vindelälven ur de aktuella byggnadsplanerna. (Granqvist s 
181, Rosén s 101). Dels är det uppgiften från Granqvist om att Vattenfall inte bedömde alla 
planerade kraftverk som lönsamma. Denna uppgift skulle ha förekommit i en tidningsartikel 
1969, men bygga på en lönsamhetsberäkning från 1967. (Granqvist s 190-192) 
 
Redan 1965 konstaterade Vattenfall i ett uttalande till allmänna beredningsutskottet att: 
 

För 10-15 år sedan skulle svaret på frågan om det är nödvändigt för kraftförsörjningen att 
bygga ut Vindelälven utan tvekan blivit ett ja, icke beroende på att man helt saknade 
alternativa produktionsmöjligheter utan på att kostnadsskillnaderna mellan vattenkraft av 
Vindelälvens goda kvalitet och dåtidens värmekraft var mycket stor. – I dag har 
kostnadsskillnaden krympt betydligt och om man gör en bedömning av läget ytterligare 
ett antal år framåt i tiden, t ex vid mitten av 70-talet, vilken tid dagens programarbete 
täcker, och då direkt jämför kostnaden för kraft från ett modernt värmekraftverk, 
beräknas en utjämning ha skett. (Vedung & Brandel s 124) 

 
För att få ytterligare belägg för hur det kan ha varit med lönsamheten har jag sökt i 
Vattenfalls arkiv och funnit följande: 1963 jämförde Vattenfall en utbyggnad av Vindelälven 
med ett fjärde aggregat vid oljekondenskraftverket i Stenungsund. Vindelälven ansågs då 
vara lönsammare, men endast under förutsättning att Gautoprojektet kom till stånd. (Intern 
undersökningsrapport 630510, Vattenfalls arkiv avd byggnadsteknik) Olägenheterna med att 
göra avbrott i älvutbyggnaderna framhölls också. När ett fem års uppskov med 
Vindelälvsbyggena diskuterades, anfördes de ”Betydande kostnader av storleksordningen 10 
Mkr, som en avveckling av Ume-Skellefteälvsorganisationen och återuppbyggandet av en ny 
för Vindelälven skulle innebära” (Odaterat internt dokument, Vattenfalls arkiv avd 
byggnadsteknik ). Att Gautoprojektet var en ekonomisk förutsättning för hela 
Vindelälvsutbyggnaden kommer fram på fler ställen (Brev till regeringen 640609, Vattenfalls 
arkiv avd byggnadsteknik ) 
 
Granqvists andra uppgift om osäker lönsamhet för vissa kraftverk (Granqvist s 190-192) 
tycks härröra från en lönsamhetsberäkning 1966 där Vindelälvens lönsamhet jämfördes med 
kärnkraftens. Där konstateras att kärnkraftens kostnader var så osäkra, att den både kunde 
ge bättre eller sämre lönsamhet än älven. Därefter listades de anläggningar som i första 
hand var aktuella, vari Krokfors, Rågofors, Vindel-Grundfors, Vormfors och Stryckfors, precis 
som Granqvist anger, saknas. (Översyn av lönsamheten för vattenkraftsutbyggnader i 
Vindelälven, P G Edblad, Stockholm 660928, Vattenfalls arkiv avd byggnadsteknik) 
 

                                                            
6 Det är inte helt undantagslöst. 1956 fick Vattenfall och privata medintressenter avslag i 
vattenöverdomstolen på uppdämning av Ottsjön. Därvid synes ett starkt lokalt motstånd 
inverkat för att ändra den första positiva domen i Mellanbygdens vattendomstol fem år 
tidigare. (Vedung & Brandel s  69-70) 
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I yttrandet från Vattenfalls styrelse över promemorian från 1969 års arbetsgrupp om de fyra 
orörda älvarna framgår att verket inte vid rådande ränteläge ansåg utbyggnad av Kalix och 
Torne älvar vara lönsamma. Däremot skulle Vindelälven och Piteälven ge tillräcklig 
förräntning. (Yttrande till Industridepartementet över PM 69.11.20 från arbetsgruppen för de 
outbyggda norrlandsälvarna, 700127, Vattenfalls arkiv avd byggnadsteknik) Styrelsen var 
inte helt enig. Driftsdirektören Sven Lalander lade in ett särskilt yttrande där han skrev: 
”Sammanfattningsvis anser jag att energimarknadens förändring medfört att några väsentliga 
kraftekonomiska skäl ej längre föreligger för exploatering av kvarvarande outbyggda 
huvudälvar.” (Särskilt yttrande av driftsdirektör Sven Lalander rörande PM av den 20.11.69 
av ”Arbetsgruppen för de outbyggda norrlandsälvarna”, 700128, Vattenfalls arkiv avd 
byggnadsteknik) 
 
Mycket tyder alltså på att lönsamheten för en utbyggnad av Vindelälven var osäker. Det är 
inte överraskande. Om Vindelälven hade tillhört de mest utbyggnadsvärda av de svenska 
älvarna, så skulle den ha byggts ut tidigare. Kalix och Torne älvar var ännu besvärligare. 
Detta framgår av de komplicerade dammprojekten öster om malmbanan och av planerna på 
att hellre leda Kaitumälvens vatten till Lule älv än att utnyttja det i sin ”rätta” älv. 
Utbyggnadsobjekten började uppenbarligen tryta samtidigt som kärnkraftstekniken 
utvecklades och oljan blev billigare. 
 
Angående utredningen om aktuella utbyggnadsmöjligheter efter regeringsbeslutet om 
Vindelälven i april 1970 konstaterade den nye generaldirektören Jonas Norrby att 
”utredningen bekräftade att ifrågavarande utbyggnader icke är lönsamma enligt vårt sätt att 
mäta”, och att ”regleringsmöjligheterna i Kalix älv är dåliga. (Vi i Vattenfall 6/1970)  
 
Under 1969 togs fjärde aggregatet vid oljekondenskraftverket i Stenungsund och det första i 
Karlshamn i bruk. (Vedung & Brandel s 189). Från att vattenkraften hade svarat för nästan all 
elproduktion vid mitten av 60-talet ökade oljans andel till 25% 1973. (Lundgren 1978) Och 
knappt två år efter regeringsbeslutet om Vindelälven stod den första svenska 
kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 klar. (Vedung & Brandel s s 187). 
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3 Norges vattenkraft: en historia att jämföra med 
 

3.1 Det ultimata vattenkraftslandet 
 
Norge är ett resursrikt land när det gäller vattenkrafttillgångar. Älvarna är många och har stor 
fallhöjd. De största tillgångarna är belägna i södra Norge, framförallt på Vestlandet och 
Sørlandet, alltså till skillnad mot i Sverige nära de mest befolkade landsdelarna. 
 
Detta har möjliggjort att Norge har blivit ett land 
med hög elförbrukning som nästan helt har varit 
baserad på vattenkraft. (DIAGRAM 1). Den tidiga 
utbyggnaden av vattenkraften vid 1900-talets 
början var knuten till träindustrin. Den stora 
expansionsperioden inleddes med Norsk Hydros 
kraftverkssatsningar för den elektrokemiska 
industrin kring Rjukan. Tiden mellan 1906 och 
1920 blev en elboom, då den kemiska och 
metallurgiska industrin byggdes ut och de mest 
tätbefolkade landsdelarna elektrifierades. Från 
början av 30-talet stagnerade elektrifieringen 
och kraftverksutbyggnaden och tog inte fart 
förrän efter Andra Världskriget. 
(Hveding s 21-28) 
 
Under denna period utformades strukturen i den norska elsektorn. Den skiljer sig på flera vis 
från den svenska. I Sverige har elproduktionen dominerats av ett litet antal storföretag, varav 
statliga Vattenfall var det största. I Norge stod kommunerna och fylkeskommunerna för 
produktionen för det allmännas behov (c a hälften av produktionen) medan de stora 
industrierna ägde egna anläggningar (c a en tredjedel av produktionen). (Jakobsson 1992 s 
252-253) Här har Norsk Hydro varit dominerande med ett ägande på 2/3 av den privata 
vattenkraften. Av övriga privata ägare är Hafslund Energi, Orkla och Norske Skog de största. 
(Energi og vassdragsvirksomheten i Norge s 32) 
 
De norska kommunerna är således viktiga aktörer inom elsektorn. Vissa kommuner har 
också avsevärda intäkter av skatter och koncessionsavgifter från kraftverksföretag. Små 
kommuner kan ha intäkter i storleksordningen 100.000 nkr per invånare.(Energi og 
vassdragsvirksomheten i Norge s 9) 
 
Beslutsgången vid vattenkraftsutbyggnad i Norge skiljer sig också från den svenska. Enligt 
de norska vassdrags- och vassdragsreguleringsloverne ska tillåtelse, koncession, beviljas av 
Olje- och energidepartementet efter förberedande behandling i en särskild myndighet, 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, NVE. Vid större regleringsärenden fattar dock 
Stortinget beslutet (medan de i Sverige underställs regeringen för slutligt avgörande). Först 
därefter avhålles en skjønnsrett för att fastställa ersättningar. (Haagensen & Midttun s 40-42) 
I vissa fall, när det gäller anläggningar mellan kraftverket och förbrukaren, är det NVE som är 
koncessionsmyndighet. NVE har också uppgiften att övervaka prisbildning och 
konkurrensfrihet. (Energi og vassdragsvirksomheten i Norge s 33) 
 
Under dessa omständigheter kunde det växa fram ett mycket starkt kraftindustriellt komplex i 
Norge, en ”järntriangel” mellan elproducenter, elintensiv industri och offentlig förvaltning. Vi 
ska återkomma till Atle Midttuns analys av hur denna avsevärt autonoma grupp av aktörer 
kom att styra och utveckla vissa särdrag i den norska kraftindustrin. 
 

DIAGRAM 1: Hveding s 7 
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Efter en aktiv inledning fram till första världskriget inträdde en stilleståndsperiod i norsk 
vattenkraftsutbyggnad. Efter Andra Världskriget tog, liksom i Sverige, en period av stora 
älvutbyggnader åter vid. Det sammanhängde med expansionen i den tunga kraftkrävande 
industrin, vilket skedde med ett stort statligt inslag, inte minst för att staten tog över 
betydande tyska aktieposter. (Midttun s 72-73) 
 

3.2 Kritik växer fram 
 
De stora projekten på 50- och tidiga 60-talen genomfördes utan större motstånd. Sådana 
exempel är Røldal-Suldal, Sira-Kvina, Tokke-Vinje, Rana, Tafjord, Fortun-Granfasta, 
Røssåga, Hemsil och Innset. På vissa ställen fanns lokalt motstånd, enskilda personer pro-
testerade mot flyttning och tvister om ersättningar förekom. (Haagensen & Midttun s 17-18) 
 
I samband med Innset och den tillhörande regleringen av Altevann reste renskötande samer 
från den svenska sidan rättsliga invändningar och tilldömdes skadestånd. Det var då 1965, 
första gången som samerna hade tillerkänts juridiskt skydd mot ingrepp som skadar 
rennäringen. Trots omfattande ingrepp under de följande åren fick dock samernas 
invändningar liten uppmärksamhet före Alta. 1973/74 tog Stortinget ställning för att 
utbyggnaderna i Åbjøra, Skibotn, Skaidi och Alta borde, av hänsyn till ”samisk naturgrunnlag 
og kultur”, värderas i ett sammanhang. Så blev inte fallet, utan beslut fattades vid olika 
tillfällen. (Haagensen & Midttun s 23-25) Endast Skaidi blev undantaget från utbyggnad i 
samband med Verneplan II. (Haagensen & Midttun s 30)Det var 1980, alltså efter 
uppmärksamheten vid Alta.  
 
Liksom i Sverige skedde under 60-talet en klimatförändring beträffande vattenkrafts-
utbyggnaden. Vid tiden för den svenska vindelälvsstriden förekom det även i Norge motstånd 
mot ett antal utbyggnadsprojekt, framförallt naturskyddsskäl. Nämnas bör projekten vid Nea, 
Bykil, Femunden, Aurland och Grytten. Dessutom utspelades då konflikten med samerna i 
Masi vid Altaelven. Något ”Saltsjöbadsavtal” av typen Freden i Sarek har aldrig slutits mellan 
utbyggar- och naturskyddarparterna i Norge. Dåvarande generalsekreteraren i Norges 
Naturvernforbund, Per Flatberg, anger att kontakter togs mellan forbundet och NVE 1978, 
men det ledde inte till några överenskommelser. (Haagensen & Midttun s 198) 
 
1968 gav Stortinget tillåtelse till utbyggnad av Nea (Trondheim Elektrisitetsverk). Detta 
väckte invändningar då avsevärda naturvärden, turism, jakt och fiske hotades. I Neadalen 
fanns också ett naturreservat som var värdefullt för botanisk forskning. Norska 
Kommunaldepartementet hade avrått från detta projekt. Utfallet i fråga om Neas utbyggnad 
torde vara den direkta orsaken till att kritikerna mot älvutbyggnad organiserade sig i 
Samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern (SNM) (Haagensen & Midttun s 19) Det var enligt 
Kjell Haagensen en krets av filosofer, fjällklättrare och akademiker med 
naturskyddsintressen. (Haagensen & Midttun s 33) 
 
Även utbyggnaden av Aurlandsvassdraget (Oslo Lysverker) mötte motstånd. Många menade 
att skyddsbehovet där var störst av de fem här nämnda. Även detta projekt motsatte sig 
Kommunaldepartementet, liksom Statens Naturvernsråd, och Statens Friluftsråd, medan 
Aurlands kommun tog ställning för utbyggnad. Motståndarna förde en lång kamp för att 
påverka projektets utformning även efter det att stortingsbeslutet var fattat 1969. På 
motståndarsidan började man vid detta tillfälle också att ifrågasätta elbehovet och diskutera 
alternativa kraftkällor. (Haagensen & Midttun s 21-22) 
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Regleringen av Femunden, som hade varit på förslag sedan 1949, kom också till avgörande 
under denna period. Även i detta fall möttes planerna av motstånd från såväl 
Turistforeningen, Naturvernsforbundet m fl, som från Statens Naturverns- och Friluftsråd. I 
maj 1969 sade Industridepartementet nej till regleringen, (vilket bekräftades av Stortinget 
först 1973). Till saken hör att detta projekt bedömdes som dyrt i förhållande till den måttliga 
ökningen av kraftproduktionen. (Haagensen & Midttun s 20-21) 
 
En av de största konflikterna på 60-talet var Bykil-projektet i Otra-vassdraget. Detta innebar 
en överdämning av ett område med jordbruk i Setesdalen, och det gav upphov till ett stort 
lokalt motstånd. År 1969 tog den sittande regeringen ställning mot konsessionsansökan (från 
Intressentskapet Øvre Otra), och det är troligt, enligt Kjell Haagensen, att det annars hade 
kunnat komma till en första fysisk konfrontation där. Nu kom den i stället ett år senare, vid 
Mardøla. (Haagensen & Midttun s 19-20) 
 
Grytten-projektet (Statskraftverkene), som alltså blev känt för Mardøla-aktionen, handlade 
om en överledning av ett mindre vattendrag (Mardøla) till älven Rauma vid Grytten i 
Romsdalen. De berörda markägarna i Eikesdal och Eresfjord motsatte sig planerna. Nessets 
kommun, som de tillhörde, sa nej till utbyggnaden, medan Rauma kommun tog ställning för 
Uppmärksammat blev torrläggningen av Nordeuropas högsta vattenfall, Mardalsfossen. 
Sommaren 1970 – efter det att Stortinget tagit ställning för tillåtelse – genomfördes med 
medverkan av det nybildade SNM. ockupationen av anläggningsvägen till byggena. 
Ockupanterna, däribland professorerna Sigmund Kvaløy och Arne Næss, blev till slut 
avlägsnade av polis. Det var den första civila olydnadsaktionen i samband med 
vattenkraftsutbyggnad i Norge. (Gleditsch m fl s 27-36, Haagensen & Midttun s 22-23) 
 
Vid denna tid inleds en period då utvecklingen i Norge skiljer sig från den svenska. Som vi 
har sett minskade aktiviteten i vattenkraftsutbyggnaden i Sverige, medan Norge nu gick in i 
sin mest utbyggnadsintensiva period 1970-85. (Energi og vassdragsvirksomheten i Norge 
1996 s 16-17) Detta skedde trots att det finns tecken på minskat opinionsmotstånd i bägge 
länderna. (Anshelm s 340, Haagensen & Midttun s 26)  
 
Det inträder vid denna tid också en annan skillnad i ländernas elproduktion. Sverige gick då 
in för en utbyggnad av kärnkraft. Även i Norge hade det satsats stora resurser på 
kärnkraftsforskning från 50-talet, men denna inriktning övergavs på 70-talet. (Thue s 28-29) 
Den norska kärnkraftssatsningen mötte stort folkligt motstånd när de tilltänkta 
lokaliseringsorterna vid Oslofjorden och i Lindås vid Bergen blev kända. En Nasjonal aksjon 
mot atomkraft bildades 1974. Thue och Midttun anser att denna motståndsrörelse bidrog till 
att kärnkraften kom bort från den politiska dagordningen. (Midttun s 231, Thue s 29) 
 
I början av 70-talet inträdde således en mindre konfliktfull period – trots att det togs flera 
stora vattenkraftsbeslut såsom utbyggnaden av Eidfjord Nord och Ulla-Førre (bägge av 
Statskraftverkene). När Hedmark kraftselskap begärde koncession för att bygga ut 
Orklavattendraget mötte det emellertid lokala protester. Efter att Stortinget vintern 1978 
tillstyrkt detta organiserade sig aktiva motståndare till ”Grønn  Aksjon Innerdalen”. 
Sommaren 1980 hölls ett flertal aktivistläger i Innerdalen, och ”Grønn Aksjon” genomförde en 
vägockupation, som snabbt upplöstes av polisen. Hela denna sak kom dock, trots att 
naturingreppen var större, att komma i skymundan den spektakulära konfrontation som höll 
på att kulminera i Alta. (Haagensen & Midttun s 26-28) 
 
Redan på 60-talet restes krav på en samlad planläggning av vattenkraftsutbyggnaden. Man 
ville undvika ”bit for bit”-politiken. I den riktningen verkade också de verneplaner som började 
upprättas 1973. Hittills har fyra verneplaner upprättats samt översiktsplaner för 
Hardangervidda (1978) och Finnmarksvidda och en samlad plan för konsessionsgivningen 
av kvarvarande vattendrag (1976). (Haagensen & Midttun s 25, 30) 
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3.3 Striden om Alta 
 
Striden om utbyggnad av Alta-Kautokeinovassdraget överträffar allt annat i såväl norsk som 
svensk kraftutbyggnadshistoria. De planer som utarbetades av NVE 1968 innebar bl a 
överdämning av byn Masi (SaNo Máze), som var en betydelsefull samisk bosättning med 
cirka 400 innevånare. Det väckte stort motstånd från samernas sida, något som bestod även 
efter det att Masi undantagits från dämning. (Haagensen & Midttun s 28) 
 
Innan Stortinget skulle fatta beslut hösten 1978 blev ytterligare viktiga delar undantagna, 
nämligen Iešjávri, Tverrelven med Joatkajávri. (Haagensen & Midttun s 28) Utbyggnaden 
som den till slut genomfördes blev därmed relativt måttlig, med ett litet regleringsmagasin 
som håller omkring 6% av årsnederbörden. (Haagensen & Midttun s 169) Energiuttaget blev 
reducerat från de allra första planerna med vissa biälvar innefattade på 1400 GWh till 625 
GWh. (Parmann s 21, 45) På grund av den måttliga regleringen är också uttaget av energi 
vintertid förhållandevis litet. (Parmann s 65) 
 
Den dämning av Virdnejávri som återstod av de ursprungliga planerna, berörde dock 
värdefulla områden samt en del av Nordeuropas största canyon. Den innebar också 
nackdelar för rennäringen, även om de var små i jämförelse med de som hade uppstått om 
de första planerna hade verkställts, särskilt regleringen av Iešjávri. (Parmann s 63) 
 
Motståndarna fruktade också skador på fisket av lax, som är beroende av lekplatserna i 
Altaelven, men som framförallt bedrivs i Altafjorden och angränsande delar av havet. Detta 
har, vilket Parmann redovisar, en stor ekonomisk betydelse. (Parmann s 49) Även lantbruket, 
som i Alta bedrivs med små marginaler, kunde bli skadelidande p g a klimatförändringar, 
froströk, förändringar i islossning och grundvattenstånd. (Parmann s 42) 
 
Under tiden fram till Stortingsbeslutet hösten 1978 kom de första protestaktionerna igång 
med namninsamlingar och demonstrationer. En ”Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-
Kautokeinovassdraget” bildades under sommaren. 16 norska organisationer krävde uppskov 
med bygget. Uppmärksamheten i massmedia blev stor, och det kom även internationella 
protester. (Haagensen & Midttun s 28-29) 
 
Bland utbyggnadsmotståndarna stod Norska Samers Riksförbund (NSR) och Norske 
Reindriftsamers Landsforbund (NRL), vidare de traditionella naturskyddarorganisationerna 
med Norges Naturvernsforbund i spetsen. Där fanns också en mängd lokala intresse-
organisationer t ex laksefiskeinteressentskapet. (Haagensen & Midttun s 43) För utbyggnad 
uttalade sig Finnmark Industriforening och Hovedstyret for Næringspolitiske saker i Finn-
mark, men de engagerade sig inte mycket i opinionsbildningen. (Haagensen & Midttun s 43) 
 
Bland de politiska partierna tog Senterpartiet och Venstre ställning mot utbyggnad, Høyre 
och Arbeiderpartiet var för. Lokalt fanns dock tveksamhet särskilt inom Ap, och 
lokalorganisationen i Kautokeino sa tidigt nej. (Parmann s 28-31, 37) 
 
Finnmark Fylkesting, där Ap hade majoritet, antog redan 1970 ett uttalande för att påskynda 
en utbyggnad. (Parmann s 24) De berörda kommunerna gick emot, Kautokeino 1971 och 
Alta 1976. (Haagensen & Midttun s 44) 
 
Kommunalval inföll mitt under stridigheterna hösten 1979. I Alta genomfördes 
strykningskampanjer som resulterade i att alla kandidater på Ap-listan som var mot 
utbyggnad stöks bort. Men Arbeiderpartiet som helhet gick tillbaka i valet till förmån för de 
partier som var utbyggnadsmotståndare, särskilt Senterpartiet. För första gången på en 
mansålder blev det därmed borgerlig majoritet i Alta kommunestyre. 
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Sommaren 1979 anordnade motståndarna läger i Alta och genomförde en vägockupation av 
anläggningsvägen vid den s k 0-punkten i Stilla. På hösten vidtog en hungerstrejk av en 
grupp samer, som hade upprättat ett tältläger framför Stortinget i Oslo. Detta framtvingade 
ett uppehåll i anläggningsbyggena och ett löfte från regeringen om en ny stortings-
behandling, vilken skedde våren 1980. Ingen förändring av det tidigare beslutet gjordes dock. 
(Haagensen & Midttun s 29) 
 
I början av 1981 kulminerade striderna i Alta. Vägbygget skulle igångsättas, och 
Folkeaksjonen upprättade ett nytt läger i Stilla. Statsmakten demonstrerade sin beslutsamhet 
genom att inkalla en polisförstärkning på 600 man och 30 hundar. Ett fartyg som skulle 
utgöra logi skickades till Alta, där det låg i hamnen drygt två månader. Militära terrängfordon 
och helikoptrar lånades in under vissa protester från ansvariga officerare. (Dalland s 151ff) 
 
Lägret och demonstranterna avlägsnades och vägarbetena kunde återupptas. 
Återkommande aktioner och demonstrationer fortsatte under hela 1981, samtidigt med 
ytterligare en samisk hungersstrejk och med invändningar från urbefolkningar och från kultur- 
och naturvetenskapliga forskare. Även inom den norska fackföreningsrörelsen restes det 
motstånd. (Dalland s 159ff) 
 
Trots en stark opinion och stora individuella uppoffringar - 1000 personer blev bötfällda på 
mellan 2000 och 25000 NKr – förlorade Folkeaksjonen sin strid. (Dalland s 243) De hade 
ställts mot en statlig maktdemonstration och en polisinsats som inte förekommit sedan 20-
talets strejkrörelse. 
 
Sommaren 1979 hade Naturvernsforbundet tagit ut stämning mot Olje- och 
energidepartementet, OED, för fel vid handläggningen av koncessionsärendet (feil i 
saksbehandlingen). Alta herredsrett avvisade stämningen, men hade kritik mot 
sakbehandlingen och var inte enig. Ärendet överklagades till Høyesteretten som också 
dömde till OED:s fördel utan instämmande i kritiken. I och med detta domslut upplöstes 
slutligen Folkeaksjonen i maj 1982.(Haagensen & Midttun s 29) 
 

3.4 Varför byggdes Altaelven ut? 
 
Beslutsprocessen beträffande utbyggnaden av Altaelven bryter dramatiskt mot det gängse 
mönstret i norska vattenkraftsärenden. Frågan blev politiserad på ett tidigt stadium. Innan 
Vassdragsvesendet och Olje- og energidepartementet hade färdigbehandlat frågan, 
påverkades de av såväl intressegrupper som av andra delar av statsförvaltningen. 
Utbyggnadsplanerna ändrades fyra gånger. Vassdragsvesendet drogs in i en lagtolknings-
strid med Miljøverndepartementet. När Beslutet att Masi skulle undantas togs, var saken 
långt ifrån färdigutredd från administrationens sida. (Haagensen & Midttun s 43-44) 
 
Det viktigaste skälet för en utbyggnad var enligt uttalandena behovet av elenergi i Finnmark, 
som hade nettounderskott. Förbrukningen var vid denna tid omkring 1200 GWh/år, varav 700 
GWh producerades inom det egna Fylket. Det fanns också begränsningar till omkring 400 
GWh för hur mycket som kunde föras in i fylket via befintliga linjenät7. (Parmann s 67) Den 
slutliga utbyggnadsplanen beräknades i sig inte vara tillräcklig för att täcka den beräknade 
förbrukningen, utan viss import från Troms fylke och Sovjetunionen förutsattes. Å andra 
sidan fanns det inget underskott i Nordnorge totalt, men heller inte så många vattendrag kvar 
att bygga ut8.(Parmann s 37-38, 45, 70) 
 

                                                            
7 Siffrorna angavs av statsrådet Bjartmar Gjerde i stortingsdebatten. 
8 Bl a enligt Asbjørn Vinjar, direktör vid NVE 1979. 
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Möjligheten att köpa el från Sverige diskuterades också. Ett utbytesavtal fanns, men det 
rådde viss osäkerhet om Norge skulle ha ett tillräckligt överskott i söder för att motsvara en 
ökad import i norr. Osäkerhet rådde också om vad Sverige skulle besluta beträffande kärn-
kraftsutbyggnaden, och om man kunde vänta sig stor tillgång därifrån. (Parmann s 71-77) 
 
Inte desto mindre konstaterade Samkjørningen av kraftverkene i Norge (motsvarar svenska 
CDL) att Nord-Norge i samband med igångkörningen av Alta Kraftverk 1987 skulle få ett 
överskott på ungefär motsvarande mängd elenergi. (Dalland s 292) 
 
Lönsamheten av altaprojektet har varit i frågasatt. Utbyggnaden blev dyrare än beräknat. 
Finnmarks Energiverk, som är delägare, har önskat sälja sin del i Alta Kraftverk till staten 
därför att strömmen är alltför dyr och kan köpas billigare från andra leverantörer.  
(Dalland s 269, 293) 
 
Men också i Alta, liksom beträffande Vindelälven, spelade sysselsättningen för de anställda 
roll. Projektet med Eidfjord Nord i Hordaland på Vestlandet höll på att gå mot sitt 
färdigställande, och Statskraftverkene saknade andra alternativ än Alta att erbjuda, enligt 
NVE:s årsberättelse. (Dalland s 234) 
 
I slutsatserna ska vi återkomma till frågan om varför Altaelven byggdes ut. 
 
I slutkapitlet i Øistein Dallands krönika har fem ledande personer från motståndssidan i Alta-
tvisten sammanförts. De menar sig ha fått bevis för att myndigheterna hade bundit sig så 
hårt för utbyggnad att de aldrig hade kunnat ge sig oavsett argument eller aktioner. 
(Dalland s 319) 
 

3.5 Efter Alta: nedtrappning även i Norge 
 
Efter Altaelven fortskred den snabba älvutbyggnaden ytterligare flera år. (Energi og 
vassdragsvirksomheten i Norge 1996 s 16-17) Framförallt ökade den statliga andelen. 
(Midttun s 48) Antalet orörda älvar minskade. De flesta stora älvarna var i och med Alta 
utbyggda. (Dalland s 259) I Finnmark och i Troms är den kvarvarande utbyggnadspotentialen 
nu liten. (Haagensen & Midttun s 25) Efter Miljø- 
verndepartementets ingripande blev utbyggnaden 
av Altavassdraget också kopplat till skydd av 
Skaidi- och Kvænangen-vassdragen i Verneplan II. 
(Parmann s 35) 
 
Atle Midttun menar att utbyggnaderna fortsatte  
trots att såväl den samhällsekonomiska 
lönsamheten som den politiska legitimiteten 
försvagades. (Midttun s 2) Hans förklaring utgår 
från det han kallar segmenteringen, vilken 
kännetecknas av elsektorns autonomi och 
institutionella tröghet. 
 
Mot slutet av 80-talet avtog utbyggnadstakten, och 
var på 90-talet bara 1/6 av vad den var på 
”Altatiden”. (Energi og vassdragsvirksomheten i 
Norge 1996 s 16-17) (DIAGRAM 2) Dessutom var, 
precis som i Sverige, en större andel effektivi-
seringar av redan utbyggda anläggningar (Energi 
og vassdragsvirksomheten i Norge 1996 s 21) 
 

Genomsnittlig elproduktion, 
Norge 1975-96 

DIAGRAM 2: Formativ periode s 153 
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Arbetet med verneplanerna fortskred samtidigt. Planmässigheten förstärktes genom 1986 
och 1992 års Samlet plan som är en prioriteringsordning för koncessionsbehandling av 
kvarvarande vattenkraftstillgångar utifrån samhällsekonomiska och konfliktmässiga 
värderingar. (Energi og vassdragsvirksomheten i Norge 1996 s 30) Ytterligare nationell 
styrning och kontroll av distribution och prissättning infördes med avtalet om det europeiska 
ekonomiska samarbetet (EØS) 1994. (Energi og vassdragsvirksomheten i Norge s 32, 63ff) 
 
1996 var 112 TWh av den beräknade utbyggnadsvärda vattenkraften på 178 TWh 
exploaterad och koncession hade getts för ytterligare 2 TWh, vilket tillsammans innebär 
64%. Ytterligare 10% kan beviljas koncession. 20% är varaktigt skyddat, medan 6% inte för 
närvarande kan koncessionsbehandlas enligt Samlet plan. (Energi og 
vassdragsvirksomheten i Norge 1996 s 20) 
 
Tydligen fick altakampen betydelse för verneplanerna och Samlet plan. Per Flatberg pekar 
på undantagen för Vefsna, Gaular, delar av Saltfjellet och Breheimen, där lokala 
vernegrupper hade bildats, och motstånd kunde vara att vänta. (Dalland s 280, 294) Men 
även höga anläggningskostnader togs med i beräkningen, och det torde vara ett rimligt 
antagande att de älvar som hade byggts ut var de billigaste. Lönsamheten i branschen 
upprätthölls av de gamla avskrivna anläggningarna. (Midttun s 101) Tekniken har dock 
utvecklats, inte minst när det gäller överledningar och pumpteknik. Kjell Haagensen utesluter 
därför inte nya konflikter i framtiden.9 (Haagensen & Midttun s 35) 
 
 
4 Aavgörande faktorer, jämförelser mellan svenska och norska 
förhållanden. 
 

4.1 Kraftekonomin 
 
De ekonomiskt fördelaktigaste älvarna i Sverige hade exploaterats tidigt. De som återstod 
var betydligt sämre ur ekonomisk synpunkt. Torne- och Kalix älvar var inte lönsamma att 
bygga ut enligt Vattenfalls beräkningar. Hur det var med Vindelälven förefaller något osäkert. 
Helt tydligt var att hela projektet stod och föll med utbyggnaden av Gautomagasinet.  
 
Tyngdpunkten i argumentationen för utbyggnad av Vindelälven försköts med tiden från 
behovet av elkraft till behovet att upprätthålla sysselsättning och organisation. Från 1967 är 
generaldirektör Erik Grafströms tyngsta skäl att man skapar arbetstillfällen i Norrland, trots 
att han två år tidigare deklarerat att Vattenfall endast bör motivera sin verksamhet med 
kraftekonomiska skäl. (Anshelm s 327) Synpunkten var dock inte ny. Vi har sett hur samma 
argument användes redan för att motivera slutförandet av Suorvadammen i början på 20-
talet. 
 
I Norge tycks de kraftekonomiska övervägandena dominerat. Regleringen av Femunden 
bedömdes t ex som för dyrt i förhållande till den måttliga ökningen av kraftproduktionen. Om 
detta var fallet även beträffande Bykil-projektet har jag inte hittat någon uppgift om.  
 
Utbyggnaden av Altaelven motiverades i högre grad än Vindelälven av ekonomi och behovet 
av elkraft. Som vi sett var detta behov osäkert och lönsamheten ifrågasatt. Men också i Alta 
kom sysselsättningssynpunkter att spela en stor roll. 

                                                            
9 Det kan gälla Saltfjellet (Statskraftverkene), Gaular-vassdraget (Sogn og Fjordane 
kraftverk), Jotunheimen/Breheimen (Statskraftverkene) eller Tovdals-vassdraget (Aust-Agder 
kraftverk). NVE har tillrått utbyggnad av Breheimen. Befolkningen i Jostedalen har varslat om 
kamp ifall det mest omfattande alternativet blir beslutat. (Haagensen & Midttun s 209) 
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Mycket talar för Atle Midttun tes att älvutbyggnaderna fortsatte trots att lönsamheten för nya 
anläggningar sviktade och upprätthölls av de gamla avskrivna. Även i Norge var de 
gynnsammaste älvarna utbyggda, och kostnaderna för nya anläggningar blev höga. Mot 
slutet av 80-talet, när marknadskrafterna började ges större utrymme, minskade också 
utbyggnadstakten snabbt. 
 
Den stora skillnaden mellan Sverige och Norge är ju annars att Norge aldrig har byggt någon 
kärnkraft. Detta hade möjligen störst betydelse för opinionen. Ur kraftproducenternas 
synvinkel sågs dessa tekniker närmast som komplementära. De norska oljetillgångarna som 
efterhand har börjat utvinnas, har heller inte använts för elproduktion.  
 

4.2 Den institutionella trögheten i elsektorn 
 
Atle Midttun behandlar i sin doktorsavhandling den norska elsektorns institutionella struktur. 
Hans tes är att den kännetecknas av vad han kallar segmentering. Med detta avses att sam-
hällelig styrning fragmentiseras till relativt autonoma sektoriella beslutsarenor. (Midttun s 14) 
I ett sådant ”segment” utvecklas en speciell typ av förhandlingsekonomi som begränsar 
konkurrens och fri prisbildning och är relativt okänslig för marknadssignaler. (Midttun s 16)  
 
Atle Midttun anknyter här till amerikanska styrningsteorier som passar in på relationerna 
mellan kraftindustri, kraftintensiv industri och statlig förvaltning inom den norska 
energisektorn. (Midttun s 10ff) 
 
Denna ”segmentering” innebär en institutionell tröghet och autonomi som avskärmar ett 
industrikomplex mot ändrade ekonomiska och politiska förhållanden. (Midttun s 7) Således 
hade NVE närmast monopol på att göra prognoser, som sedan blev mål för den nationella 
utbyggnaden. (Midttun s 99) Liknande var ju fallet som ovan nämnts beträffande den 
svenska Driftledningens belastningsprognoser. 
 
Atle Midttun menar att det rådde en överexpansion redan på 70-talet. En indikation på detta 
var de låga priserna på den spot-marknad där överskottet såldes till konkurrensmässiga 
priser.10 Kritik började då också förekomma från fackekonomiskt håll, förutom det 
miljöpolitiska. (Midttun s 98) I själva verket var det gamla avskrivna anläggningar som 
subventionerade nya utbyggnader. (Midttun s 101) Fördyringarna i de nya statliga projekten 
på 70- och början av 80-talet blev inte systematiskt redovisade för politikerna, och det är 
tveksamt om de var ordentligt kända inom Statskraftverkene självt, enligt Atle Midttun. 
(Midttun s 108) 
 
Därför fortsatte enligt Atle Midttun den norska kraftindustrin efterkrigstidens expansion in på 
80-talet trots att såväl den samhällsekonomiska som den politiska grunden sviktade. (Midttun 
s 8) Alta-striden markerade emellertid början på upplösningen av det etablerade 
beslutssystemet inom ”segmentet”, menar han. (Midttun s 185)  
 
På 90-talet inträdde en liberalisering av den norska energisektorn, precis som i Sverige. Det 
betyder att institutionerna inom ”segmentet” har förändrats. Den förändringen ligger dock 
efter de skeenden som jag här har velat förklara. Det är dock av intresse att konstatera att 
”segmenteringen” inom elsektorn fortsatt följer ett upp- och nedgående förlopp så som 
Midttun har beskrivit. (Midttun s 25ff, 208) 
 

                                                            
10 1983 såldes t ex el till grannländerna för 2 øre/kWh och 0.4 øre/kWh samtidigt som det 
norska konsumentpriset låg på 12 øre/kWh. (Dalland s 265) 
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Någon undersökning liknande Atle Midttuns finns inte beträffande den svenska elsektorn. 
Det råder dock ingen tvekan om att även den, trots vissa olikheter utgör ett starkt ”segment”. 
Som Eva Jakobsson har beskrivit, så var kommuner och näringsliv redan från början tätt 
sammanvävda. Kopplingarna mellan Vattenfall och den eltekniska industrin, framförallt ASEA 
är uppenbar. Tillkomsten av Centrala Driftledningen var ett uttryck för ett system av 
sammanvävda statliga och privata intressen. Den hade, ganska likt norska NVE, genom 
prognosverksamheten ett stort inflytande på elpolitiken. 
 
Det var ”vattenkraftbyggarnas” intentioner som präglade utformningen av den svenska 
vattenlagen, och teknikerna ur denna krets medverkade som sakkunniga i 
vattendomstolarna. Teknikerna hade alltså stort inflytande i kraftindustrin, i den rättsliga 
processen och i det statliga affärsverket Vattenfall. 
 
Beträffande Vattenfall har vi konstaterat en anmärkningsvärt självständig ställning och 
många uppgifter på det statliga energiområdet. Likaså har vi sett att regeringarna hyste viss 
”motvilja mot att rubba kraftbolagens, och därmed statliga Vattenfalls, starka ställning”. Lars 
Lundgren skriver också att Vattenfalls energipolitiska agerande, förhållandet mellan 
Vattenfalls politik och vattenkraft(energi)politiken borde liksom prognosverksamheten 
undersökas närmare.” (Lundgren s 98-99) Någon sådan undersökning har jag inte funnit, 
men jag har ändå vågat dra den slutsatsen att såväl de norska som de svenska elsektorerna, 
skillnaderna i formell beslutsgång oaktat, har haft en stark och ganska autonom ställning i 
samhället. 
 
Evert Vedung har ur sin statsvetenskapliga infallsvinkel, påpekat hur staten och Vattenfall 
inte var någon enhetlig och rationell aktör. Statsorganen kunde till och med inta diametralt 
motsatta ståndpunkter, (Vedung & Brandel s 121) Ännu mer tydligt syntes detta under 
Altastriden, då motsättningarna skar tvärs igenom statsförvaltningen. Evret Vedung skriver 
angående Vindelälvsfallet: 
 

Vattenfalls sökande efter nya utbyggnadsmöjligheter för att organisationen skall 
överleva eller i varje fall undgå att försvagas är ett exempel på statens autonomi 
i förhållande till det omgivande samhället. Kraven på utbyggnad kom inifrån 
staten själv, eller mer konkret uttryckt från ’förvaltningen’, d v s Vattenfall. Dessa 
krav hade länge helt och fullt accepterats av riksdag, regering och politiska 
partier. (Vedung & Brandel s 122) 
 

4.3 Planeringen 
 
Ett tydligt drag i vattenkraftsutbyggnadens historia är det ökade inslaget av planering i 
kraftekonomiskt, geografiskt och samhälleligt avseende. Det innebar också en tilltagande 
politisering. 
 
Denna planering ska inte uppfattas som någon sorts planekonomi i en begränsad sektor. 
Sverige och Norge är kapitalistiska marknadsekonomier där maximeringen av kapitalets 
avkastning är den starkaste drivkraften för produktionen. Det är utvecklingen mot allt 
storskaligare och kapitalintensivare produktion (den tendensiella ökningen av kapitalets 
organiska sammansättning) och kapitalets allt snabbare omsättning (för att motverka 
profitkvotens tendensiella fall) som aktualiserar någon sorts planering i företagen. Planering 
av vattenkraftverk är en omfattande sak. Ekonomiska kalkyler ska göras, men också 
omfattande geologiska och hydrologiska undersökningar, inköp av vattenrätter, vattenrättslig 
prövning m m. Att sedan svårförutsägbara opinioner uppträder i sammanhanget ökar 
ytterligare behovet av framförhållning och regelverk på politisk nivå. Dessa opinionsgrupper 
drev också själva krav på planering. 
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I den svenska Vattenkraftberedningens betänkande fördes ett resonemang om hur man 
skulle uppfatta begreppet plan. Det kunde inte vara fråga om att föregripa prövningar av 
enskilda ärenden, utan de gjorda grupperingarna skulle snarare utgöra en översiktlig 
bedömning. I planerna fanns det därför ett utrymme för olika beslut. (Vattenkraft s 65-66) 
 
Från tillkomsten av 1918 års vattenlag, var tillståndsgivningen i praktiken helt delegerad till 
vattendomstolarna. I vissa större ärenden skulle målet underställas regeringen. Riksdagen 
hade från början ingen roll i beslutsprocessen. Även i det avseendet blev Vindelälvsstriden 
en vändpunkt. (Vedung 1984 s 107) 
 
I vattendomstolarna prövades tillståndsgivningen från fall till fall, som en serie enstaka 
vattenmål. Inte heller en enskild älv behandlades i sin helhet. Naturvårdens företrädare 
kallade detta ”kronärtskocksprincipen”11, och de började på 50-talet kräva större grepp, 
långsiktigare planering och klara prioriteringar av naturskyddsvärden. 
 
Även från berörda länsstyrelser, kommuner och närboende restes, som berörts, krav på 
insyn i planeringen av utbyggnadsprojekten, som ledde fram till 1952 års tillägg om 
informationsskyldighet i vattenlagen. (Vedung & Brandel s  57-59). Ytterligare 
insynsmöjligheter gavs när Vattenfall efter lokala krav började lägga fram 
exploateringsplaner för hela vattensystem. Den första, gällande Lilla Lule älv, kom 1957. 
(Vedung & Brandel s 402-405) 
 
De socialdemokratiska regeringarna vidhöll i det längsta en ”noninterventionspolitik”12 i 
vattenkraftspolitiken. När kritiken från naturvårdshåll blev starkare, såg Erlanders regering 
helst att tvisterna skulle lösas mellan parterna. Så kom Freden i Sarek att bli ett sorts 
Saltsjöbadsavtal13 för avvägningen mellan miljövård och vattenkraftsutbyggnad, som även 
kom att bekräftas av riksdagsbeslut. Man kan dock säga att implementeringen av denna 
överenskommelse misslyckades. 
 
Politiskt anmärkningsvärt är att det är från borgerligt håll som de första riksdagsmotionerna 
om större planmässighet kom, medan socialdemokraterna visade motvilja.1959 yrkade två 
folkpartister om en översiktlig planering, åtminstone för den statliga sektorn. (Vedung & 
Brandel s  81-82) Några år senare började centerpartiet motionera om en samlad bedömning 
av energibehov och miljöproblem, styrning av energikonsumtionen och en plan för 
energianvändningen. (Lundgren s 60) 
 
Med anledning av planerna på kraftverket i Långfors 1966 påpekade den socialdemokratiskt 
ledda länsstyrelsen i Norrbotten att det närmast var en lucka i lagen att enskilda projekt 
kunde prövas utan att ta med verkningarna i hela vattendraget i bilden. (Granqvist s 177, 
Rosén s 100) 
 
I och med den s k fyrälvsutredningen kom en statlig utredning att för första gången bereda 
frågor om vattenkraftsutbyggnader i flera stora älvsystem samtidigt. Planeringen skedde 
också på regeringsnivå, inte i ett statligt verk. Det var något nytt i dessa sammanhang. 
(Vedung & Brandel s 119) 
 
Även i Norge visade sig problem med ”bit for bit”-politiken, och verneplaner och samlede 
planer började upprättas. 
 

                                                            
11 Uttrycket från Rosén s 79ff 
12 Beteckningen från Vedung (Vedung & Brandel s 92) 
13 Uttrycket myntat av naturvårdsengagerade Västerbottens-Kuriren enligt Vedung (Vedung 
& Brandel s  91) 
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De ökade kraven på planering, information och helhetssyn vill jag framhålla som en viktig 
sida i den svenska och norska vattenkraftsutbyggnadens historia. Dessa krav kom inte bara 
från naturvårdsopinionen och de lokala kommunerna. De bör också ha kommit från 
kraftindustrin själv.  
 

4.4 Opinionerna 
 
4.4.1 Naturskyddet 
 
Opinionsförhållandena är påfallande likartade i de två länderna. Inom naturskyddsopinionen 
skedde en påtaglig radikalisering under 60-talet. Det organiserade motståndet förändrades. I 
Sverige framstod SNF och ungdomsorganisationen Fältbiologerna som de ledande av de 
gamla organisationerna medan STF och SfH höll en försiktigare linje. (Anshelm s 329-330) 
Även det Norska Naturvernsforbundet verkade hålla en radikalare linje under Altastriden än 
tidigare. Nya aktivistiska organisationer uppstod också såsom "Aktionskommittén för 
Vindelälvens bevarande" och Samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern (SNM). 
 
Aktionsgrupperna kom att bli fronten i utbyggnadsmotståndet efter Vindelälven. En sådan 
organisation var ”Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget”. I Sverige 
sammanslöt sig en mängd lokalgrupper 1974 till Älvräddarnas samorganisation. 
(Anshelm s 333) 
 
Den organisatoriska förändringen avspeglar en breddning av utbyggnadsmotståndet. Det 
gamla naturskyddets representanter var i stor utsträckning delar av vad Anshelm kallar ”en 
samhällsbärande elit”. (Anshelm s 330) Nu inträdde många ur de breda mellanskikten, även 
arbetare, och många ungdomar på scenen. Fredsforskningsinstituttets undersökning visar att 
det stämmer med sammansättningen av Mardøla-aktivisterna (förutom det stora inslaget 
bönder från trakten). (Gleditsch m fl s 54ff) Den klassmässiga breddningen var naturligtvis 
också en förutsättning för nya kampmetoder såsom möten, demonstrationer och direkta 
olydnadsaktioner. 
 
 
4.4.2 Nya tankemönster 
 
Den opinionsförändring som skedde beträffande vattenkraftsutbyggnaden i Norge vid slutet 
av 60-talet förklarar Kjell Haagensen med att befolkningen p g a välståndsutvecklingen inte 
längre var beredd att prioritera ekonomisk tillväxt utan vidare. Vattenkraftsutbyggnaden 
verkar då ha blivit en symbolfråga för inte bara hela energipolitiken utan också för en kritisk 
hållning till samhällets konsumtions- och tillväxtmönster i stort. Dessutom blev det en 
brytpunkt för en centrum-periferi-konflikt. (Han tycks här anknyta till Johan Galtungs teorier.) 
(Haagensen & Midttun s 35-36) Vedung använder också en centrum-periferi-teori för att 
analysera de politiska partiernas hållning till älvutbyggnader. (Vedung & Brandel s 7-8) 
 
Anshelm betraktar älvutbyggnadsmotståndet som en symbolfråga för det allmänna 
miljöengagemanget. (Anshelm s 361). Han för också en diskussion om djupare ideologiska 
tankemönster som kan dölja sig bakom de olika uppfattningarna om vattenkraften såsom 
olika inställningar till den västerländska kulturen och olika uppfattningar om förhållandet 
mellan människa och natur. Striderna kom även att gälla frågor om vad utveckling och ett 
gott samhälle är, om förnuft och moral. (Anshelm s 363-364) 
 
Dessa idéer och tankemönster tycks alltså förekomma i både den svenska och den norska 
opinionen. Intrycket av sådana personliga skildringar som Nilssons och Michaels ger det 
rimliga intrycket att de gjorde sig mer gällande i Altastriden än i striden om Vindelälven tio år 
tidigare. 



 26

4.4.3 Samefrågan 
 
Älvutbyggnaderna i norra Skandinavien har också aktualiserat frågor om samernas ställning 
som urbefolkning, deras kulturella identitet och ekonomiska rättigheter. Dessa frågor har fått 
en ökande betydelse för opinionen under 70-talet både i Sverige och i ännu högre grad i 
Norge. Under altakonflikten blev samefrågan central och det var den som väckte den största 
internationella uppmärksamheten. Denna strid tycks för övrigt ha förstärkt en medvetande-
process bland samerna som sträckte sig långt utöver själva vattenkraftsutbyggnaden. 
(Haagensen & Midttun s 25, 34) Det är tydligt att det påskyndade beslutet om att inrätta ett 
sameting, som i Norge togs redan 1987, fem år före detsamma beslutet i Sverige. 
 
De svenska samerna hade på flera platser haft mycket stora olägenheter av älvregle-
ringarna, och de stod inte bakom Freden i Sarek. Den mest berörda svenska samebyn vid 
Vindelälven, Svaipa, motsatte sig också utbyggnaden, och samerna deltog i demonstrationer 
och uppvaktningar, men de kom inte att tillnärmelsevis spela en så framträdande roll som 
samerna i västra Finnmark 10 år senare. 
 
Genom samernas deltagande i altastriden kom också hungerstrejkerna med bland 
protesterna. Två gången genomförde samerna hungerstrejker, som också syns ha lett till 
tillfälliga avbrott i anläggningsarbetena. 
 
 
4.4.4 Civil olydnad 
 
Inslaget av civila olydnadsaktioner skiljer den norska vattenkraftshistorien från den svenska. 
Det har varit fråga om vägockupationer, ibland med fastkedjade demonstranter. Polis 
inkallades först i Mardøla, därefter i Innerdalen och så i Alta, där insatsen var så massiv att 
man får gå tillbaka till de stora arbetskonflikterna under mellankrigstiden för att finna 
paralleller. (Haagensen & Midttun s 11) Kjell Haagensen anser för övrigt att Alta-aktionen 
balanserade på ”en tynn grenselinje”. Det hade inte behövts mycket för att utlösa en våldsam 
konfrontation mellan demonstranter och polis eller anläggningsarbetare. (Haagensen & 
Midttun  s 12) 
 
Kjell Haagensen, som främst intresserar sig för de olika aktionerna, pekar på det stora inslag 
av tillfälligheter som har präglat dem. Utbyggnadsmotståndarna har improviserat, varit 
resurssvaga, haft löslig organisation och tillfälliga ledarskap. Även i detta avseende var dock 
Alta-aktionen i viss mån annorlunda. (Haagensen & Midttun s 34) 
 
En förutsättning för aktioner med karaktär av civil olydnad tycks vara att aktionen har stöd 
hos lokalbefolkningen. Så var fallet i Eikesdal, Innerdalen och Alta. Mardøla-aktionen 
underbyggdes av den lokala opinionen i Eikesdal och Eresfjord. Detta var troligen orsaken till 
att det aktionsläger som SNM först planerade i Aurland flyttades till Mardøla. Samspelet 
mellan ortsbefolkningen och aktivister utifrån, ledde till den första direkta aktionen. 
Aktivisterna hade en viss nationell organisering genom SNM (Haagensen & Midttun s 23, 33) 
Markägarna kunde erbjuda naturskyddet en förhandlingsposition. Regeringen vägrade 
nämligen att förhandla med ockupanterna, men befolkningen i Eikesdal tog in en 
representant för dem i sin förhandlingsdelegation. (Gleditsch m fl s 38-39) 
 
Beträffande utbyggnaden av Eidfjord Nord och Ulla-Førre påpekar Kjell Haagensen att de 
berörda kommunerna hade tagit bestämd ställning för projekten. Därför ledde de inte till 
några olydnadsaktioner, trots de mycket stora naturingrepp de orsakade. Möjligen var 
utbyggnadskritiken också försvagad efter Mardøla-aktionen och på grund av inre 
åsiktsmotsättningar menar han.(Haagensen & Midttun s 26) 
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Däremot skulle man på liknande premisser ha kunnat förvänta sig någon liknande 
olydnadsaktion ifall den svenska regeringen valt att ge klartecken till uppdämningen vid 
Gauto och därmed kanske tvingats till polisiär avhysning av byborna i Adolfström. Enligt 
Macke Nilsson var det ett scenario som djupt oroade jordbruksminister Ingemund Bengtsson, 
som hörde till nej-sägarna i regeringen. Man får därför kanske inte helt bortse från att hotet 
om civil olydnad fanns med i bilden av Vindelälvsfrågan. 
 
 
4.4.5 Alternativen 
 
Här finner vi avsevärda skillnaderna mellan det svenska och det norska opinionsläget. I 
Norge motiverades alltid vattenkraftsutbyggnaden av kraftekonomiska skäl, och planerna på 
att bygga kärnkraftverk avskrevs på 70-talet. I Sverige var kärnkraftsoptimismen stor vid 
slutet av 60-talet, och utbyggnadsmotståndarna hänvisade ofta till det alternativet. 
 
Under Vindelälvsdebatten hamnade därför Vattenfall i underläge i argumentationen rörande 
såväl miljöaspekter som kraftekonomi. Argumentationen från Vattenfalls sida försköts mot 
sysselsättningspolitiken. 
 
Några år efter Vindelälvsstriden förändrades emellertid opinionsläget. Det började stå klart 
för alla att vattenkraften skulle behövas som ett komplement till kärnkraften, en toppkraft. 
(Anshelm s 334, 356, 381, 393) Dessutom hade då motståndet mot kärnkraften vaknat, och 
samtidigt gick världen in i den s k oljekrisen. 
 
Naturskyddssidan gick då å sin sida in för ett allt större ifrågasättande av energiförbruknings-
prognoserna. Dessa var under utredning inför energipropositionen 1975. Idéer om lågenergi-
samhälle stärktes och alternativa energiplaner började diskuteras inom miljörörelsen. 
Lågenergilinjen ökade i trovärdighet av det faktum att energiförbrukningen under 80-talets 
första hälft sänktes betydligt. De gängse prognoserna om energiförbrukningens oavbrutna 
ökning föreföll inte längre lagbundna. (Anshelm s 345) 
 
Men å andra sidan började det väckas nya krav på att bygga ut mer vattenkraft, både av 
energipolitiska och av sysselsättnings- och regionalpolitiska skäl. Det märktes framförallt 
inom socialdemokratin och LO. Åsikten att älvarna borde värnas fick enligt undersökningarna 
allt färre anhängare i opinionen. Strax före kärnkraftsomröstningen 1980 gjorde riksdags-
mannen Georg Andersson från Lycksele påståendet att om man för tio år sedan ”haft dagens 
situation i kärnkraftsfrågan, då hade Vindelälven varit utbyggd idag”. (Anshelm s 340) 
 
Denna period innebar även en försvagning av utbyggnadsmotståndet i den norska 
opinionen. Uppenbarligen är vissa idéströmningar som t ex miljömedvetandet mycket 
internationellt. Energispardiskussionen har inte heller varit lika framträdande i Norge, vilket 
säkerligen sammanhänger med den stora tillgången på vattenkraft.  
 
Som vi sett ledde den svenska 70-talsframstöten inte till några nya vattenkraftsbyggen. 
Jonas Anshelm menar att kärnkraftens löften hade gett opinionen den respit som behövdes 
för att man skulle kunna arbeta in sina argument i det allmänna medvetandet och i de statliga 
utredningarna. När sedan kärnkraftsargumenten hade spelat ut denna roll, kunde 
naturskyddsargumenten inte ogiltigförklaras utan kom snarare att vändas även mot 
kärnkraften. (Anshelm s 357-358) 
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5 Slutdiskussion 
 
Stoppade motståndsopinionen utbyggnaden av Vindelälven?  
 
Alla här apostroferade författare är inne på detta spår. Macke Nilsson kallar det för en seger 
för opinionen, där argumenten för forskningen skulle ha varit av avgörande betydelse, men 
också risken för en spektakulär tvångsavhysning i Adolfström. (Nilsson s 42, 45-48). De 
övriga ger mer en bild av en arbetsseger för det organiserade naturskyddet. Jonas Alshem 
framför särskilt betydelsen av tidens kärnkraftsoptimism. 
  
Mycket talar för en opinionsseger. Regeringen fattade beslutet, men den kunde knappast gå 
emot riksdagsmajoriteten. Majoritetsförhållandena hade visserligen avgjorts av andra frågor 
än partiernas ställningstaganden i älvutbyggnadsfrågor. Det är därför inte säkert att 
Riksdagen avspeglade opinionen i Vindelälvsfrågan. 
 
Det förefaller dock som att bevarandeopinionen, som under striden om Vindelälven helt 
inriktade sig på att vinna sin sak genom riksdagen, lyckades påverka de politiska partierna. 
Någonting måste ha orsakat de borgerliga partiernas plötsliga intresse och VPKs  
omsvängning. (Alshem s 360) Även inom det socialdemokratiska partiet vann bevarande-
synpunkter gehör, och partiets splittring, som gick ända upp i regeringen, blev avgörande för 
det slutliga beslutet. 
 
Att det fanns skäl att lyssna på opinionen tyder vissa utfall av valet 1985 på. På platser där  
den socialdemokratiska regeringen i sin möjligen sista framstöt för vattenkraften föreslagit 
älvutbyggnader gick socialdemokraterna kraftigt tillbaka såsom i Ljusdal, Arjeplog och Luleå. 
(Anshelm s 348) 
 
Mot opinionssegerteorin talar jämförelsen med Alta. Naturskyddsopinionen var minst lika 
stark där. Vetenskapsargumenten var lika starka även om universitetet i Tromsø kom senare 
in i debatten än Umeå universitet. Det lokala motståndet var starkare. Den samiska frågan 
hade en helt annan tyngd i Alta, vilket också väckte större internationell uppmärksamhet.  
 
Ingenting tyder på att de norska utbyggnadsmotståndarna gjorde några avgörande misstag. 
De kunde trappa upp kampen med demonstrationer, vägockupationer och hungerstrejker. 
Deras politiska förutsättningarna var minst lika bra. Venstre, SV och AKP(m-l) hade vunnits 
över och gjort motståndet mot älvutbyggnad till viktiga delar av sina program. (Haagensen & 
Midttun s 34) Socialdemokraterna var inbördes splittrade, och bägge de berörda 
kommunerna gick mot utbyggnad medan flertalet av Vindelådalens kommuner verkade för.  
 
Här kan man invända att det fanns ett hot om en upptrappning även vid Vindelälven. Å andra 
sidan fanns stor anledning för de norska myndigheterna att vänta sig ännu våldsammare 
aktioner vid Alta (ett brosprängningsförsök inträffade faktiskt). Man måste dock räkna med att 
stater som Sverige och Norge kommer att sätta in alla till buds stående resurser för att 
verkställa ett beslut av Stortinget eller regeringen. Som Thomas Chr Wyller skriver i 
Haagensens och Midttuns bok, så påverkade aktionerna i Alta processen (som uppsköts tre 
gånger) men inte beslutet. (Haagensen & Midttun s 96) 
 
Hypoteser av detta slag rymmer många subjektiva faktorer och är omöjliga att helt falsifiera. 
Jämförelsen med Alta talar dock mest för att opinionssegerteorin inte ger den viktigaste 
förklaringen till varför Vindelälven inte byggdes ut.  
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Jag har funnit mycket som stödjer den andra hypotesen, att det inom Vattenfall eller bland 
andra aktörer på kraftbyggarsidan fanns invändningar mot att bygga ut Vindelälven och de 
övriga kvarvarande stora fjällälvarna av kraftekonomiska skäl. Jonas Anshelm avfärdar 
liknande synpunkter. Han grundar det på att det vid den tid då den fysiska riksplaneringen 
lades fast enligt kraftföretagens beräkningar återstod 30% av den ekonomiskt sett 
utbyggnadsvärda vattenkraften. Med stigande oljepriser och kärnkraftskostnader skulle 
siffran bli än högre, menar han. 
 
Det finns emellertid många belägg för att de ekonomiska förutsättningarna för att bygga ut de 
kvarvarande älvarna inklusive Vindelälven var osäkra eller saknades. De ur reglerings-
synpunkt gynnsammaste älvarna var redan utbyggda. Kalix och Torne älvar var olönsamma 
enligt Vattenfalls beräkningar. Planerna för Vindelälven höll på att reduceras och hela älvens 
utbyggnad stod och föll med Gautoprojektet. Oenighet om huruvida Pite- och Vindelälven 
borde byggas ut rådde ända in i Vattenfalls styrelse. Och hela tiden arbetade utvecklingen till 
kärnkraftens och oljekraftens fördel. 
 
I Norge rådde det uppenbarligen en överexpansion inom elsektorn redan på 70-talet. Jag har 
inte kunnat belägga tillräcklig sannolikhet för att Altaelven var ett bättre projekt för 
Statskraftverkene än vad Vindelälven var för Vattenfall. Det finns flera frågetecken. 
Utbyggnaden och därmed elströmmen blev dyrare än beräknat. Efterfrågan på elkraft i 
Finnmark tycks också ha varit överskattad. 
 
Slutet för vattenkraftsutbyggnaderna började emellertid skönjas i både Sverige och Norge. 
De lönsammaste projekten var redan utbyggda. Av de som fanns kvar fordrade en allt större 
del ingrepp med alltmer omfattande och storskalig teknik i form av överledningar, 
pumpteknologi och stora flerårsmagasin. (Haagensen & Midttun s 35) Ett svenskt exempel 
på detta är Kaitumöverledningen, som aldrig riktigt kom i närheten av något möjligt 
avgörande. Orsaken till den var ju egentligen att Kalixälven var så dålig att bygga ut, att det 
var intressantare att använda vattnet i Lule älv.  
 
Det finns alltså behov av en kompletterande förklaring till varför kraftföretagen drev sina 
tveksamma projekt så hårt trots att den kraftekonomiska grunden sviktade. Den institutionella 
tröghet som Atle Midttun har påvisat passar väl in på både norska och svenska förhållanden. 
”Segmentet” fungerade ganska autonomt och okänsligt för signaler om efterfrågan. Kraven 
på älvarnas utbyggnad kom inifrån Vattenfall och Statskraftverkene/NVE självt. Om detta 
stämmer, så behöver Altaelven inte nödvändigtvis ha varit ett bättre projekt än Vindelälven. 
Förklaringen kan också finnas i det norska ”elsegmentets” egen autonoma styrka. 
 
Striderna om Vindelälven och Alta markerade hursomhelst inte bara början till slutet för 
utbyggnadsepoken utan också början på upplösningen av det etablerade beslutssystemet 
inom ”segmentet” och ett första steg mot liberaliseringen och avregleringen av 
elmarknaderna.  
 
En faktor som också ställde vattenkraftsutbyggnadernas framtid allt mer på sin spets i de 
båda länderna var det ökande inslaget av planering. Från en rent teknisk planläggning och 
koncessionssökande/vattendomsförhandling för avgränsade projekt har allt vidare 
bedömningar tagits in i utredningarna, och samlade nationella planer för återstående 
vattendrag utarbetats. Det är tydligt att naturskyddsintressenterna har önskat sådana planer, 
men har de haft inflytande på innehållet? 
 
Det ökade planeringen förefaller också helt logiskt från kraftbyggarnas sida. I takt med att 
kapitalinsatserna ökar och riskerna ska minimeras, vill företagen ha säkra besked om vad 
som är tillåtligt. (Vattenfall förstörde mycket pengar på projekteringen av Vindelälven.) Men 
beslutandet om planerna öppnade också för politisering av frågorna och uppbrytning av de 
rutinmässiga beslutsgångarna. 



 30

 
Mitt förslag till svar på frågan om varför Vindelälven inte byggdes ut är att projektet 
inte hade tillräcklig kraftekonomisk bärkraft. Detta gällde alla de fyra återstående 
fjällälvarna. Vattenfall drev planerna vidare av interna skäl.  
 
Att vattenkraftsutbyggnadsepoken led mot sitt slut blev dock alltmer uppenbart. Därtill 
bidrog den alltmer politiserade och planmässiga hanteringen av de återstående 
resurserna. 
 
Därav följer inte att motstånd och opinioner inte har spelat någon roll. Vindelälven 
hade kunnat byggas ut. Denna uppsats hade då antagligen handlat om striden om 
Kalixälven i stället. Men opinionsteorin ger inte den viktigaste förklaringen till att 
vändpunkten kom för svensk vattenkraftsutbyggnad. Det visar inte minst jämförelsen 
med Alta. 
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