
Vattenkraftsindustrin med Vattenfall AB i ledningen tätt följt 
av bland annat Statkraft vädrar morgonluft. Med miljöflaggan 
svepande i vinddraget av det stora Klimathotet är nu mer än 
fyrtio (40!) vattendrag hotade av utbyggnad, bland dem Röån i 
Sollefteå kommun och Vojmån i Vilhelmina kommun. 

Företagen som nu vill förstöra de sista 10 – 20 % av orörda 
vatten som finns kvar tjänade tillsammans mellan 30 och 40 
miljarder efter skatt 2007 på att sälja el till bland annat dig och 
mig.

Ja, men klimathotet är ju en realitet och Sverige har fått 
hårda krav på sig att använda mer förnyelsebar energi. 
Och vattenkraft är ju förnyelsebar, eller hur?

Vattenkraften är förnyelsebar och Sverige ska bli duktigare 
på att använda mer förnyelsebar energi. Men…
Vederhäftiga och oberoende forskare, bland annat på Linköpings 
universitet har under många år hävdat att svensk industri 
kan spara mycket energi. En doktorsavhandling i ämnet som 
publicerades 2006 visar på besparingsvinster på upp till 30 
%. Och det märkliga (eftersom ingen, vare sig näringsliv eller 
myndigheter verkar bry sig) är att dessa besparingar i slutändan 
inte kostar något; den el de slipper betala för när de spar 
energi motsvarar investeringskostnaderna. I kombination 
med en rejäl satsning (30 TWh) på vindkraft kan vi klara 
Sveriges energiförsörjning utan att minska vare sig produktion 
eller sysselsättning.

Industrin säger sig ha orimligt höga elkostnader vilket 
inte är sant. Vi har i Sverige haft väldigt låga elpriser, mycket 
tack vare att vi i Norrland lagt merparten av våra vatten på det 
”allmännas altare”. I vårt fall är mellan 80 - 95 % av vattendragen 
berörda av exploatering. Detta är vårt offer till det allmänna; 
kompensationen för all el vi producerar i glesbygden är 
minst sagt dålig.
De internationellt sett låga elpriserna innebär att energibesparingar 
har varit lågt prioriterade i svensk industri. 

Varför spar man inte då, kan de tjäna pengar genom att 
spara skulle de väl göra det?

En förklaring är att en ledande teori inom den globala 
marknadsekonomin är att tillväxt i alla former alltid löser alla 
problem. Bygga ut och bygga mer tillhör standardverktygen. 
Utan att ge oss in i en diskussion om huruvida ständigt ökande 
tillväxt verkligen är allenarådande bra för alla, kan dock de flesta 
oavsett politisk färg hålla med om att tillväxt utan miljöhänsyn 

är av ondo. Klimatförändringarna talar 
sitt tydliga språk. Vi har alla i väst under 
det senaste århundradet fått det ofantligt 
mycket bättre materiellt sett, men till ett 
pris som vi och våra barn och barnbarn 
nu måste börja betala. Ofrånkomligt 
och oundvikligt om vi och vår natur ska 
överleva.

Dessutom har den nuvarande 
regeringen åter lagt in nyetablerad 
vattenkraft i elcertifikatsystemet, vilket 
sammanfattningsvis betyder att det nu är 
ekonomiskt intressant att bygga vattenkraft 
igen, utan dessa subventioner skulle det 
inte löna sig att förstöra t ex Röån eller 
Vojmån.
Vi inom Rädda Röån och Rädda Vojmån 
anser att det kan inte vara riktigt och rätt 
att företag ska kunna välja på att antingen 
spara energi eller förstöra mer natur. 
Självklart borde myndigheterna ställa 
krav på besparingar om industrin menar 
sig behöva mer energi och först när de 
möjligheterna är helt uttömda titta på att 

skapa mer nyttjbar energi. Då skulle man också visa 
att man på ett djupare plan förstått anledningen till de 
klimatförändringar som nu sker. 

Jamen, de säger ju att nya vattenkraftverk är 
miljöanpassade?

Jo, det är riktigt, man har nu utvecklat 
tekniken så långt det går, men fortfarande innebär 
vattenkraftsexploatering skador på miljö och 
ekologiska system som inte kan repareras förrän vi 
haft ännu en istid. Och vem nu levande kan ta sig 
den rätten med gott samvete? Klimathotet är ju ett 
hot mot olika biologiska system, så kallade biotoper. 
Att använda ny vattenkraft blir då ett sätt att bekämpa 
hotet mot biotoper genom att förstöra biotoper; det 
anser vi är bakvänt. Om man väger in att behovet av 
ny vattenkraft inte på något sätt är ett tekniskt behov 
eftersom det kan tillgodoses med vindkraft och energisparande, 
utan rätt och slätt bara är fråga om mer vinst till affärsdrivande 
företag blir det närmast absurt. 

Men sysselsättningen hotas väl om de inte får mer billig 
energi?

Om industrin verkligen skulle satsa 
helhjärtat på energibesparingar så innebär 
det inte några hot mot sysselsättningen. 
Det forskarna har haft som grund är att 
energibesparingen ska ske med nuvarande 
produktion, siffran 30 % besparing betyder 
inte lägre eller dyrare produktion. Tvärtom 
borde en sådan investering framtidssäkra 
de etableringar som finns; varför överge 
något som är nyinvesterat och som är 
konkurrenskraftigt på världsmarknaden?

Om man spar energi och om man 
samtidigt bygger ut vindkraften och på 
så sätt spar de vattendrag som ännu är 
oförstörda så säkrar man inte bara de 
industrinäringar som nu finns och som 
behövs, utan ger också förutsättningar för 
natur- och kulturturism i olika former. Den 
kräver för att fungera att de få områden av 
natur som ännu inte är exploaterade förblir 
orörda. Turismen är den näring som är 

den kraftigast växande i Sverige alla kategorier. En näring som 
genererar 3 anställda i jämförelse med industrins 1 anställd per 
omsatt miljon. En näring som rätt nyttjad i sig innebär utökat 
skydd för våra gemensamma natur- och kulturmiljöer.

För oss i Rädda Röån och Rädda Vojmån-grupperna 
är valet av väg väldigt enkel och klar. Vi arbetar för att 
allmänhet och politiker vaknar upp innan det är för 
sent. 
Du kan stödja oss genom att skriva på namnlistorna 
som finns tillgängliga här eller på internet.
Prata gärna med dina vänner och bekanta så att detta 
hot inte tystas ned.

För mer info:

www.raddaroan.nu
www.vojman.se
Fakta

Vattenfall AB hade 23 miljarder i vinst efter skatt 2007. Vattenfall 
AB vill bygga en överledning i Vojmån som skulle leda till att 
ån förvandlas till en bäck och fisket förstörs och därigenom 
förutsättningarna för en utveckling av turismen. Som alltid 
innebär det ekologisk och biologisk katastrof för vattnet som 
byggs ut.

Statkraft och SCA har tillsammans bildat bolag för att bygga 

vindkraft i Västernorrland, vilket är en bra satsning. Däremot är 
deras parallella satsning på vattenkraft helt obefogad och hotar 
Röån, Hårkan, Byske älv och Ammerån, de tre sista ännu så 
länge skyddade av svensk lagstiftning. 

Senaste nytt:
Energibehovet i det nordiska gemensamma systemet kommer 
att inom 7 år ha en överproduktion på 26 TWh enligt Vattenfall 
Produktions egna siffor från februari 2008. Det motsvarar 3-4 
årsproduktioner av hela Ångermanälven, en av de mest utbyggda 
älvarna i Sverige. 
Slutsats: Det finns inget behov som rättfärdigar förstörandet 
av de sista orörda vattnen i Sverige. Utan elcertifikat skulle 
det inte vara ekonomiskt bärkraftigt. Vi vill att man lyfter ut 
nyproducerad vattenkraft ur elcertifikatsystemen för att rädda 
de sista vattnen. 

En av regeringen tillsatt Miljöprocessutredning sysslar nu 
med att förbereda ett betänkande där man ska se över svensk 
miljölagstiftning, Miljöbalken, för att underlätta tillståndsärenden 
för vind- och vattenkraftsutbyggnader. Sveriges Sportfiske och 
Fiskevårdsförbund protesterar mot detta och ser det som ett hot 
mot våra sista orörda vatten.

Ett sätt att visa sin ståndpunkt är att välja bolag som endast 
levererar Bra Miljövalmärkt el! Ett av de bästa ur den synpunkten 
är Falkenberg Energi AB.
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