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FÖRORD
Utvecklingen inom närings] Iv och samhälle under de senaste 150 åren har
kraftigt omdanat lands

och natur< Under 'ISaO-talet !TIer än fyrdubbiades

åkerarealen. Skogsbruket har under senare decennier ändrat karaktär och
påverkar i avsevärt högre grad än tidigare naturmilj6n. SIrskilt påfallande

~r

därjämte numera storskaligheten i praktiskt taget allt bygg-

ande.
Utveckl ingen har sammantaget medfört en kraftig naturexploatering. Samtidigt har medvetenheten om behovet att skydda och vårda naturen vuxit
sig allt starkare och fått bättre stöd H lagstiftningen,
l denna uppsats, som utgör ett examensal-bete i ämnet lantbrukets hydro-

teknik, belyser författarna bakgrund och nuläge i konfl ikten mellan
naturbevarande och od1 ing ifråga om speciellt våtmarkerna och hur dessa
frågor löses inom ramen för vår nuvarande lagstiftning.

Arbetet grundar s1g på Htteraturstudier men också på material som stä'llt

tin förfogande vid besök hos (,) ika myndigheter och genom intervjuer av

enskilda personer, Ett tack riktas till dem som på olika sätt bistått
med materIal och synpunkter
Uppsala den 15 november 1
August Håkansson

det behandlade ämnet.
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INLEDNING
Våtmarkernas betvdelse för

såsom fiödesutjämnande raktor

ur~~ve.t

starkare än tidigare. Detta har i vissa llgen

landskapet betonas I

skärpt motsättningarna mel an naturvården och ad] ingsintresset. Förr fanns
inget val

=-

en

\l~Lx.i0nde befol.kn~ng

sjösänkn i ngsHJre
taget alla

genomfördes för att utöka den odlade arealen. Praktiskt

anslutning til

c;ar

rAvaror har många börjat

upp

delar är äna] iga. Vi

r i hela södra Sverige sänk-

för att Jordens resurser till stora

te vara aktsamma om vår vackra natur med dess varia-

str~\va

efter att, där det är rnöj] 19t, återställa det som

skBvlats. Detta medvetande

pA

kulturb

Sverige har en överkonsumtion av mat, energi och andra

tes. idag när vi

tionsrikedorn, och

krä\fde rner 1ivsrnedeJ .. Stora diknings- och

jordbrukarna blivit

r sig allt starkare. Samtidigt har pressen

rdare. Det har blivit allt mer nödvändigt att ut-

nyttja resurserna maximalt.

Man kan förvänta sig; att i fralT,tlden de största konfllkterna om våtmarkerna kommer att upp:;

rukat och naturvården. En ökning av skogs-

fne lan s

Industriens virkesut

kräver ett mera intensivt skogsbruk med bl.a. ut-

•
.
.
av san kmarKer som ro JO. Lventuei 1,a satsnIngar
pa o dl'lng av energld •I k nlng
l

_..

.,

skogar innebär också att StO('8

,-

oe1,,,(

~

.,

av kvarvarande våtmarker kan komma att

tordäggas"

Konfl1 kter mEd! an jonib uket och \le;,

nJen om sankmarker kommer även

fortsättningen att bl i aktue ia, men

b att röra mindre arealer.

iW.KGRUND

1'1AHKNilVATTN l NG - 1),'1FATTN t NG OCH r'i0T PJ föRR OCH NU

VAtmarkerna och den tid
Våtängar och sankmarker har spelat en

jordbruk
ca 3000

t

stor roli för bosättning och

Sverige. När invandrande starmnar med hus
~r

före

ur drog In i landet,

r tider8kning, härskade skogen över landskapet. öppna mar-

ker fanns fr§mst där alltför hög fuktighet hindrade skogen att växa. Kring
dessa våtmar-ke,r bosatte sig människo.-na med s~na husdjur. Här ranns bete,

och här kunde man samla in vinterfodret.
därför naturliga
talets börjarL

Vät~ngsbetet

nslag i jordbruket, och ha

och myrslåttern blev

så varit ända fram till 1900-

h

De stora för§ndri

d

Fram till llOO-talets slut gick utvecklingen
ts till

skog hade dock
fanns! överskc)tt"

ut

5

rna var

ntr~ade

pr~nci,p

"f'

var inte

O\!2dll

desarmna SOfn förr"

de stora f5rändrlngarna. En kraftig beav livsmedel (tabell 1). Miss-

folknlngst.illväxtiedde till ett ökat
l'"

landsbygden långsamt. En del

rmark. Befolknings6kningen var inte stor. Land

Brukni

Men vid 1700-talets

p~

fga" S\/å'i "tet"'r stod för

o.örren~.

Tabell 1 . Sefo1knin9sut\leck1~ngen 1
Enl igt Statistisk årsbok, t914., -I
l~

t..r

P,nta! i

nare

780 618

1750
1800

2: :3

1850

3

1900

5

~t

1950
1976

7
8

QJ+l

-:t

j

5L~ 1

36

829
l

Detta medförde en stor nvodl1ngsverksamhet. Den gamla slAtterängen uppodlades till

~ker.

S

des (tabell 2).

Tabell 2. Jordbruksarealens f5rändring 1800-1976.
Enligt SNV~ 1 O~ Statist~5k årsbok 1

Jordbruksareal, milj ha
io

A

\"',

"

l8GG
1850
1870
1880
1890
1900
19H)

1920

1930
1932
1944
1956
1966
1971
1973
1976

Åker

Kultiverad
,
betesmarK

Natur i9
betesmark

1'"
C
ca u
,'C)
ca 2

2,
2,

'1,99
1 ~ 96

3~27

1,68

3 ~'i 52

1

~

!

3,65
3,80

Q

.3,.
3,

"....

l,
1,03

3,

O;, 1.3

?,

0:,.18
O~ 1;3

.I ,

-:)

..J,

-, n')

"J 1l.

5'.}

~.".!

;

2,

O, 14
O; 1L}

"-.

O, 14

51' ,,)"'-

...,

92

O,8i
0,50
0,20
O~

0)'22
0,22
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Lagarna om storskifte l

• enskifte 1803 och laga skifte 1827 gav förut-

sättn i ngar för ett mer roat l one]l

t

jordbruk med störTe sammanhängande area-

ler. Nya redskap utvecklades. Handelsgödsel började anv§ndas. om ock
mindre grad.
Den framväxande industria ismen ökade
bruket började tl1flverka

'./al~O'-

efterf

p~

1 ivsmedel . Jord-

för föniäljnlr;g. Potatisodlingen slog igenom,

efter att ha varit en relativt

gröda sedan den infördes till Sverige

pi al var. Havreexporten sat-

under 1600-talet. Även havreodJingen kom i
te fart fr.o.m. 1830. Statsmakten

g Sverige som ett rAvaruproducerande

land med jordbruket som huvudr,iiiring. En omfattamh:; spekulation; jordbruks-

fastigheter startade till fBljd aven 5kad efterfrågan pA matvaror och ett
ökat Intresse f5r havreodling för export (Fryks~n. 19?3).
Dessa

omst~ndigheter,

av vilka befolknings6kningen och bristen på livsmedel

var de mest betydelsefulla,

orde att en omfattande utdiknings- och sjö-

s

sänkningsverksamhet kom igång

te att ut5ka den odlade arealen.

Men låt oss stanna upp ett tag och se tillbaka

p~

den dikningsverksamhet

som ti d i gare förekomm1 to Redan i landskaps l agarna från 'i200-ta l et fanns bestämme1ser om dikning (Gustafsson, 1955). Där va, Lex. stadgat om dIkningsskyldighet far b6nderna, och hur byarna skulle förfara i frAgor som r6rde
vattnets utnyttjande. Gustav Vasa klagade ofta på böndernas lättja vad gällde vattenfrågorna. I brev tln

rna och böndenr,a framh6J1 han hur vik-

tigt det var med väl rensade diken för att kunna höja skördarna.
Under 16DO-taJet kom

nk

ted igare regler

husesynsordning 1681 sägs t.ex. att

böndernas handlande.

l Karl XI:s

ska hå las med bönderna vart

tredje år, eller med dem "som behöfwa nogare opslcht ll varje år, och då kon-

troliera att diknings

ldi

ustafsson$ 1955).

ten fUllgjorts

1700-ta'let var upplysningens tidevarv. Flera'

h~1l15böckern

gavs ut där

dikning behandlades utförligt.. Man dlskuterade ; vetenskapsakademien möjligheten att

slåtterängarna sA in vallväxter som gav högre skördar än den

naturliga gräsväxten. Men detta k
ti1] skillnad

från de hltinti"!ls

dränerade marker. Även täckdikningen dikena -- började diskuteras. Den

största delen av befolkningen var dock ovetande om dessa nya ideer, och brukade jorden som den alltid

rt. Staten visade

jordbruket. Landshövdingarna anbefalldes

o att

ett ökat intresse för

verka för uppodling av

6

"kärr~

skatt

mossar och annan ödemark~l. Dessa
(Fryks~n.

Som tidiqare

11ngar befriades dessutom från

1973).

S3C\tS

KOfn en kraftigt okande mad<avvattningsverksamhet igång

vid lBDO-talets början.

tet var l rege'f endast att genom str("'imrensrdngar'

avvattna marker som rege'tbundet över-svämmades. !Jnder andra hälften av seklet

kom sj5sänkningsverksamheten igäng. Även

r var i första hand syftet att
15 ville man nyodla sjöbottnen.

avvattna strandängarna. Endast undan

Statens positiva syn

att markavvattningsverksamheten

jordbruket

gynnades. Till exempel inrät

sedd för diknings- och

riksdagen år 1815 en odlingslAnefond av-

6sänkningsf6retag. lr 1858 ersattes lånefonden av

direkta anslag till bestämda. st6rrevattenf6retag. Synen på jordbruket som

en betydelsefull och prioriterad näring exemplifierades aven förordning
från 1824. Denna gav rätt till utrivning av vattenverk som hindrade avtapprdngsföretag. Här fick

an

principen om pdvat äganderätt stå tillbaka

för jordbruket och llvsmedelsförs6rjningen

(Fryks~n.

1973).

FrAn 1860 minskade antalet avvattningsf6retag. Flera missväxtår hade inträffat. Emigrationen satte fart. Det allmänna ekonomiska läget gjorde att man
inte satsade på nya, kostsamma f6re

• !-'Ien redan pa iS80-talet ändrades

tongångarna l jordbruksdebatten " Avvat tnlngsverksamhe ten kom i gäng i gen.

HandeisgödseJmedlens Intåg förbättrade möjligheterna att odla upp mossarna.
k' o i,· •
..!
laC,OiJ<niI19
meu

-'0

"

,,'
lror

h ""

•
•
uorjaae
U

•

Den sIsta stora avvattningspedoden infön omkrIng 1930. Många små sjösänknlngsf6re

sattes;

ng som beredskapsarbeten 1 arbetsmarknadspo1itiskt

syfte (figur i). Därefter

fram

och

tj~l

våra dagar har de flesta företag

rört dIkning (detaljavvattrdng) av befintHg ,akermark genom täckdikning. En
h

,,8

·1

..1 " .
','
(Je
i
IrlVa!irllngs
o,

Bete och slåtter

tag

nar

,

.

ti;lngzr har idag

~..

utlorts
•

sa

!'"

\'

\taDell

.... ;.

jJ.

gott som helt upphört. Några har

planterats med skog. lindra har fÖl-sumpats oc.h vuxit igen.

Figur 1. Antalet sj5sänknlngs- och utdiknlngsf6retag

Stockholms län, samt ber8rd markareal. Enligt Asplund, 1976.
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Tabe11

3., O(nf,;.)ttn3ngen
En1

;:,nn;:;,m;:::l ~

~gt

pi ntal

Län

8

D

Södermanland
Öste

Ka ]rnar

Blekinge
Kristianstad

~~)

h

4
8

1'131 möhus
Ha'l'! and

Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Kopparberg
Gävieborg
Västerbotten

"~

ltD

""','/"-

21 I\1)

L..l"

11·

16
1 .~

....

_------,-_.__.._-""-_.-_."------',--.-,--41

Summa

Landskapsbi Iden fi:k3ildrades al

rnycket

1900-talets bBrjan (figur 2
Sverige sänktes
f~do

myrmark (Lantbru
r sext

ge'( sen

är t

rc~ 1 t gen

37 % av

t

areale~1

FOiTI10d 19'en har

sjunkIt
~a

1ncm slättenn

80 % (Asp und,

l

avvattningsä

rder är Gotland.

andelen myr-

samband med den ökade åkerned-

Thord Ingmar

(ja rna t

oarna sänkts.,

som alla grunda slättsjöar i södra

lan,

otalet~ En~rgt

% av

ca

tag J 19t under 1800-taiet och

Ca 15 % av den odlade arealen bestod 1962

Brink, 1

jord av den totalt odlade
1

"'> "t r.""

1 ~b6
.-

------_._,,---~-,~-,~_.,._,._

av

ha

Kronoberg

K
L
r'1
N
P
R
S

W
X
AC

>"~

LL

land
,)önköp i ng

ut

T
U

2

.~

a

~\

15
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Stockho lm..

ck

~

för JordbruKs-

lire.a ~

t

ev

F
G

fnva-[ln ngsför(;;;

3'i,.J

r6n:~

-lan:

iig information}

särtkta~

S3dn,la

StockhOlms län har

län är sänkningsandelen

Ett landskap som har blivit speciellt utsatt far
818 täckte myrarna ca 10 % av landytan.

~dag är- andelen rnyr endast en tusende-I

ländska stonnyren, Una myr" u

ikades

(Selander, -:
sent som 1

hojningen har även bidragit till en 5kad torrläggning.

J.

Den sista got-

L

Den natudiga land-

9

Åt' HH2-1820

Ar 1950-_1953
'"
,,~

''''~

<Jo

__

=. "

'"

",""

k~',

Figur 2. KävJingeåns nederbc5rd
De
delarna markerar
ytvatten. Vid l800-talets b6rjan var
%(
) av
necierb6rcisomr~de ytvatten. Efter utdiknlngar och 6~äneringa' är i ag andelen
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'wolf, 1956.

Vem tänkte

naturen?

Hur kunde en s

n omvandling av

ningar? Tänker man tillbaka

ands

utan protester och Invänd-

t

situationen under laeO-talet f6rstär man

bättre bakgrunden tl I dr::.ssa ingrepp. Vedet stod helt enkelt menan svält
och nyodling. Vilka

sig

de då kosta

talet av befolkningen

väj

bevara. Det gällde att

bästa s5tt

ra

naturv~rdande

hänsyn? Fler-

Gast m';turen som något I sig värt att
tt ja den för att kunna 5verleva.

Hen på läng sikt har avvattn ngarna inte ens f5r jordbrukets del varit enbart av godo. De stora problemen vid odling av organogen jord är

s~ttnlng

och bortodling. Det organiska materia et, torven, har lagrats i en syrefatt~g

miJj5* När

s~ vfd

detta snabbt ner<
ra tiotal

år~

avvattn ng syre

tta sätt ka

ma

tan

unka flera decimeter på någ-

man dA 5verge jorden, sluta odla den, eller
räckl19 för att

orts i
h~lla

si.;1mb~\nd med d i ko 1ngen"

grundvat

tan

torvskiktet, bryts

1'''

Den dränerade marken blir vatte

en sjösänkn 1n9

in

t

uk

t. Antingen tvingas

ra en omdlkning. Har dessutom
kanske denna nu j nte är t i 11-

rätt Hmrl ingsni

'

Resultatet bl i r

Hl

att man

te

ön

å i nya 11 a

nytt, el! e r-

tiTjes rken

och pumpa

ut vattnet"

Et.t annat

lem kan

om torvL3S\ret är "nycket tunt. P.g.a. bortod1ing

kommer man då snart ner ti l grundmate.dalet under torven. Om detta utgörs
av stenig morän, som fallet har varit

i. JA. andra sidan,. utg()rs grundmaterialet av se-

obrukbar -för
diment, Lex.

småländska myrar. blir marken

·~er·a,

stället en gynnsam inverkan. Resulta-

har bonad i

tet blir i så fall en bättre adll

ord.

Vtterllgare ett odlingsprobJem på organogen mark kan vara torka. Torvjorden
har ofta ett stort bevätningsmots

nd. Vattnet rinner gärna ner i sprickor

i alven, utan att matjorden blir

djupet av ett 1

tad vid passagen. Begr!nsas dA rot-

rde, vilket är vanligt pä torrlagd organogen mark,

är risken far torka Bverhängande.

Sammanfattningsvis kan

• att

fekt på jordbruket och för be

avvattningsfö~etagen haft

en gynnsam ef-

knlngen l ett första skede. Avvattningarna

var helt enkelt nödvändiga för att kunna öka odlingsarealen och skaffa mat
ti 11 den

be

1

ifi:;;:en. Men snart börjar man upptäcka de negativa

verkningarna. Dels eko oglskt - i form av inverkan

p~

hydrologin I stort och

en minskad variation i naturen - dels f5r jordbruket, i de fall man fått
5verge jorden el er bekosta dyrbara restaureringsAtgärder.
Ma rkavvattn i

Arealen åkermark uppgår

1,6 milj. ha är

tfll ca 2,9 mi ]joner hektar. Man beräknar att

mark som beh5ver dikas, och av denna är drygt 1 milj.

ha tillfredsställande t~ckdikad. 1,3 m~lj. ha anses inte vara l behov av nå-

gon dikning (genoms l

liga jordar, h5gt ben,igna jordad. CaO'§_!TIiljoner ha

saknar all

ställande dränering (SeS,

t

l!f

~J

ena)
.,.;1 l

l

...

Under 1970-talet har hittills 15-20 000 ha täckdikats per Ar. Med den takten
tar det alltså minst 30 år innan behovet av täckdikning har tillgodosetts.
Dessutom behöver de utförda dYkningarna underNHl, och en stor del av den
dikade ma,ken behöver också omdikas.
De flesta stora avvattnJngsföretag som förekommer idag är rensnlngs- och in-

vallningsföre
äldre

. Det rör sig oftast om unde

JI eller Iståndsättande av

, där dräneringen på åkermar"kelft har försämrats, Lex. på mark

11

som vunnits genom en tidigare sJ5sänkning eller

fall är det f

om ,en

ställningsfBre

. Under

Främs t

rrna rk

ha

k0i11rner att beröras av inva11nlngsföre.tag . .

I(

ta jotdbr-uks

de prI

derna blir aktuell för dessa in-

de sekundära jordbruks

9 repp > rne" :ave n

intresset"ade av att utöka :">io area,

rna kan vissa Jordbrukare vara

(S-E '',,)'al! ~n> muntI i9 information).

ng av dikningens inverkan på mark och gröda.

Nedan följer en kort
P~,;ltiva3f~~e:::
.•

anslutning till ett åter-

6 -talet. För de närmaste 10 Aren räk-

Ilandena

aoo

j

Endast i enstaka

r antalet inval1ningsf6retag ökat nå-

tl31 et

got i jämf5relse med
nar rnan fT!ed att ca

oftast

l I ng.'1 och

utdikning~

Den gynnsamma inverkan som en kontroll av vattenfaktorn

har på mark och gröda kan Inte

ifr~g~sittas.

Några exempel: snabbare upp-

torkning, bättre bärighet, mindre risk för uppfrysningsskador på övervIntrande grödor. Som sammanfattning

n sägas att en väl utförd dikning är en

nBdvändlghet för ett rationellt

rdbruk Idag.

~':ltiva effi::l~.~~_:

Itenvattenhailande förmåga är det viktigt

jordar med

att inte dika för intensivt. En felakti

utförd täckdikning pA dessa jor-

dar kan medföra env8ttenbrist under vissa delar av vegetatIonsperioden.
ErOSion kan uppkomma p<g.a. en ökad strömningshastighet

r de breddade och

rätade vattendragen.

NATURVÄ.RDENS

Tiden efter 1870 har inne

90 % av befolkningen

rit snabba förändringar i Sverige. 1870 bodde

landsbygden. Mer än 70 % arbetade inom jordbruket.

Efter en dryg generation, 1910, var situationen en helt annan. Nu bodde 75 %

pa

landsbygden, men k

hälften sysslade med jordbruk. Ytterligare 40 år

senare. 1950. var andelarna 40 % resp.

-_

Från..... seklets
..............,_.....

% (SN\!, 1977b).

börj~~
...

"""""' _"'''

_~

Man kan beteckna tiden efter sekelskiftet som en mycket intensiv period.
HNybygganmdan" r-ådde b l and före

Åar och Ulvar bö

ada

inom jo

ruket nådde sin

Vilka

te

nen

att

orda att bara ett

rna.! ndus tri n expanderade kraftigt.

ut f5r kraf

uktion, AvvattnJngsverksamheten

kulmen~

och be,rara naturen? Den ekonomiska situatiota! människor blev !1K;:dvetna om riskerna med den

ohämmade explc,aterlngen, Dessa natun'årdens f5regångsmän var

naturvetare~

1.2

en utbildad elit i dåtidens Sverige.

M~let

f6r dem var att spara orörd natur

åt efterväf-lden för forskningsäncl.s:rn.å!,
1909 ärs naturskyddslag utgjorde inledningen till det egentliga naturskyddsa rbetet i ri ksdageil

o

Denna Lag reg '! erade skyddet av natll rm i nnesmärken och

synvinke . Lagen var dock inte speciellt

nationalparker ur ve
långtg~ende

ur naturskyddssynpunkt.

markägarrättel1~

hårt på

vilket fick ti Il följd att det bara gick att avsätta

naturmfnnesmärken efter fasti
endast inrättas

pa

rlIeten av riksdagsledamöterna höll
rens tiJlst~nd. Nationalparker kunde

et

kronans marie

Från trettio- til] sextiotalet
Urbaniseringen och trettiotalets semesterlagstiftning ställde nya krav pä

naturornråden. Naturen skulRe vara till för människan. och inte enbart skyddas mot henne. f'1an b6rjade diskutera nya inriktningar av naturskyddet. Den
.

l

-

-

~

ve.. tens. kapliga synen skulle inte länQre vara allenarådande.

___

_

_"'_ _,_ _•

-

Soclala~

kuitu-

rella och ekonomiska aspekter fördes in I diskussionerna.

-----_._

Den soc 1El l a inri
ktn i ngen
I nnebal- att naturområden i tätorternas närhet mås te
......""""-_.
...........""""
--~

'l. 1'10n börjar också diskutera rnöjiIgheten tIll ex-

bevaras fe;, fr'iluftsä

propriation av mark i detta syfte. Markägarrätten var inte rika sjilvklar
som ti d 1ga re.

Den kLdt";J_~J2~! ..!:::ri~~.0l tog upp problemet med det snabbt förändrade kul-

turlandskapet. Man ville bevara 01 lka

landskapstyper~

och inte bara enskilda

objekL Han b()rjade ta Ia om 1andskapsvå reJ.

Den ekonomiska lnrIktnl

\nneba,- att man började se naturskyddet inte

bara som ett sätt att undarlr1r-a samhället dess resurser, utan som en möj1 ig-

het att bevara och

hush~Jla

med dessa. Man började inse att även oexploate-

rade l1atur-olTwåden är viktiga resurser som sådana. Den s.lstnämnda inriktningen fick dock inte gensvar i riksdagen. Näringspolitiska och rent ekonomiska

aspekter

m~ste g~ f Bre

naturskyddssynpunkter. hette det i direktiven till

1946 års naturskyddsutredning (Lundqvist, 1971). Denna utredning ledde fram
till 1952 Ars naturskyddslag med vetenskaplig-kulturell samt delvis social

inriktning.

Frän sextrotalet till
nu
...,,,,,,"",,,--.-..,.....,...

~,:"-----""-,-",-""""

Sextiotalet innebar ett uppvaknande inför miljöproblemen" Man började i debatten mer och mel' få upp ögoner1 för behovet av ett förnufti9t utnyttjande
av naturtl llgångarna (SNV. 1

), Stdderna stod heta kring exp]oaterandet
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av älvar för

vattenkr-afts~jnd.amål

och av grusåsar. PWtsligt talade man i

riksdagen om natuPJård 15ti.:H1et för naturskydd.

f~an

vi"i!e med denna begrepps-

förskjutning poängtera att naturen inte enbart behövde skyddas mot människan.
M.finniskan borde också kunna hu

J la med

naturen och vårda den.

År 1964 kom den nya naturvårdslagen, NVL. Vissa ändringar och tillägg i lagen infördes l
v~rdsverk.

. En central myndighet i

naturvArdsfr~gor.

Statens natur-

inrättades 1967. Verket har I huvudsak planerande, rådgivande.

normgivande och kontra! lerande funktIoner. 8es !uts'funktionerna '.1 igge,- l de
flesta fall hos länsstyrelse och riksdag. samt i vissa vattenfrAgor hos vattendoms to I.

Ända sedan seklets början hade man i riksdagen diskuterat naturvårdens or-

ganisation.

Naturskyddsf5respr~karna ville

då se en stark, central myndlg-

het, som kunde hävda naturvårdens tntresse J alla lägen. Idag har vi fAtt
en central myndighet, SNV, där många olika intressen förutom naturvården är
representerade. Styrelsen utses av regeringen och är Intressesammansatt.
! mItten av bO-talet började regerIngen förbereda den f'C:;l~k.a rikselaneri.n~J.l'

Denna hade till syfte att kartl§gga markresurserna i landet, sA att nlgon
typ av phmerIng av

ma!~kafrvändningen

kunde göras. SNV fick r uppdrag att

redovisa områden/objekt l Sve'lge, som verket bedömt vara av riksintresse för

naturvärden. bl.2. vAtma

r. Materialet insamlades frän länsstyrelser, uni-

versitetsinstitutioner och centrala myndigheter. Ett stort problem var att
naturinventeringar ofta saknades i länen< SNV lämnade därefter synpunkter på
dessa områdens/objekts behov av skydd och vård. Denna redOVIsning låg till

grund för en rapport<. vilken 1
nl09 med mark och

vattenf!~

2 ledde fram till prop< 1972:111 om IIHushåJl-

som antogs av riksdagen. Propositionen innehåi1er

riktlinjer för markutnyttjandet. t.ex. för industrilokal isering. för jordbrukets behov och för frIluftslivets behov m.m. Rikt] injerna har inte fastlagts genom lagstiftnIng i n&gon form. men alla myndigheter har av regeringen anbefallts att ta hänsyn till dessa riktl injer.

Detta första Inventeringsskede
ett progral"fI- och
fö~-

r

den fysiska riksplaneringen har följts av

pianedngsskede~

då kommunerna ska börja vidtaga åtgärder

att fullf()jja dktlinjerna. Dessa ska dessutom fortlöpande kompletteras.

Vad j~~,_~d ..l::g~,- __

«-E.?

Man talar I NVL om vetenskaplig, kulturell och social naturvård. Den sociala
naturvården kallas ibland även

naturv~rd

r

fri lufts- och rekreations-

syfte. Det gam] a beg reppet na turs kydd eisa ttes llnciel- sext i ota j et av begrep-
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pet naturvård. Den vetenskapl iga naturvArden motsvarar närmast begreppet
natuciskydd. l

i cke off i c 1e 'I a sammanhang råder fortfafiande en vi ss språk

för)) l s tri ng på de tta ornd1de r
Den allmärma natu

V 11

ke t kan kr'ang la

mål är (SN\!. "i

a) underlätta och

t [

q
,

l i Jeba tten en de H•

Hatt

förutsättningar för friluftsl iv i olika former.

b) genorn den vetenskap i i ga forsk" i "::Jen rörande naturmil .lön öka kunskapen om

om de pägående förändringarna i denna.

hur naturen är uppbyggd

'
+.,
""
".,",
c ' )s~apa
;orutsattnlngar
för
V3}Ct- oen,

dl tillse att

naturomr~den

urarters fortlevnad,

finns tillgängliga för undervisningsverksamhet pA

ol ika nivåer.
e) bevan:l och vål~da naturområden som belyser 01 ika faser

kulturlandskapets

utv€ckl ing,
f} möjliggöra en fik mänrdskan positiv upplevelse av naturen och landskapet."
Beroende på

att målen är så vitt skIlda uppkommer inte bara konflikter mellan

naturvärd och övriga Intressen, utan också mellan naturvårdens olika syften.
Som exempel kan nänmas Sareks nationalpark. Där har man just börjat uppmärk-

samma de många fjällvandrarturisternas nerslitande inverkan på naturen t det
har uppstått en konO ikt menan den vetenskap 119a och den socia1a naturvår-

den.
Na tlf rvå.rdens ~9-å':f1spu.nk ter
Två uttryck man ofta möter när natu rvå rden debatteras är ~qn f ngssY~l!.

kontra den ~.lp9.~s~!.~2in~l (Lundqvist; "i9l"j. Allvar m.fl.. 1974). Det

finns Inga officiella definitioner av de tvA begreppen. vilket gSr att debatten om vi lken syn som ska st)!ra naturvården ofta bl f r vag och luddig. lite

genera 1 i serande kan dessa br:ö:grepp beskdvas som nedan:
••

.,-,,~.

Ii.
~v.a9.~~_ss'lner:,s.
,"OreSpl-aK8 re

<>

,

",.

ser naturvaraen som ett av t I era

! ntressen.

vilka alla är- 'I ika berättigade. \ltd konflikter måste intressena avvägas mot

varandra. Besluten blir förhandlingslösningar frAn fall till fall.
Den ekologiska arundsvnens f5respräkare menar att naturen är grunden f5r sam-

--------"'•.

hållet och dess

"--~-~,._-

reSUl~~;er.

l'dla beSlut inom samhäHets förvaltning bör utgå

frän ekologiska samband, vilkas värden inte kan mätas 1 pengar. Naturen Ir

alltsA 5verordnad andra intressen.
i ri ksdagen har a 11 a utt"edn! n921r om naturskydd-'naturvård gått efter avväg-'

nlngstanken. Naturvardsutredningen "R96G utgick för,H från den ekologiska synen (Lundqvist, 1

n,

f1l€,n de genomgripande konsekvenserna av ett sådant syn-
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sätt gjorde att man ;) j ck över t 111 avvägn l ngssynen > som t dag är bes tämmancle
för natur-vårdens organl'saUon. Dett;a kommer till uttryck l 3 § NVL där det
sägs Hvid prövning av fråga r-örande. nar.u

ra skall tinbörHg hänsyn tagas

tl11 .ovdga cd !männa och enskf ida intressen, som berörs av fråganl'. Samtidigt
sägs t

'J

§ NVL att "natun.::n

en natIonell tIllgång som ska skyddas och

vå n.:las ll •
begl~eppet

Trots de Ha ha r

e ked og 1sk grundsyn

r ilte förs".flmrd t

f rån debatten.

Det har två,tom. fatt förnyad ak:.tua1 itet. Begreppet användes b1.a. som hon-

nörsord utan definition i prop. 1972:111, Hushållning med mark och vatten.

I dagarna har regeringen givit direktiv till en naturresurs- och milj5utredning (Kommitte - direktiv, Diro 1978;]), där det talas om att ett ekologiskt
synsätt 1 högre grad än nu måste prägla miljöpolitiken. Utredningen har bi.a.

fått i uppgift att def1niera uttrycket ekOlogisk grundsyn.
Detta tyder kanske p~ att man i regerings-rlksdagskretsar f§tt upp 5gonen
för den framväxande miljöopinionen i Sverige idag, och dess krav på ett

ekologiskt riktigare samhälle.

VÅTMARKERNAS BETYDELSE OCH HOTET MOT DEM
Våtmarkernas naturvärden

Våtmarkerna har länge betraktats som röga betydelsefUlla områden

s i g. De

är ju varken land eller vatten t och har varit intressanta endast

den mån

man har kunnat dika ut dem och odla nyttoväxter eller bedriva skogsbruk.
Under vissa tidsperioder har dock myrbetet och myrslåttern varit av stor be-

tydelse för folkförsörjningen. Biologiskt sett är våtmarkerna ofta h52proaul:-

gånger ~lr de också ac.~rika. Här finns en stor potentiell
att binda solens energt i biologiskt material. Detta skulle kunna

tiva s'IT!.råden..
förn~ga

t1anga

utnyttjas i framtiden för att utvinna energi i andra former (jfr förslag om

i'energ i skogar lh )
Näl~

•

våtmarkernas torv]ager bi 1das efter hand och övel"lagrar van3ndra t upp-

kommer en sA

t

som helt syrefri miljö i de Inre delarna. Här kan olika

organiska bildningar bevaras mycket \/äl mot nedbrytning. Man kan hitta sporer
och ponen från mossor och cl!1a slags växter, sk;:d och hårda delar från insekter, fiskar. kräldjur, fågL:H" och däggdjur ink]usive människa. Man har en
unik möjlighet. att Hi kunskap

Ofri

natur. vegetation, djurliv och klimat under

de tidspedoder då mossarna bihiades< Detta skedde ofta flera tusen år tl11-
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baka i tiden. Genom s,k.

har

rnan

det farsta JordbruKets torlopp:
••

"'.

. ,

.'."

lyckats rekonstruera

Danrna;-!<

n,ng, odling och

,

"

.

>

•

<

tll l

slut

igenväxning (SNF. 1963)"
k
.,
.J
vatmar'erna ar vIKtiga tor

\I Q

",

.~..

f)

' .

.Y..:~tt!~a,anse0. i

•

n;:n:::t;.ren. Le magasinerar

skottsvatten och jämnar ut flBdet 5ver en längre tidsperiodb Om man
en våtmark.

kan det hända att man tvfngas anl

nar; plats i

ömd~det

digare haft

p~

for <,tt

\

.

t

<:

••
over-

dr~nerar
..:;l

en aarnrnanOr'CH1! rtg pra er'l an-

effekt som v'3tmarken ti-

ra den

höga floden.

Överhuvudtaget finns det mycket liv; och omkring en våtmark. Man tänker
kanske främst på fåglarna, för vtl!(2;
och rastplats. Vatmarkerna utgör

.duktionen är ofta

h50
~

tmarken är nödvändig som bäcknings-

I~)ckså vä_~}'I<:,_.:::"r.)trrd))öer,

r de orunda
~

och f j skpr~-

vattnen~

förr i tiden hade vatmarkerna också en stor ekonomisK betydelse. Den rika
fiskproduktionen har redan nämnts. Man tog torv till bränsle och man slog

myrens gräs och använde tin vinterfoder åt kreaturen< Det sistnämnda var
för många jordbrukare ett
skaffa roder isadana mä

ivsvi] lkor - det fanns logen annan mÖ.f! ighet att

r som behi:ivaes. ;;ven myrbetet var viktigt.

De flesta våtmarkerna i Sverige är
nödvändiga delar av mil

• och

sm~

tll

ytan. De

Ing~r

som viktiga och

ur och växter har anpassat sig till dem

och har blivit beroende av dem.

Vad är en våtmark?
'
I'
. • ., .
('I''''l'
ant erna t'!one,la
naturvaraSUl1lonen
.,i'JL]") ger

marker

kallas

055

f~o'Jan{}e
h]'
J
d~·
•.
"V"atetJnlt!On:"

de naturtyper, som ständigt eller for kortare tid är vatten-

dränkta eller st§r helt under vatten -

stirlast~ende

eller rinnande. s6tt.

bräckt eller salt. Till våtmarkerna räknas a!ltsa alla vattenrika marker,
såsom träsk. kärr, mossar, kEl 101~} floder, sjöar och konstgjorda vattensamlingar. I de fall marina områden Inräknas gäller detta omraden med mindre än

6 rn vattendjup, fjordar undantagna'l {N.aturhlstorIska riksmuseet, 1976).

Myre12 är ett geografiskt begränsat

av jo

tan med ytl igt grundvat-

ten, helt eller tillstorre delen täckt med torvavlagringar. Fuktälskanrle

växter öve

ro "Nyri! innefattar

na som dessa växer

växterna och själva torvavlagringar-

. !eke torvbiJdande blötJT:arker räknas inte till myrarna.

Torvmark är beteckningen

ett om

som är täckt med torvlager aven
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viss minsta tjocklek,enltgt

örs (1971) ca 40 cm. Torvlagret ska också vara

sA tjockt att växtr5tterna inte

r ner tin mineraljorden. Torrlagd torvmark

kan bära skog eller gröda. Torvmark och myr är al1tsa Inte .helt likvärda betunt tonrtäcke att den inte räknas som torvmark,

grepp. En my!" kan ha

och en torr] agd torvmark kan inte djknas som en m'yr.
Myrarna kan indelas i mossar och kärr.
o
ar myrpartier Vi .Kas vegeta"CIOI1 V1sar att de Inre star
un der pavls-

• • • •

~sar

•

o';.>

,"

bart inflytande av fastmarksvatten (

• •

6.

"

5rs. 1956)0 De är därmed helt bero-

ende av den näringsfattiga nederbörden för stn vattenf6rs5rjning.
~

myrpartie~-.

är alla övriga

Vegetationen är

frodiga~-e

och torven närings'-

rikare, eftersom kärr-en matas av l1ädngsr-ikt grundvatten och ytvatten.

Det finns

ocks~

myrpartier som är en blandning av dessa två typer. 81and-

.
. ..
.
" mossar utspr .i dd a over
•.
myra.rna [{an DeS;<.fl• vas som e(t
[(arr
meo•ett
anta l sma
I

,

l

~r

ytan. Dessa blandmyrar

beroende av I

amt översilande vatten, smält-

vatten el'ler' grundvatten som id nf/er fram v r el ytan. De förekommer främst
de lägre partierna 1 terrängen. I naTTa Sverige är de särskilt vanliga.
U r... d '..n9.'
~J.~ir

E'"
"n,iigt

n

"
ponf1~e,s

{l
"O
~e.KIKon.Qana
t."

'"'

rker. De utgör u

Sveriges landyta
nar att häiften av

~,,-~
•• ca!-4 ~"av
sp. :L/L:
myrar.;\ ar-

r sex miljoner hektar. Man beräk-

tiTlarkerna bär träd (

>

1976)., Fördelningen inom lan-

det är ojämn. Ju längre nornlt man kommeL' y desto större dej av !andarealen

utgörs av

tmark.

Uppkomst.

ra r kan b i 1das gen.om i genv~l;<n j ng av sjöar e n e r genom försump-

.......&-.ii

_

ni'no av
;

top~~
oCi:

~'

<.J

•

"n-..r!k('>,

l.C~ .

... .,..

ar växer igen förr

I',

'"

:f

""'f

U\l

sH)-.,.
....,~) ..... ,c~

ener senare och l

"t
el

r

,,~,.\
_Jo

p::";'ur 1 iq pro'-ess
~1:4: ....

,"

.........

""",

t.

Alla sjö-

t förändras. Människan kan dock

påskynda denna process genom att Lex. sänka vattens tånciet l sjön. Sträncier-

na sträcker sig ",lit längce ut och

fda vattenytan minskar lom-

fång. Utsläppet av salter med avloppsvattnet påskyndar också igenväxningen.

AlltfBr kraftig g5dsling av åkerma

med

f(jljande utlakning av växtnäring

har samma effekt.
I grunda sj6ar avsätts

tja

bottnen. D5tt organiskt material sedimente-

rsom miljön ofta blir- i det nännaste s''frefd sker ingen märkbar ned-

rar.

brytnIng. Bottenlagret vä;;cer sig alit

na.

D~

gyttjebottnen

kärr har

bildats~

n~r

upp mot vat
I

ockar<'::. Vass växer ut från stränderinvandrar fräken och starr. Ett

har också det översta vegetationslagl-et kon-

takt med grundvattnet. Då de tuvbildande vitmossorna kommer in förändras det-
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ta förhållande. Vitmossorna har stor

upp fJera decimeter höga tuvor och
vattenförsörjning. Kgrret har utvecklats
innebär att torra

höjs. Detta sker

r

d~

s~

11a fukten. Ytlagret fBrlorar

småningom kontakten med grundvattnet och bl

n:~rsumprdn.9

113 vatten och kan hygga

att

sr

bereende av nederbörden för sin

t 1 'f

en rnosse ..

p~g.a.

den bli:- I::döta

nederbörden är

att grundvattenytan

Iler avdunstningen är lAg, alltsA

rt land är bildade genom
rarr~a
ett kallt, fuktigt kl imat. De flesta
E
"
o
•
I
~.
,
•
_n KCicl uggnlng Kan paSl<yndCi proce:3s,,"n ~~enom att. av d unstnlngen

<·
.
f orsumpnlng.

och neded:;ördsövei~5kottet ökar.

minskar' från det vegetationsfria

bland sjunker dock grundvattenytan vid avve

j-

Ing. Vattnets Infiltration för-

svAras och grundvattenbildningen minskar.
Dessa båda bildnin~~5sätt dominerade vid olika tidsperioder, beroende på kl]-

matet l sto,L

110o~8oa

åt före

r tideräkning bio'.! kHmatet torrare och

vattenstAndet sänktes. En omfattande l
avstannade 600-500 är r.v.t.

ing b ev följden. Igenväxningen
tigate och kyligare klimat.

grund av

ökade. Omkring år O minskade

;

tenstånclet höjdes be

'f

nederbörden åter och

öarnas andra

igt och
f,

Vat~·

1ng:spedod bt1r jade. Nu växte sjö-

arna igen till i huvudsak sin nuvarande omfattning (före de stora slnknlngarna på 1800-tal

. Dessa

5

ingar i klimatet

\!cl\-

markanta. Mindre varia-

tioner HSrekom senen-e, Undec folkvandringst den och medeltiden var

k~imatet

fuktigare och under vikingatiden torrare (SNF, 1
.Y~J:?tf(H:::
fl

l"lossen har en näringsfatdg och sur lrr! Urj. Därför är vegetationen

rege"! relativt artfattig. En

lsk

se hat

i~n

våt

~

med kärrvege-

tation. Sluttningen upp mot högmossens centrala delar är ofta klädd med gles
, o
.
" ..,_..
. , . . f u k tigare.
•
iagvuxen ta 11 s k.og oc~I o 1 ,.,
IKa arter av ris. ~j~lva mossep anet ar

D!r växer ljung, hjortron, krAkris. tuvdun, tranbBr, rosling och sileshAr.
de riktigt blöta partierna finns viOletta t

dalgero VltlwJssorna är de viktl-

gaste kryptogamerna och växer rukligt över heL3 mossep·lanet.

Figur 3. Mossens vegetation. fritt efter

s

1

l).
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Kärren kan Indelas i rikkärr och fatti

rr efter artsammansättningen. Rik-

kärren finns på kaH<rik berggnmd. De kan vara mycket artdka med krävande
örter som Lex. orkideer. Fattigkärren finns i trakter med magra jordarter,
urbergsmorän, sand och grus. pH är ofta lågt. Olika starrarter är typiska,
1 iksom vitmossor (Sjörs, 1956).

P4eJ.t!l r;J(.k~,'r

EI./:.~rikk~rr

/i

~~r

&:lwkttt&~nft;

~~~,

F~tti,k~~y

vlJ~e~kl
k~"htl4rr ,
~

m.. _

fl.~ks~4ry

, -tkrtlk~

trHf!'

.

O/ekA Va.DSg~r
F i gur -4. Kärrets vegetat i on. Fri tt efter Sjörs (1971).
_
Djurliv.
Få miljöer är så fulla av

.......l..

j

iv som en vattensamling. ! sötvatten

finns så gott som alla djurrikets grupper representerade. Vissa djurarter

ti J lbringar hela i lyet l v,?ltten, Lex. encel j 193; djur och fiskar. ,A,ndra,
t.ex.

troll~ändor

och

som ful1bl:dade leva

myggor~

lever f vatten under sina ungstadier för att

land.

Av de olika djurarterna §r det ofta fAglarna man främst lägger märke till.

De olika arterna är alla på sitt sätt beroende av och anpassade till ett liv
i och omkring vatten., Vattnet ger dels föda 9 dels skydd för boplatsen, ungarna, mot väder och vind och mot eventuella rovdjur. Grodor, ödlor och ormar
lever också till en del sitt liv

vatten. Bland däggdjuren finns vattensork,

bisamrätta och bäver, alla typiska våtmarksdjur. Den sistnämnda gör sina egna vAtmarker då den dämmer upp vattendragen. Älg,

r~djur

och andra hjortdjur

saker sig till vatten f6r att dricka och äta. Speciellt under torrperioder
finns i regel saftiga beten där. Djuren s5ker också skydd i vassbältena.
Jordbruket och våtmarkerna
Jordbruket kan hota

tmarkerna på fjera sätt, t.ex. genom sjösänkningar,

utdikningar och rensningar av vatt.endrag. En .;;jClsänk~~n9.. kan innebära rena

katastrofen för växter och djur" om inte vattendjupet

är- til1rikkligt

stort

efter sänkningen. Alltför grunt vatten medför att bottnen kan frysa på vin-

20

tern. De a 11 ra nesta vattenväxter
te hel ler de

1 i nte att utsättas för kö 1dgrader. i n-

ur som 'lever i vattnet tål detta. Det kan också förekomma

uppfrysnlngsrörelser 1 de vattenmättade bottensedimenten. Rotstockarna ]öper då risk att. slitas av (Selander} 1955). En 2:!.!-d,lkning kan få stora konse-

nö-

Kvenser. Den orörda våtmarken magas inerar vattenöverskott och jämnar ut
deL När dessa mekanismer sätts ur spel,
toppfJöden, vilka kan förorsaka s
krav

p~

r man en ojämn avrinning med höga

ra översvämningar nedströms. Detta reser

en reglering av hela vattendraget. En större del av

~rets

nederbörd

rinner direkt ut i havet och infiltrationen minskar. Grundvattnet fAr ett
mindre tilisKott än

tid~gare

och grundvattenytan kan sjunka. Rensnl!::.9 a::;.

vett,endrag, kan ha } i knande effekter.

Många andra av människans aktiviteter kan också utgöra ett hot mot

våtmar~

kerna. Av] 0Rpsuts 1äpp förändrar vattnets kva 11 tet då ha Hen av närsi3 1ter
ökar. Detta påskyndar vattendragens igenväxning. Tungmetaller och andra giftiga ämnen kan spridas. 2ätortsbe!:ry.9,9~lse åmirar vattenbalansen i området.
Asfalt och cement hindrar vattnet att rinna ner i jorden. Det fortsätter

Istället ut i de större vattendragen. och grundvattnet får ett mindre tillskott.
ll1ternat)one!.J} sky~.ds~~
Våtmarkerna har stor betydelse som

f~gerlokaler

även internationellt. 1971

lade nAgra Internationella organisationer fram ett förslag till en meJlanstatlig konvention om

tmarkenlCl (Conventlol1

on Wetlands, C'W) på en konfe-

rens i Iran. i konventionE:n för"binder man s1g att verka för skydd och vård
av 'landets våtrnarker. och dessutom uppmuntra forsk.ning och utbyte av informatIon om våtmarkerna, Varje stat ska också utarbeta en förteckning över landets viktigaste våtmarker" med avsedda skötselplaner, C\i-j istan. Denna förtecknIng innebär dock inte naget bindande åtagande för landet ifråga. Varje
land har kvar sin

sjä~vbestäi"fimanderätt över

markanvändningen. Hittills har

16 länder skrivit under konventionen, Denna gäller våtmarker inte bara av

betydelse för flyttfåglarna, utan också våtmarker av värde i ekolog1skt~ botaniskt, zoologiSKt, limnologiskt och hydrologiskt avseende. Sverige undertecknade konventionen T december 1974. Den ~~~~ CW-listan (figur

5)

utar-

betades av Statens naturvårdsverk, Den innehåller tjugo områden som godkänts
av regeringen" Det är möjligt att listan

framtiden kommer att utökas, spe-

ciellt när arbetet med den fysiska dksplanertngen kommit längre. De tjugo
områdena har i riksplaneringen bl ivit upptagna som objekt av riksintresse.
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1976 utlystes

det Eu

SClJY!

tmarksåret på initiativ av Europa-rådet.

En kampanj kanad "Värna

av SNV, Fritidsfiskarna,

Nordiska riksmuseet, Riksförbundet för hembygdsvård, Svenska jägareförbundet,

SNF. Sveriges ornitologiska förening, Vattenvärnet och Världsnaturfonden.
Syftet med kampanjen var att väcka intresse och upplysa om våtmarkernas spevärde och problem, En utställning med samma namn som kampanjen har

ciena

cirkulerat i landet. Dessutom har en studiecirkel anordnats av Jägareförbundet och Studiefrämjandet, HVåtmarker och viltvattenii.
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B. Rone Vtterholme
- Lausho!mar
. - Skenhoimen

9. Hornborgasjöil
'10. Täkern
Jm>

'
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{lOt:..

.

",1. Kvismaren

12. Hjäls;aviken
1::L Ä.nnsjön
14. Garnmelstadsviken
15. Persöfjärden
16. Tärnasjön
'17. TjålmejameLaisdalero
'1 S. LaidalJre
'19. Sjaunja
20, Taavavuoma

Figur 5. Den svenska CW-listan. Enligt SNV, 1971.
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LAGSTIFTNiNGEN
\la '1 en j ans'" i "'tn 1 ngo.-I
H

~~--=_:'-:'~r:"~.~
"

Hur har jordbrukets Intressen till

setts i lagstiftningen?

Man har sedan länge l svensk lagstiftning uppmärksammat behovet aven samverkan me 1 i an o l i ka i ntressenter som ha r anknytn i ng t1 j 1 ett vattendrag.
1
ro,
r ••
C
•
«76)''t oc"h
" sJutet
F ran
3\1 17'''0
i u'-taiet
1-lnns
LeX. stromrensnlngsTonattnrngar
'j
<• •

1822). Dessa stadgar del

ningsskyldighet i arbeten fBr att hindra Bver-

svämnlngar.
1824 Kom en bestämmelse, som gav möjlighet att tvångsvis få till stånd en
samverkan mellan olika intressenter

d~

det gällde utrivning eller ändring

av vattenverk som genom uppdämning hindrade odling av jord.
! 1865 å,s förslag till vattenlag farms bestämmelser om deltagningsskyldig-

het i förhånande tYll nyttan 1 rel1sningsföretag. Dessa utvidgades fem år

senare till att gälla även foretag sam gällde

avdlkning~

vattenavledning,

invallning och bevattning av marK.
1879 års dikningslag innehöll reglet-, som gav bönderna möjlighet (eller tvingade dem) att samarbeta i va
den sku1ie röra sig

Ofn

. Man förutsatte dock att det hela ti-

en samverkan mellan likartade intressen.

I 1918 års vattenlag - den som

]Jer idag - finns den privata nyttjanderät-

ten som grundprincip. Var och en

r'led'" rätt att råda över det

på hans grund (kap. 1 § -j)

vatten som finns

de inskränkningar som finns i lagen. Man har

också fort In regler om samverkan mellan Intressen av 01 ika natur. Jordbruket intar något aven särställning. Till exempel ska skada och intrAng pA
Aker och äng uppvärderas till tre gänger sitt värde, medan skada och Intrång
k nas tyaa ganger.
o
",
pa" annan marK" 'ra
vetta

•• ,
981

l er .;::".
" .t k'aplte,
. ] 2
,oretag som .lngar

om llbyggande i vatten!!, Lex, uppforande av

vall~

damm, Dl-O, brygga, hus el-

ler annat som påverkar vattenståndet (§ 1).

l forslaget till den nya

vattenlagen~

1977:2], har jordbruket inte längre

som skall gäna fr.o.m.

n~gon

1982~

SOU

särställning. Det betraktas som

ett av andra intressen. Pr6vningsf5rfarandet har skärpts. Vattenf5retag fAr
utföras utan tinstånd endast om det är !:!.fPcflbart att varken allmän eller
enskiId rätt förnärmas (kap. 12 §
bondens rätt att
{kap.

2 §

n.

!I • • •

n.

Detta är en kl"aft[g inskränkning i

råda över det vatten som flrms Inom hans fastighet l l

Även bestämmelsernej om avvattning genom väg missgynnar jord-

23

bruket jämfört med

bestä~nelserna

r nuvarande Jag. Enligt förslaget ska bon-

den själv bekosta en ev. fördjupning aven vägtrumma, om han inte redan då
vägen projekterades beg5rde att trumman skulle läggas så djupt att en tillfredsst~llande

dränering av marken ovanför vägen kunde erhållas.

Det finns också en förändring till jordbrukets fördel: det är möjligt att
göra intrång I

n~gon

vattning (kap. 2 §

annans vattenrätt för att fä rätt till vatten för be-

6).

Vattenlagstiftningen I Sverige bygger på det privaträttsliga systemet. Andra
länder som tillämpar samma princip är Finland och Norge. PrincIpen är att
den som har vattenrätt i ett vattendrag eller en sjö har rätt att utnyttja

detta. Samhället
detta

pA

g~r

in och sätter upp regler för användandet och begränsar

olika sitt. ! det offentligrättsliga systemet är det tvärtom

ssmhäl i et har den pr i mära nyttjanderätten

t i

s~

att

11 va ttnet. Pr ivatpersoner får

dispens till eget nyttjande. Detta system finns 1 bl.a. Västtyskiand. Italien, Frankri ke och Danma rlC

Hur har naturvårdens intressen beaktats? l 1879 års lag var frågan om naturvård överhuvudtaget Inte aktuell men i 1918 Ars lag reglerar man förhAllandet mellan olika intressen. Naturvårdsintresset är ännu inte speciellt
starkt. Dock har det i viss
§

3 {om bY99ande l vatten}

II • • •

n tillgodosetts 1 några paragrafer. ! kap. 2
s att företag inte får komma till stånd om

(det förorsakar) sådan bestående än.drfng av naturförhållandena ... (att)

förlust frAn naturskyddssynpunkt är att befaraii. I paragrafens nästa stycke
sägs att fBretaget

änd~

kan

utföras om det är av

Il • • •

synnerlig betydelse

för närIngslivet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt •.. 11.

I det nu framlagda vattenJagsf6rslaget har naturvården fått en jämförelsevis
starkare ställning än tidigare. Det sägs att företag Inte får strida mot NVL

eller annan lagstiftning (kap. 3 § 9) och inte heller mot fastlagd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan (kap. 3 § 2). Detta ska försäkra kommuner
och länsstyrelser inflytande Bvar vattenutnyttjandet. När det gäller allmänna
förutsättningar för ett vattenföretag stadgas, att detta ej får komma till
stånd om oHigenhet av sti'5ne betydelse uppkommer för allmänna intressen,
Lex" naturvården (kap. 3 § 3), Det finns dock i samma paragraf en passus om

att företaget ändå kan utföras om det är av i!synnerJ 19 betydelsen från all-

män synpunkt. Här stär allmänna intressen mot aliminna synpunkter. Det blir
alltsA fråga om avvägningar

fr~n

fall tilJ fall.

2 ik

Rent allmänt kan sägas att naturvården har fått en starkare ställnIng i det
nya försiageL Från naturvårdshål ] (SN

menar man dock att bestämmelserna

Inte alls räcker. Naturen mAste fä ett säkrare skydd.
PrövnIngsförfarandet i Vl och i VL-förslaget

I nuvarande vatten agen finns ett judiciellt prövningsförfarande. Markavvattningsföretag prövas genom syneförrättning. Som syneförrlttare utses en
person av länsstyrelsen. SYfleförrättaren ska bedöma företagets
göra en teknisk lösning och en ekonomisk

ber~kning.

som omfattande ska han koppla In vattendomstolen

j

tlnåtHghet~

Bedömer han företaget

utredningen. Denna är

dessutom första instans f<:5r överklaganden av förrättningsmannens förslag.
Ärendet kan föras vidare till vattenöverdomstolen och sedan till HD.
I VL-förslaget vil1 man införa ett administrativt förfarande. Företagens
tillåtlighet ska prövas av regering, länsstyrelse. koncessionsnämnd eller
för markavvattningsföretag genom syneförrättning. Kammarkollegium ska bevaka
de allmänna intressena. Enskilda personer (dock inte sakägare), ornitolo-

giska föreningar, mIljögrupper etc. måste alltså vända sig till kammarkollegiet och fi5rsöka få dess gehör för sina åsikte •. Vattendomstolarna kommer
att gå upp i fastighetsdomstolarna och upphöra som administrativt självständiga enheter. Endast

fr~gor

som rör skadestAnd och detaljreglering ska be-

handlas i domstol. Syneförrättarens förslag överklagas hos fastighetsdomstol
inom 4 vecKor. Beslut l fasti

etsdomstol överklagas hos Svea hovrätt och

vidare till HD.
Allmänt är VL-förs]aget vagt hållet med svepande och övergripande formule-

ringar. Fältet är öppet för olika tolkningar. Avsikten med detta är att försöka jämställa olika slags vattenf5re

En detaljerad lagstiftning 95r dess-

utom att tillämpningen inte lika lätt kan anpassas tln samhällets planering

vid olika tidpunkter - politIskt, ekonomiskt och tekniskt"

_-

Naturvårdslaqstiftninqen
........
....

----~-----~~._-~ _.--~.~

Den f5rsta lagen

p~

natu

rcisområdet kom i 909. Denna nat,ursky'dds 1as i nne-

höj] bestämme'lser om 1nr13ttanoe

Dessa skulle inrättas I sy

;:'1'-]

nationalparker och naturminnesmärken.

att bevara vetenskapligt och kulturhistoriskt

fOI-skrdngsmatedaJ åt eftervärlden, Som

t1d~gan~

sagts kunde nationalparkerna

bara inrättas på kronans mark. För att avsätta naturminnesmärken behövdes
fastighet

rens ti'llstånd (tu

små mö.] iIgheter

rnte

att skydd,L

t i

11 s

1st,

1). Lagen gav därf5r ytterligt

åt naturen. Pdvatägd mark g lek överhuvudtaget

25

~

1952 års

ändam~l.

naturs~ började

man ta upp behovet av mark för frilufts-

Det blev förbud mot

Ise

p~

vissa strandomräden (strandlagen).

Fortfarande stod markägarrätten fast. Avvägningstanken
skyddet skulle inte ha
Naturv~rdslaQen

betonades~

dvs. natur-

särställning gentemot övriga intressen.

1964 (NVL). med senare ändringar och tillägg, Innebär en

----_._-'-,~
......._---~-~~

skärpning av lagstiftningen ti!

na

rdens fördel. NVL:s syfte är att

skydda naturen ur vetenskapl ig-kulturell synpunkt samt som rekreationsmiljö.
r1en

hänsyn ska även tas tl1t "övriga al Gmänna och enskI·lda intressen som be-

rörs av f rågan '1(3

, Det sägs 1 1 § att

I~natw·eil

utgör en nationen Uli-

gång som ska skyddas och vårdas". NVL har dock inga möjligheter att påverka
hur naturtillgångarna utnyttjas. Lagen kan endast punktvis ge skydd åt vissa
exploClteringshotade områden, Lex. genom att LänsstyreLsen med hjälp av NVl

inrättar ett

natur~nråde.

Dessa är av tre slag:

I1.E.

Ma!.!:!9~

BeSlut

SLft~

Kommentarer

natIonalpark

staten

r I ksdag

vetenskapligt

mark kan exproprieras

naturr-eservat

staten,

för detta ändamål
kommun,

länss
re: se

privat

naturvårdsom-

_ ll_

~ .•,J

1_

-

vetenskap l igt, markägaren får ersättku l tu re "I 1t.
ning f Sr Intrång i pågående markanvändning
socialt
•• 11 _

kan endast inrättas om
man ej stör pågående markanvändning, ty ingen ersättning utgår.

råde

Länsstyrelsen kan i brAdskande fall inrätta Interimistiskt naturreservat
resp. naturvårdsområde for högst tre år. Besvär (Jver ·länsstyrelsens beslut

anfars hos regeringen.
Naturreservatet respektive

naturvArdsomr~det kan

inrättas både på statlig

och privatägd mark. Detta är alltså en inskränknIng i fastighetsägarens rätt

att fritt utnyttja sin egendom. Han har rätt till

e~sättning

fBr intrång i

pågående markanvändn l ng (gäll er ej naturvårdsområde). Däremot ha r han ingen
m5jJighet till ersättning för förhindrat potentiellt utnyttjande av marken,
vilket var fallet före 1972 års ändringar l NVL (Bengtssant 1975). Om inrättande av naturreservat skul"le medföra "synnerligt men vid användningen av
fastighetenII (27 §) kan ägaren fordra att få sin fastighet inlöst.

Det generella strandskyddet,lnfört i NVL 1974, kan sägas vara en mer offensiv form av naturvård. Här hindras bebyggelse

pa

aUa stränder med undantag

26

av uppförande av stängsel och ekonomibyggnader för jondbruk och fiske.
1974 ersattes den tidigare samrådsrekommendationen i NVL med en samrådsskyl-

dighet. Detta innebär tvång att samräde med länsstyrelsen beträffande företag som väsentligt kan ändl-a naturmiljön. Länsstyre'lsen kan ålägga företaga""
ren att vidta specie! Ja åtgärder för att betjränsa eller motverka skada (20 §).

Dämning, dikning och andra vattenbyggnadsföretag, kan åläggas s.k. särskild
samrådspI ikt även om företaget inte "väsent! igel ändrar natunni ljön. Läns-

styrelsen i varje län beslutar särskilt. om detta. Förutsättningen är att

tillständ inte redan lämnats enligt vattenlagen.
Det vanligaste sättet att ~_~yd,da e!U~tm~.rk mot avvattning, torvtäkt etc.

ar

genom reservatsbildning. Har våtmarken tidigar-e varit odlad kan markägaren
begära ersättning för nntrång

r

pågående markanvändning. Även skyddsformen

llnaturvårdsområde" kan användas vad gäller våtmarker, men endast om våtmarken ej tidIgare utnyttjats för odl lngsändamiFd ,. torvtäkt etc. Som redan sagts

kan i ilte ett nattH'vå rdsomrade i nrättas där pågående markanvändn i ng kommer

att störas,

_-

KONFLl KTEN
-" .. MELLAN f<1,tlRKAVW\TTN 1NG OCH
,

NATURV.~RD

VARFöR lJPPKOI'1MER KONFll KTEN?

Anledningen U 11 att kanf] lkten mellan naturvårdens och jordbrukets intressen uppst§r är dagens samhällsekonomiska f6rhAllanden och den enskilde jordbrukarens ekonomiska villkor. kontra ett ökat medvetande om naturens värde.
Förr var myrslåtter en viktig del av jordbruket. Myren var en nödvändig naturresurs, utan vilken man hade små möjligheter att skaffa vinterfoder till
kreaturen. Samtidl9't gjordes ingl-eppen - skörden av det gräs som myren pro-

ducerade - i regel pA sA sätt att myrens ekologiska balans inte allvarligt
rubbades. En viss utarmning av näring blev emellertid följden. Detta ledde
till en minskad produktion på längre slkL ! stort sett utnyttjade man dock

en viktig naturresurs på ett ekologiskt riktigt sätt.

Idag förekommer så gott som Ingen m';lrslAtter. Kött- och mjö1kproduktion bedrivs mycket mer intensivt med hjälp av spannmål och val1foder odlat på åkermark. De höga kraven på lönsamhet gör att jordbrukaren inte har

r~d

med att

som förr gå med lien över myrer. istäl1et måste han utnyttja all sin mark
på bästa (läs: mest lönsamma) vis. Detta Innebär oftast att jordbrukaren
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måste dika all mark. Driver han sin gård kreaturslöst finns knappast någon
annan möjlighet. Har han kreatur kan han eventuel1 t ordna bete på de sanka

ängarna, men långt ifrån alla -våtmarker är lämpi 19a ti

~!

detta. Det måste f.in-

nas en viss produktion av lämpliga gräs och örter och det måste vara tiilräckligt torrt på sommaren. Samtidigt är risken för att betesdjuren ska angripas av parasiter stor på odikad sankmark.
På sextiotalet kom debatten om natur och mIljö igång. idag har många fått
upp ögonen för dessa frågor och arbetar aktivt för att förändra samhällets

planering m.fIl. Målet är ett samhälle där utveckl ingen inte åstadkommer ett
skövlande av naturresurserna, och där den enskilda människan inte av ekonomiska skäl tvingas göra bestående skad1 iga Ingrepp i en ömtål ig natur.

Konflikter uppkommer när det uppstår ett behov av ökad åkerareal, eller ett
behov av att övergå från extensiv tiil intensiv jordbruksdrift. Anledningen

till dessa behov är dels kravet på en ökad livsmedelsproduktion, dels llvsmedelsproducenternas - jordbrukarnas - önskan att nå större lönsamhet. Finns
då dessa krav och önskningar idag? I följande avsnitt går vi lite närmare in

på detta.

SAt"lHÄLLETS BEl-lOV AV .ÄKERt1ARK

Jordbruksarealen har de senaste Aren legat tämligen konstant på 2,9 milj. ha.
Den stora åkernediäggelsen i slutet av 1960- och början av 1970-talen har avstannat. i den senaste jordbruksutredningen 1972 och efterföljande riksdagsbeslut 1977 (reg.prop, 1977/78:19) sägs, att dagens odlade areal bör bibehållas. I propositionen räknar man med att en betydande minskning av antalet
jordbrukare korrmer att ske p,g.a. ålderspension, eftersom medelåldern bland
brukarna är hög. Antalet lantbruksföretag kommer att minska från 132 000 år

1975 till ca 112 DOG år 1980. Åkerarealen kommer dock inte att minska

i samma

grad. Den friställda arealen kommer i stället att läggas till bärkraftiga
jordbruk. Medelarealen per företag väntas dirf5r öka- från 23 ha till 26 ha

Ar 1980. Den areal som helt kommer att tas ur bruk bestAr till största delen
av marginella jordar i skogsbygderna. Samtidigt f1nns enligt propositionen
ingen anledning att från samhäl1ets sida försöka åstadkomma en ökning av to-

talarealen jordbruksmark.
Totaiproduktionen i jordbruket har varit så gott som of6rändrad under hela
efterkrigstiden. Den ökade avkastningen per ha orsakad av handelsgödselmedel,
nya högavkastande växtsorter m.m. har alltså uppvägt minskningen i åkerareal
och antal sysselsatta i jordbruket. Effektivare och större jordbruksmaskiner

2 ,-'p

har även sin del

o

denna utveckling. Självförsörjnlngsgraden skall enligt

propositionen vara så hög att vi klarar tre års avspärrning med hjälp av
ransoneringar och en viss styrning av produKtionen. Arealbehovet för denna
produktion ligger på 2,6-2.7 milj. ha. Regionalpolitiska skäl och milj6skäl

talar för att arealen ändA uppgår till 2,9 milj. ha enligt propositionen.
Den nuvarande areaien producerar alltså ett visst överskott, som måste exporteras och då ofta till låga priser på världsmarknaden. Den samhällsekonomiska kostnaden för detta bedöms av utredningen ligga på några hundra
mi lj. kronor.

Våtmarkernas uppodling för jordbruksändamål kommer troJ igen inte att bli särskilt omfattande inom den närmaste framtiden. Som tidigare sagts räknar man
med att ca 1000 ha/år berörs av större markavvattningsföretag. Dessa företag
syftar oftast till återställande av tidigare utförda dikningar, som t.ex.
rensning av avlopp, invallningar m.m. Endast i enstaka fall kommer det att
röra sig om rena nyod'l ingsföretag.
Man kan anta att behovet av åkermark kommer att öka i framtiden. En ny energikris, som sänker tillgången på handeJsgödselmedei till ett minimum, förväntas medföra behov aven ökad areal för bibehållen produktion. Ett eventuellt
förbud mot användandet av kemiska bekämpningsmedel kräver också utökade
arealer. Livsmedelssituationen i världen kan kräva en omfattande nyodling.
l första hand behövs dock en omfördelning av de livsmedel som redan produ-

ceras, eller som nu används till animalieproduktion.

JORDBRUKETS BEHOV AV ÅKERMARK
De flesta jordbrukare i Sverige idag far slita relativt hårt för sina inkomster. För att verksamheten ska gå ihop krävs ofta en mycket stor arbetsinsats

av brukaren och av de övriga familjemedlemmarna. Detta gäller främst

j

de

traditionella familjejordbruken. Om man slår ut dessas genomsnittliga årsinkomst på det verkliga antalet arbetstimmar. kan förtjänsten/timme för många
jordbrukare inte jämföras med t.ex. en industriarbetares. ! propositionen

1977178:19. s.

']6

beskrivs situationen sålunda: llUnder första hälften av

1960-ta!et utvecklades jordbrukarnas och

J

ndustriarbetarnas fami ljeinkomster

parallellt. Industriarbetarfamiljernas inkomster låg högre än jordbrukarinkomsterna vid 25 ha-gårdar men lägre vid 40 ha-gårdar. Sedan slutet av 1960talet har fami ljeinkomsterna vid 25 och 40 ha-gårdar normalt legat lägre än
lndustriarbetarfami ljens inkomster. medan inkomsterna vid 70 ha-gårdar legat
högre. Mellan åren 1967 och 1970 steg industriarbetarfamiljens inkomster med
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ca 40 % medan jordbrukarfaml1jens inkomster ökade med ca 12 % för 25 ha-gårdar och låg praktlskt taget stilla för 40 ha-gårdar. Under senare år har
jordbrukarfamiljens inkomstei i procent räknat stigit ungefär lika mycket
per år som industriarbetarfamiljens vid de båda mindre gårdsstorlekarna och
något mera vid 70 ha-gårdar.t!
Enligt propositionen svarar de stora gårdarna (> 5D ha åker elier 30-50 ha
åker och en större djurbesättning) för nära hälften av

produktjonen~

sam-

tidigt som de endast utgör 10 % av samtliga företag. De medelstora gårdarna
(30-50 ha åker eller 10-30 ha åker och en medelstor djurbesättning), ca en
fjärdedel av antalet gårdar, svarar för en tredjedel av produktionen. De små
gårdarna « 30 ha åker eller < 10 ha åker och en mindre djurbesättning). ca
två tredjedelar av antalet gårdar, står för en fjärdedel av produktionen.
Man kan påpeka att en jämförelse industriarbetare-jordbrukare är svår att
göra. Fastigheter, lån, investeringar m.m. gör att jordbrukaren har en ekonomisk säkerhet som inte lönearbetaren har. P.g.a. inflationen har jordbruke~

gjort stora kapitalvinster. Enligt propositionen har dessa under 1973-

1974 per år uppgått till 14 000 för 25 ha-gårdar. 27 000 för 40 ha-gårdar
och 43 000 kr för 70 ha-gårdar. Dessa kapitalvinster kan ju likväl inte utnyttjas under pågående drift, utan först vid en försäljning av fastigheten.
för att följa med i den allmänna prisutvecklingen måste bonden bruka sin
gål"d rationellt. Alla tekniska förbättringar, som kan göra arbetet lättare

och förkorta tiden för varje arbetsmoment välkomnas. Likaså alla metoder
för att på sikt få högre skördar. Lex. grundkalkning för att höja jordens

pH-värde, eller en dikning för att slippa översvämningsrisker och få en jämnare, snabbare upptorkning av jorden.
Jordbrukarnas inkomster av jord- och skogsbruk uppgick år 1975

j

genomsnitt

endast ti11 mindre än hälften av deras sammanlagda inkomst. Detta tyder på
att många jordbruk inte kan ge full sysselsättning åt sin arbetskraft. Brukaren måste ofta söka deltidssysselsättning utanför jordbruket. och sådan
finns inte alltid att tillgå. Därför är många jordbruk i behov av ökad areal.
Allt fler jordbrukare övergår från animal ieproduktion till spannmåtsproduktion, mycket beroende på att djurskötsei kräver så mycket arbete och är så
bundet. Det fordras alltså ökad areal för att full sysselsättning skall kunna

erhållas på gården. Går det inte att öka arealen genom tillköp av mark eller
arrende~

kan nyodling bli aktuell. Intäkten från en sådan nyodl ing kan bli

betydande) om redan överkapacitet i form av arbetskraft och maskiner finns.
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Den extensivt brukade arealen i Sverige minskar alltmer i omfattning (se tabell 2.). Ett extensivt våtmarksbete eller en sankmarksslåtter kräver oftast
lika mycket

j

insatt kapital av arbete och byggnader som ett kulturbete

eller en kulturslåtter. Avkastningen på den extensivt brukade arealen blir
däremot avsevärt lägre. För bästa lönsamhet krävs att varje insats av arbete
och kapital ska ge högsta möjliga utdelning. Jordbrukaren har inte råd att
driva sitt jordbruk extensivt.
Vilka alternativ har då ett jordbruk med för låg sysselsättningsgrad, om det
inte kan utöka sin areal genom tinköp. arrende eller nyodling? Ett alternativ är specialisering t.ex. på trädgårdsprodukter, potatis. animalieproduktion. Detta stupar ofta på höga investeringar, olämpliga naturförhållanden.
brist

pa

arbetskraft under arbetstoppar, osäker marknad etler brist på kun-

skap. Det andra alternativet är deltidssysselsättning utanför jordbruket.
Samhällets uppfattning om jordbrukets roll och betydelse kommer till uttryck
i jordbrukspolitiken. Huvudsyftet med ]967.~rs jordbrukspolitiska besiut var

att skapa förutsättningar för fortsatt ekonomisk ti l1växt i samhället och då

var det naturi igt att underlätta rational isering och strukturomvandl ing.
Jordbrukspolitikens mål var produktion till lägsta sarnhäliskostl1ad, samtidigt
som de som arbetade inom jordbruket skulle få del av den allmänna standardstegringen. Detta förutsatte en snabb rational isering med stöd åt de jordbruk som bedömdes som utvecklingsbara. Beslutet innebar att de jordbrukare
som ville fortsåtta att bruka jorden var tvungna att utnyttja alla möjligheter till en effektivare drift för att uppnå ti1lräckl.ig lönsamhet. Inom
dessa ramar för jordbrukets utveckl ing rymdes inte några naturvårdsaspekter.
Det sades rent ut att jordbrukspol itiken inte ska vara något medel för att
vårda och bevara naturen. Detta är enbart naturvårdspoiltikens uppgift.
Allt detta gav jordbrukaren så gott som inga ekonomiska möjligheter att ta
någon extra hänsyn till t.ex. värdefulla våtmarker, vilka ur naturskyddssynpunkt borde bevaras. Om bevakningen från den sidan inte sköttes tillfredsstäilande blev alltså risken stor att värdefulla naturområden offrades på
den privata lönsamhetens altare.
l jordbru,ksutredningen 1913. med efterföljande rJksdagsbeslut

j

oktober .19)7,

är samhällets attityd gentemot jordbruket mer positiv, Man inser värdet i
att Sverige har en levande landsbygd. Den nuvarande åkerareaien bör bibehållas. Att tillförsäkra dem som arbetar i jordbruket

j

alia delar av landet

en ekonomisk och social standard jämförbar med andra gruppers är ett av huvud-
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mälen

~

beslutet. Ett annat är att tillgodose konsumenternas krav pA säkrad

livsmedelstil1g~ng.

De statliga insatserna bör gå ut

•
""
•
satt rationcHJSerlng
genorn

p~

att främja en fort-

"
, '~.j
d e av ratlone
•
'l"
nd
e
\/lomaKtnal.an
la

familjeföretag. Jordbrukarnas inkomster regleras som tidigare med produktpriserna,

vl~ka

staten subventionerar ti"ll stor del. Enligt beslutet är det

eftersträvansvärt att l rim1 g

l la den omväxlande landskapsbi Id som

odlingslandskapet sedan läng tid

t

Sedan 1972 finns vissa

r för jordbrukare att inom jordbrukspo'l iti-

kens ram få b i d i-ag

t i

11

llbaka ger.

rdande å tgärder av $,NV och berörda kommu-

Il I and s

ner, Sådana åtgärder kan vara betesdrift eller slåtter på Igenväxningshotad
areal. r princip finns inget som hindrar att bidrag kan utgå tn l Lex. ett
vAtmarksbete. Bidragsresurserna är dock rätt små. ! praktiken reserveras

s~

dana bidrag till bygder där bevarandet av gamla kulturmiljöer anses mycket
viktiga, till exempel primära områden för det rörliga friluftslivet.

HUR LÖSES KONFL I KTEN I PR,'\KT! KEN
------'
-'----'-------..

", ,...'....

För att få en uppfattning om hur dessa frågor bedöms i praktiken har vi
gått Igenom nAgra fall, där jordbrukets och
emot varandra

naturv~rdens

intressen har gltt

r olika hög grad. VI har inte försökt ge någon fullständig

beskrivning, tekniskt, hydrologiskt osv. av de 01 ika fallen. Det vi anser
vara intressant i detta sammanhang är endast att

skärsk~da

vilka argument

som används för och emot ett vattenföretag som hotar förstöra värdefull
natur.

GENOMGÅNG AV NÅGRA FALL
Kvismaren

Detta är ett välkänt fall som ännu efter flera år inte har avgjorts. SyneförrSttningen var klar i december 1

. Förslaget överklagades i VD och VÖD

och behandlas nu i HD.
Sakägare i målet är ma

Jegiet som har överkLagat

rna sorn vr1'1

invalla Hammarmaden och Kammarkoi-

rrättarnas

försL:Jg~

kanat alternativ 2.

Kammarkollegiet anser' att detta tar all tHSr l j ten häns'yn ti l! de stora och

oersättliga naturvärden som skulie

Man stöder sig

p~

till spillo om förslaget genomfördes.

utredningar och synpunkter f

bro län, SNF och föreningen Kvlsmare

SNV, länsstyrelsen i Öre-

gelstation. Kammarkol1egiet före-
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språkal- ett mindre omfattande förslag till

lnvanrdng~

kallat alternativ 1.

Markägarna har ocksä synpunkter på syneförrättarnas förslag. De vill att
det invallade området skall utvidgas Istället.
SNV har förklarat sig berett att svara för kostnaderna för ett naturreservat inom det aktuella området. Diskussionen; målet

~n

huruvida området od-

lats tidigare eller ej har endast betydelse för ersättningens storlek till

markägaren vid en eventuell reservatsbildning.
Historik
Äf

i879 påbörjades den stora sjösänkningen av Hjälmaren. l samband med den-

na sänktes också de två sjöarna Västra och Östra Kvlsmaren. Samtidigt rätades delar av Täljeåns lopp, vi !ken avvattnade Kvlsmarsjöar"na. Dessa nygrävda delar kallas K"vismare kana1. Kvlsmarens totala yta var före sänkningen
?

120 k.m-.

Idag återstår ca

.

8

7

km~·

våtmarker. Sänkningen förändrade totalt

landskapsbilden (figurerna 6 och 7).

Anledningen till sänkningen var problemen med de omfattande översvämningarna
1 området, speciellt vid snösmältningen och vid långvarig nederbörd. Täljeån hade inte kapacitet att föra bort tillräckligt med vatten, mycket bero-

ende på det obetydJ iga fallet ner mot Hjälmaren, där Täijeån mynnar. Man

vilje med sjösänkningen även utvidga åkermarksarealen, samt kunna odla fodergräs av högre kval itet än de natur1 iga våtmarksgräsen, vilket krävde
dränerade marker. Efter sänkningen fanns endast

n~gra

få öppna vattenytor

kvar av Kvlsmarsjöarna. Vassbälten bredde ut sig. De forna ängsmarkerna dikades och omvandLades ti 11 åke,·.

L~ngt
t

före den stora sjösänkningen hade försök gjorts att sänka de höga vat-

o,
enstanaen

l•

• ••
sJoarna

"

!

o ,
omraoet,

C"·

'j

ramst geneln

• • • •
stromrensn
inga!", T-l'·
a Jean,( 1700 -

talet) samt diknlngal"" ("1850-talet). Men dikning har tro l igen förekommit i
mindre utsträckning ända sedan 1400-talet.
I

mitten avl90Q-talet orsakade snösmältningen återigen stora översvämningar,

beroende på att markytan hade sjunkit, som en följd av uppodlingen. Under
slutet av 1960-taiet och början av 1970-talet breddades och fördjupades därför Kvismare kana1. Även en del

nvallningar utfördes. Fördjupningen av Kvis-

mare kanal medförde att variationerna i vattenstAnd

minskade (vilket ju var

syftet). Maderna .blev därigenom torrare, och igenväxningen ökade. Själva
sjöbottnarna har inte sjunkit, utan tvärtom höjts något genom ofuilständig
nedbrytning av vass etc. Därför är så gott som alla öppna vattenytor för-

Fi9ur 6, Tälgeåns flodområde med sJoar, åar och våtmarker en!. de geologiska kartorna serie Aa~ No

84 (1869-79). Enligt Hytteborn, 1977,

1+9, 5Lf, 63,

w
w

Endast mossrai'.uJ;:en ar medtagen. men av dessa t.orde endast de tx"e omnämnda (ö ~ R och P) va:ra någo:clunda oskadade.
Sjöarna SK, VK och ÖK ar utdikade, sjön MOS är helt försvunnen och uppodlad.
"

Figur 7. Tälgeäns flodområde med sJoar, Aar,"diken och vAtmarker enligt topografiska kartorna gE NO, 9F NV, lOE SO,
lor sv och 10F SO samt de geologiska kartorna, serie Ae. no 5 och 8 (1962-69). Enligt Hytteborn, 1977.
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svunna idag. Det som återstår är madmarker och vassbälten. tgenväxningen
pågår oavbrutet. Denna utveckl1n9 har m[ssgynnat fågelfaunan. Under senare
år har länsstyrelsen i Örebro län inlett försök lTled olika restaueringsmetoder för att eventuellt kunna återställa vissa områden av Kvismaren till
lämpl iga fågellokaler" Heja våtmarksområdet utgör idag 850 ha. 250 ha består

av madmarker. Det är dessa som är mest värdefulla för fågeliiv€t. Det aktuella invalJnlngsområdet,

Hammcjl·maden~

är på 50 ha. och det ingår i det störs-

ta sammanhängande madområdet,
Synpunkter på

~lneförrätt~i~gen

Kammar~ollegiets

b~svär:

Kvismaren utgör ett av Sveriges förnämsta tillhåll

för vatten- och sumpfåglar. Östra Kvlsmaren anses i SOU 1971:75 vara ett

område- av riksintresse för den vetenskap1 iga och kulturella naturvården.
Kvisrr~ren

är dessutom upptagen på CW-listan över värdefulla våtmarker.

Den största betydelsen har Kvismaren som rastlokal för flyttfåglar. Sådana
rastlokaler i Mellansverige är mycket få l och därför är varje område vikt1
var för sig. Kvismaren har heja tiden beskurits på våtmarker genom invallningar och breddning av Kvismare kanai. Om Hammarmaden nu invallas innebär
detta att ungefär en tredjedel av madmarkerna kommer att försvinna. Detta
medför att Kvismaren sannolik.t kommer att förlora sitt värde som rastlokaL
Hammarmaden har de senaste åren växt igen l en sådan omfattning att områdets
betydelse för fågel har minSKat. Men ur ornltoiogisk synpunkt har

Ha~~ar=

maden det största potentiella värdet av totala Kvlsmarområdet, om skötselåtgärder vidtages. SNV har förklarat sig berett att bekosta framtida skötse!åtgärder; bränning. bete och slAtter.
Anledningarna till Hammarmadens igenväxning är upphörandet av

betesdrjften~

de sista årens ringa nederbörd och breddningen av Kvismare kanal 1971, som
medfört minskad och förkortad våröversvämning. De senaste åren har dessutom
markägaren tagit upp diken och byggt vallar utan tiilstånd, vilket medfört
ökad torrläggningsgrad. Då det råder tveksamhet om att marken har odlats
tidigare är det ej säkert att invallningsföretaget är att betrakta som ett
återställningsföretag, vilket syneförrättarna hävdar.
_N_a_t_u_r_v_å_r_d_s_.v_e_r_k_'e_t_~s_.!
..nvänd!! i .~ar.:

för ett bevarande

0\1

SNV betona r behovet av att garanti er skapas

Kvlsmarområdets naturkvaliteter, efte'rsom området dels

betraktas som av riksintresse l SOV 1971:75, dels är upptaget på CW-listan.
Dessutom rinns endast ett fåtal våtmarks lokaler i Örebro län. Därför bör
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länsstyrelsen I Örebro 1än avsätta vissa delområden av Kvismaren som naturreservat, bland dessa Hammarmaclen, SNV är berett att bekosta både reservatsbi1dning och skötselåtgärder.
Länsstyrelsens invändninaar: Kvismaren har starkt oåverkats och förändrats av
'"_

. . . . ., . . . ~ . . .

l

tidigare torrläggningsföretag. Den största arealen upptas nu av grunda eller
torrlagda

vassomr~den

av begränsat

naturv~rdsintresse.

Desto viktigare är det

därför att bevara de få klarvattenytor som återstår, samt de madmarker som
omger vassområdena. Varje sådant fnadområde som uppod1as innebär en allvar1 ig

inskränkning l Kvismarområciets kapacItet som rastplats för fågel. 50 av 850
hektar totalt kanske inte verkar som en allvarl 19 inskränkning; Men dessa
50 ha är en tredjedel av de totala madmarkerna inom området. Hammarmaclen är
dessutom ett av de kvantitativt mest värdeful1a madomradena med avseende på
fågel 1 ivet inom Kvismarområdet.
länsstyrelsen har tagit ett principbeslut om at.t KVlsmarområdet ska avsättas
som naturreservat, när överenskorflii1else har träffats med berörda markägare. i
fÖl-sta hand viil man ha en frivf1ilg sådan. Markägarna har hittHis helt av-

visat förhandiingar om biidande av naturreservat,
Fören,ingell~ Kvlsma~eJåS!e,I"~tat;.5Hl
... l..n,!.ä0dn~:

r4aderna är de viktigaste de-

larna av Kvlsmarområdet ur ornitologisk synpunkt. specieilt under häckningsperioden, De har stor betydelse både för vatmarksfåg1a, och rovfåglar. Kvismaren är dessutom upptaget

(:1"'-'1 istan. Tidigare

lnva~

frdngar av området har

redan avsevärt minskat madernas storlek. Ca 2/3 av det största sammanhängande
madornrådet skulle spel ieras aven lnvallrdng av Hammarmaden. Området har tro-

ligen ej varit uppodlat tidIgare, enligt flygfotograferingar utförda 1945.
1959 och 1966. Omkring 1920 försökte. man göra en invallning, men den spol ie-

rades av vArfloden. 1975 gjordes en fältbesiktning dä man inte kunde se några spår efter gamla tegdiken. Därför kan rnan inte z som förrättningsmännen,

pAstA att det är ett restaureringsföretag. utan det är istället ett helt
nytt företag. Syneförrättarna hävdar att det rör sig om tidigare odlad mark,
bl.8. därför att marksättningen varit så hög som 0,3-0,6 m. Men detta är
ingen speciellt hög sättning på en så lång tidsperiod som det rör sig om {sedan 1880). Marken har dessutom använts till

s~åtter

och bete, tidvis inten-

sivt.

Markägarens dikning och invallning utan tillstånd på Hammarmaclen har starkt
bidragit till igenväxningen. Detta trots att länsstyrelsen 1971 utfärdade
ett interim1sti

förordnande om fredning av området enligt NVL. Får åtgär-
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der v i dtagna I stri:d med naturvårdsIntresset

kernas värde för natu

bedömningen av madmar-

fall kan en mark.ägare successivt utarma

rden?

en fågel biotop och därefter
så sätt få

've rka

dess värdelöshet för naturvården, och på

tillstånd att odla upp marken. Genom bränning och röjning kan om-

rådet sättas i s

igen. Bete, s åtter och markbearbetning är andra lämp-

liga åtgärde"

ndet av

Iler kvar vårflödesvatt-

\la11ar sorn

i

net en längre tid hindrar igenväxningen.
L
k ",...,.
S
. ve.n~.~.a na.t,L!.rS t'aa~~~ngc:.l15

..• , •

K •

",..

b

ar av stOI- etydelse ur våtmarkssynpunkt, och är därför upptaget pI CW-l istan. En even_.!,Dyanar~!fi.9::~E":

tuell invallning av Hammarma

'VI smal"OUlradet

skulle spol iera ca 1/3 av den total arealen

öppen, våt gräsmad i Kvismarområdet. Maderna är ju ur ornitologisk synpunkt
de värdefunaste områdena, och utgör ca 16 % av totala Kvism,3rområdets are-

ai. Dessutom l1gger just Hommarmaden mycket lättåtkom'!;g för allmänheten.
eftersom landsväg går al1deles !ntill. Det finns heller inget stöd för att

området skulle ha odlats ticHgare. utan detta har endast använts till sjögrässlåtter och bete.
M.a,rkägarnas vid .~;ammar~naden för~y'.:§! fÖ,r en invan~,ing: t'larkägarna hävdar
att man försöker göra en pr'lncipfråga av motsättrdngen mellan naturvårds-

intressen och jordbrukslfltressen r KvismarområdeL De ser det som märkl igt
att man valt just detta ärende som principmål för att ilpröva hur långt natur-

vårdsintressenternas mä

19a

re

kan nå när det gäller att försvara

de intressena>!, Den aktuel12 [nva lnlngen rör iståndsättande av gammal åker
O ha (länsstyrelsen anger 50 resp. 850

på 40 ha, Totala Kvismaratea en är

ha - här råder tyd] igen delade meningar). Påståendet att dessa 4D ha utgör
1/3 av all genuin madmark som

t är'

Inns;

!aktlgt. Dessa 40 ha kan

uppdelas l LS ha mark be\iUXen med busk och s1y (hel t igenvuxen), 15 ha kvick-

rotsvall och 10 ha Jandvinningsmark (tidigare sjö). Arealen har tidigare varit odlad. 1967-1970 odlades havre och korn på 25 ha. Men längt tidigare odJades omradet. Det flrms spår av

tegdiken redan

iken ; hela området. 1.-o1lgen fanns

vid 1900·'talets bör cHL Bete har dessutom

förekommit.

Kvismaren kan betraktas som våtma!~k endast under en del av året, dvs. på våren. Resten av året kommer en ök:ad s lyt! j 'l växt att ske. De områden som odla-

des fram till 1970 har redan

ts allvarligt. Vadar- och sumpfAglarna

minskar i antal, och maden övergår mer och mer till hemvist för rovfågel.
Hammarmaclen är nu inte alls åt

ro

för

tmarksfågel. Därför bortfaller

mer och mer argumentet att Kv smaren är upptagen

p~

inte CW-l istan oantas

"mskil t

j ekt t i 11 1 i stan.

eftersom det :ih' va

CW-] istan. För övrigt är
land, som utser ob-

Att återställa KVIsmaren som få

ö skulle kräva stora insatser. SNV har

i

sitt beS\lär" utlovat bidra';} ti"i'l reservatsbi1dning och skötselåtgärder. Men

bidragsgivningen måste väl gå den normala vägen med prövning, och inget säger
att bidrag KOffllner att utgå den närmaste tiden, elier ens på längre sikt. Kammarkollegiets förs"lag till betesddft för att öppethålla våtmarken är omöj-

1igt att genomföra p.g.a. paras1tproblemen. En invallning av Hammarmaden kommer inte att ha speciellt stor betydelse pi

11ivet. Invallningen utgör

endast en -femtedel av de totala madamrådena. Övriga områden är mer än ti11-

räckl Iga för det fågelliv som

r ! KvismalOmrådet idag. Vid en in-

vallning kommer dessutom öppet vatten att bi Idas utanför val larna. Detta kan
istället gynna

f~gellivet.

De

tueIla markerna har en ytterligt marginell

betydelse för fågel1 lvet i världen i stort, och även inon, själva Kvismarområdet.
Det aktue] la området är ytterst väj lämpat för jordbruksändamål. Om man ser
globalt på problemet måste ail lämplig mark utnyttjas till jordbruksproduktion far att hindra världssvätten. Jordbrukarna idag är dessutom tvungna att,
raretagsekonomiskt sett, utnyttja all tillgänglig areal för odling. Domstolen måste bedöma detta fall med utgångspunkt från hur området ser ut idag,
och inte hur det eventuellt kan se ut efter eventuelia framtida skötselåtgärder.
Dom i Södertörns tingsrätt, VattendomstOlen, VU 1/75
"Domskälen: Eniigt SNV är förutsättningarna för ett rikt fågelliv på madängarna dels att området översvämmas

pa

ren. delS att de hävdas med bete el-

ler slåtter. Detta har inte förekommit de sista tio åren. och ängarna har
vuxit igen mer

mer.

Vattendomstolen finner utrett att en invallning skulle innebära betydande
förlust från naturvardssynpunkt
växer de Igen med vass
Bete på området kan

~dast

om ängarna vore hävdade, ty utan hävd

sjösidan och med

tr~d

och buskar från landsidan.

anses som ekonomiskt iönsamt p.g.a. risken för para-

sitangrepp. för ett uppehållande av markerna krävs allmänna medel. De gjorda uttalandena iran Naturvårdsverket om att det är berett att bekosta arbetet är så vaga och al1m5nt hållna att VD inte kan bygga sitt stäl1ningstagan~..
"
•
d e pa" a t t d enna rorutsattnlng

~··"1 •
fore,igger.

Vattendomstolen anser därför att en iri\/a1Jning av de igenväxande
arna inte innebär betydande

lust ur naturv§rdssynpunkt.

strand~ng-
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f aststaller synemanne.ns slut,ga
'1 .
voms 1u.!:.:omsto,en

n

O<

rörande Hamma,' m.f!.

J

-

-

••

,"
• uc, dec.
>
utlatanae

971J.'+

•

invallningsföretag ·iS'?!:.

en bilaga redovisar domstolen sina ekonomiska bedömnIngar. Enligt domsto-

lens ekonomiske

kollegiets) 19.1

5akkunn~ge

bl ir båtnadsöverskottet för alternativ 1

(Kam~ar

;-, och för alternativ 2 (syneförrättningens) 183.130:-.

Här råder vissa meningsskl1jaktigheter

ntH"

man ska beräkna kostnaderna. En-

1 igt Kammarkollegiet blir deras alternativ bill igare och får ett större båtnadsöverskott. vomstolen anser emellertid att alternativ 2 är klart överläg-

set.

B~da

alternativen är tillätliga enl. vattenlagen.

I en annan bilaga til', domen redovisar

_~}emännen

för de ytterligare utred-

ningar som föranletts av invändningarna mot förslaget. i SOU 1971:75 finns
ingen entydig gränsdragning för Kvismarområdet menan områden, som är intressanta för den allmänna naturvården och områden som inte är det. Vill-

koret i Kungl. MaJt. prop, 1952/1
maren skall

om att fd sjöarna Östra och Västra Kvis-

iämnas l det närmaste orörda har infriats i huvudsak. K"vlsmaren

är av internationellt intresse, men att naturvårdsintressena just i detta

! illa delområde skulle vara av sadan vikt att jordbrukslotressena utan er-

sättning

sku~le behöva

vika är inte rika självklart för synemännen. Åter-

förandet av markerna till odlad jord är dessutom väl motiverat ur f5retags-

ekonomisk synpunkt. Kammarkollegiet ha!:"
om tidigare odling bygger

visat att synemännens antagande

feL3ktlga premisser. Synemännen har a'lltså inte

funnit att företaget strider mat paragraf 7:39 Vattenlagen. (Den paragraf
som förbjuder åtgärder som fÖj"orsakar betydande förlust från naturskydds-

synpunkt .)

Synemännen svarar också marKagarna angaende deras synpunkter på f5rrättning"

""0

en. {de ville ju invalla ett ännu större område): En utvidgning av det in..
,laga .
'!
"'ff ar d els
'i
f"oretagets .Jnver k an pao
val" la d e omra• d.et mater
hinGer
vad. .betra:
vattenförhåJlandena i Kvismare kanai

5

dels så skUlle området bH så stort

att det klart skUlle komma att stå i strid med 7:39 Vattenlagen. Utvidgningen är dock försvarbar ur teknisk-ekonc)misk synpunkt.

Dom i Vattenöverdomstolen
Domen i Vattendomstolen

det överlämnades därför till

), T 15/76
1975 överklagades av Kammarkollegiet. Ären, som byggde SJtt beslut på samma handlingar

som VD, med vJssa tilläggfr-ån de tid gare besvärsJngivarna. Domen meddelades

17/5 1977. VrjD fastställde då VD:s tidigare domSlUt.
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Domskäl: Syftet med invaJJningsröretaget är att förbättra torrläggningen av
mark. Ärendet ska behandlas som utförande av nytt torrläggningsfBretag. Värderingen aven torrläggning ska bygga på markens nuvarande hävd och beskaffenhet. Ai itså inte på eventuella framtida åtgärder som ftirändrar markens värdering (som eventuella bidrag från SNV för buskröjning> betesdrift etc.). Enligt VÖD:s bedömning innebär en invallning ett relativt 1itet ingrepp i naturförhå 11 andena som ile l het i Kv r smarområdeL ! genväxn i ogen alf maderna har
gjort att detta område. Harrrnarmaden, minskat i betydelse sam häcknings- och
rastningsiokal för fågel. De områden som är kvar oförändrade efter invallning kommer att räcka för fågellivets behov.

Domslut: VÖD finner alitså inte att I!lnval1ningsföretaget orsakar sådan bestående ändring av naturförhållandena, varigenom betydande förlust från naturskyddssynpu~kt är

att befarail. Synem&nnens utlåtande fastställs. VÖD an-

ser att anledning att pröva tillåtligheten av invallning eni igt alternativ 1
inte finnes, eftersom denna invallning innebär att ändamålet med invallningen inte vinnes (för l iten båtnad).
Denna dom i VÖD överklagades av Kammarkollegiet. Målet har nu gått vidare
till Högsta DomstOlen, där det ännu ej avgjorts.
HaJlgveds

jnvaIJ~lng5fö~

Hallqved är beläget vid Funbosjön 1 Uppsa'la län. Genom invallningsföretaget
skulle en mindre del av den sydligaste vIken I Funbosjön avvattnas. En vall
skulle anläggas samt en pumpstation. Området. som utgjordes av naturliga
sankängar~

utnyttjades till bete sedan tidigare. Enligt syneförrättningens

förslag till vaJldragnin9 skulle denna komma att beröra ett fornminnesområde
skyddat enligt fornminneslagen.

Ka,~narkolieglet motsatte

sig först invall-

ningsföretaget. Besvär inlämnades till VD. Efter nAgon tid drog dock Kammarkollegiet tillbaka en del av invändningarna. Domen meddelades i juni 1976.
Kammarkollegiets urspr'ungliga~:'ivär: Ett invallningsföretag skulle åstadkomma sådan ändring av naturförhållandena att betydande förlust från naturskyddssynpunkt vore att befara (VL § 7:39). Området består nu av mycket
vackra naturängar. Från länsväg 282 och en mindre väg har man en fin utsikt
över ängarna ner mot Funbosj5n. En eventuell invallning skulle Innebära att
naturängarna försvinner. Dessutom skulle själva vallen utgöra ett synnerligen
störande inslag i landskapet. Vallen kommer också att helt förstöra ett
fornminnesområde skyddat enligt fornminneslagen.
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.L.änsstyrelse.ns iilyändn.i!"~.: Det område som vid en invallning skulle bli
åkermark, bestal" idag av naturliga sankängar. Dessa utgör ett värdefullt inslag i kulturlandskapet, samt

~r

av stor betydelse för naturmiljön vid Hal1-

qved. Det kan inte uteslutas att en invallning kommer att medföra en höjning
av högvattenytan l sjön. Enligt förrättningen ska sa inte vara fallet. Men
förrättningen grundar sig

j

detta fall på

al~tför

ofullständiga vattenstånds-

mätningar. Dessutom planeras andr"a vattenföretag uppströms Funbosjön, vilka
eventuellt kan komma att påverka Funbosjöns vattenstånd, Den projekterade
vallens krönhöjd kan därför inte anses ge ett fullgott skydd för översvämningar, vilket kan minska båtnaden för företaget. Den planerade vanen kommer att negativt påverka landskapsbilden i området. Dessutom berörs en fornlämning. Enligt förrättningen har företagets vinst uträknats till 10.566 kr

(båtnad 57.566 kr - Kostnad 47.000 kr). Denna vInst bör ställas i relation
till skadan på natur- och kulturmiljön om företagets genomförs. Tillstånd

till det aktuella företaget bör ej lämnas förrän ytterligare utredning klargjort förhållandena vid och uppströms Funbosjön.
landsant.i.kvariens imI2indni,n}i.§r: Den planerade vallen kommer att beröra ett

fornminne skyddat en1 igt fornminneslagen. Detta utgörs aven gammal husgrund, vars ålder är okänd. Om husgrunden ska kunna bevaras bör vallen anläggas minst 25 m söder om grunden. och ges en sådan utformning att den inte
inkräktar på miljön. Landsantikvarien och riksantikvarieämbetet kan medge
ett borttagande av fornlämningen. Men detta måste föregås aven vederbörl ig
dokumentation och undersökning av grunden. Denna undersökning ska i 51 fall
bekostas av markägaren-exploatören.

Markägarens försvar föro_en

invalJni~:

tade sankängar komma att överföras

tf]

Genom företaget skulle några fon. be1 åker. Ängarna är ej exceptionella

beträffande vare sig flora eller fauna. Dessutom finns vid funbosjön många
and ra ånga r av samma typ. Va tf en kommer l nte att bI i ett f rarnträdande i ns l ag
i landskapet. Detta beroende på att den skal! placeras i omedelbar anslut-

ning till ett bladvassbevuxet område. Den grästäckta vallen kommer att bli

lägre än vassen. Någon risk fBr översvämning kan inte anses föreligga. Det
vattenstånd som i

sa

fall erfordras inträffar mycket sällan, och under myc-

ket kort tid. En eventuell översvämning skulle inte hinna göra någon större
skada. För närvarande växer sjön snabbt igen. Det vore därför angeläget att
höja sjöns }ågvattenstånd. En sådan höjning kunde göras med en vall.

Vad gäller

fornl~mningen

kan. om

s~

erfordras, vallen flyttas 25

ffi.

Jord-

bruket på gArden drivs bl.a. av naturvärdsskäl ytterst kreatursintensivt.
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Genom en invallning kan gården föda ytterligare 5 mjölkkor. Denna utökning
av besättni.ngen kan ske inom ramen för befintlig arbetskraft, byggnader och
maskiner. Det invallade området kommer tidvis att utnyttjas till bete. Med

hänsyn till

g~rdens förh~11anden

är därför företagets nytta väsentligt högre

än vad som följer av förrättningens båtnadsuppskattning.
K~mmark~.legiets. s)utJj]a, be;svär~

Kammarkollegiet har tidigare gjort gällande

att företaget skulle medföra en betydande föriust från naturskyddssynpunkt.
Efter ytterligare utredning har visats att sA Inte

~r

fallet. Därför vill

Kammarkollegiet ändra besvären till följande: Det planerade företaget kommer
att inverka störande

p~

landskapsbilden. Det är

d~rf6r

angeläget att vallen

görs så låg som möjligt. Förrättningens förslag til1 vallhöjd verkar vara

väl avvägd. Dessutom bör vallen

förl~ggas

så att fornlämningen ej skadas.

övrigt har Kammarkollegiet inget att invända mot företaget.
Dom i Södertörns tingsrätt, Vattendomstolen, VU 4/75.
Domslut:
_._--

VD har inget
att invända mot förrättningsmännens förslag, utom att
.

vallen bör flyttas 25

ffi

från fornminnet (om vilket parterna är ense). Denna

ändring bedöms inte minska företagets uppskattade nytta. Därför finner VD
före~aget

tJllltligt.

Svartsjö invaliningsföretag
Företaget avser en tordäggning av mark för odlingsändamåL Man vill göra en
inval1ni.l1g mot en dej av Mälaren. Syneförrättaren vände sig först till SNV

för att få deras uppfattn ing om företagets 1ämp 1i ghet. l nget besked kom och
syneförrättnIngen fortsatte. Ett meddeiande kom från Kammarkollegiet att detta ej funoi t till räck1 19a skäl att föra talan för det allmänna. Förrättningen

avslutades i maj 1972 utan att Invänta SNV:s utlåtande. Detta kom dock efter
ca en månad. SNV ställde upp tre krav:

Vallen bör utformas så att den inte domi nerar landskapsbi l den eller framträder i terrängen. Man förutsåttet att det sker en efterbehandling så att
inga ärr bl ir kvar i naturen. Vallen bör besås med gräs.
- AVloppet från det invallade området bör utformas och placeras så att av-

loppsvattnet inte kommer ut i Svartsjöviken. Detta skulle medföra risk för
att. i genväxn Ingen påskyndas.

- Arbetet skall utföras under en sådan tidpunkt och på sådant sätt att det

inte blir någon skada på häckande fåglars bon.
Under förutsättning att dessa synpunkter beaktas motsätter SNV sig inte det

föreslagna Invallningsföretaget.
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Syneförrättaren anser att SNV:s krav i huvudsak har beaktats och tillgodosetts. Endast kravet att vallen ska besås med gräs är obeaktat. Det anses
som onödigt - vallen kommer troligen att bH självsådd, och då bl ir det en

extra. onödig kostnad. Dessutom är det omöjligt att så på utsidan av vallen,
det är för sumpigt där. SNV:s yttrande bör inte föranleda någon ändring i
syneförrättarens utlåtande.
Vid huvudförhandlingen hade sökande til! företaget ytterligare några synpunkter. Avsikten är att harva och så på vallen så långt upp det är möjligt.
Arbetet k?!) inte bedrivas så att skada sker på fågelbon och ungar, eftersom
det är för högt vattenstånd på våren för att utföra vallanläggnlngen.
Domslut: Vattendomstolen fastställer syneförrättarens utlåtande.

$vensksund
Denna fråga blev aktuell då markägarna ville invalla en del av Svensksundsviken. Detta område har stor betydelse ur naturvårdssynpunkt. En syneförrättning har utförts och ett färdigt förslag finns för att invalla området.

l februari 1977 beSlutade länsstyrelsen om att inrätta ett interimistiskt
naturreservat i Svensksundsviken. Detta gäller tre år och inom den tiden måste man bestämma slutgiltigt om områdets
sättn i ng t 111 markägarna

Dessa vill Inte

ffi • ffi.

framtid~

ev. inlösen av mark och er-

Detta bes l ut har överklagats av flera markägare.

förhar.dla~ förrän

regeringen har uttalat sig om

ärendet li~ger stilla för närvarande (feb.

besvären~

så

-78).

Vid ett sammanträde med representanter för de olika intressena framkom följande argument:
Markägarna och

~neföH'ättaren

framhåll ler att de aktuel ia områdena nu inte

kan bearbetas och brukas så att man fAr en sådan produktion att den kan bedömas utgöra godtagbar bas för en lönsam mjölkproduktion. De påpekar också
att bottnen i SvensKsundsviken har påverkats av anläggningsarbeten och utsläpp
i den inre delen av Bråviken. Detta har troligen en större negativ effekt på

fisket än vad det planerade företaget SKulle ha. Viken har

o~kså

p.g.a. des-

sa utSläpp skadats ur ond tologisk synpunkt. Man kan konstatera att fågel l

j-

vet har avtagit och för att få tillbaka detta skulle man behöva ta bort det
utbildade vassbältet.
Representan.ter för

nat~[:~å.rd,s.~!.re,s~ (K.K.,

länsstyrelsen, SNV, Norrköpings

bIologiska förening) menar att det är viktigt att den kvarvarande arealen
våtmark sparas. Faktum är att våtmarkerna inom landet håller på att reduceras
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sAdan utsträckning att det verkar störande

p~

det ekologiska systemet.

Kammarkollegiet har konstaterat att Svensksundsviken är ett område av riksintresse för friluftslivet, i första hand från orrdtolog1sk synpunkt. Värdet
är så stort att en invallning Inte torde vara tl!lAten enligt vattenlagen.
SNV gjorde 1970 en undersökning där det kom fram att endast ett fåtal fågellokaler haft fler arter representerade än vad som gäller för Svensksundsviken. Även områdets flora har visat sia vara mycket intressant.
__

i

Tre mindre fall

Många mindre avvattningsföretag går aldrig upp i VD. Naturvårdsintressena
överklagar

inte~

av oHka anledningar; syne.fÖI"riHtarnas förslag. Oftast har

frågan diskuterats genom samråd (enl. NVL § 20) mellan de olika intressena
på ett tidigt stadIum. Nedan följer ett kort referat av tre mindre fall, som
lllösts l l genom ett samrådsförfarande.
1. invallning på fd åkermark i Östra Ryd, Söderköpings kommun
Mark~ren

vill valla in ett ca

ja

ha stort område. Med ett intilliggande

tlvattensjuktl!; obrukbart område SKulle det röra sig om totalt 15 ha. Detta
är ett värdefullt tillskott till fastighetens 50 ha och skulle öka lönsamheten. Sonen planenH' att bP ,:::;,ktiv jordbrukare på fastigheten inom ett
par

ar.

En lnva1!rdng gjordes på 1920-taleL Den pump man använde hade för

lAg kapacitet fBr att klara vArf15dena.

D~varande

ägaren tr5ttnade på att

odla marken p.g.a. de besvärligheter som uppstod, och använde den till bete. De senaste åren har dock inget bete förekommit och området har börjat
växa

igen~

1
h
. .erinra
'
,'
Lan~.:>tyrelsen
ar' ·Inget att
mot

. 'irlVa!l -I ningen
•
fn
at'L
ut.ors

en l'19 t

planen.
~!er9~öt1an.ds i äns

Or" Uo l.~j:ka

företl~ (ÖLOr)

hävdar att området är

värdefullt som häckrdngsiokal och rastplats. Detta är viH dokumenterat,
i naturv~rdsinventeringar m.m. Vissa omrAden runt den aktuella sjön är

dessutom skyddade genom en Kungörelse om lokala bestämmelser till skydd
f6r djur] Ivet. Vid remissbehandl ingen av detta ärende

ans~g

SNV att läns-

stYI-elsen borde undersöka moj1 !gheterna att avsätta området som naturreservat. Den planerade invallningen berör till en del det

~vsatta

fågel-

skyddsområdet. ÖLOr vi i 1 framhål la det principiellt felaktiga i dyl ika åtgärder inom ett existerande

skyddsomr~de.

men föreningen vill inte ovill-

korligen avstyrka de planerade ingreppen eftersom dessa är aven mycket
begränsad omfattning och inte berör de delar som anses som mest känsliga.
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2. !nval1ningsföretag vid Lönö i Häradsnammar. NorTköpings kommun
_~.~nämnden

förordar en invalJningo Det område som kommer att få

nytta av ingreppet är på 45 ha. Goda naturliga förutsättningar finns, och

den företagsekonomiska nyttan av företaget bedöms som stor. Det gäller
ett företag som började planeras redan

1938~

men aldrig kom till

st~nd.

Nu har planerna ater blivit aktuella. Ingen syneförrättning har gjorts,
utan man vii! först höra vad länsstyrelsen har att säga.
l
·h
h 'I"
~ d '
u
,
••
d
_an.sstyr.E.:
L,'
sen!
ar ·inte ",eoomt
omral
ets natlJfVarOSvar
e "
sa stor t a tt d en

har något att erinra mot att företaget kommer UJ i stånd.
Öster9ötlaf'i.d..~. läns

:e!:.nitolc:R!ska

förenl.r~

ser ingen direkt anledning att

stoppa denna fnval1n!ng. Rent princip;eilt är man mycket restriktivt in-

ställda tiil liknande projekt. Denna typ av våtmark har ett stort värde
som närlngskä i la för många havsbunclna fågelarter.

3. Invallning rörande mark belägen söder om sjön Glan. Norrköpings kommun
Förrättni~smanry~

hävdar att de ifrågasatta åtgärderna inte kommer att

ha någon inverkan av praktisk betydelse på vattenförhållandena i Glan och
nedströms belägna omraden.

!:.änsstlr-elsen motsätter sig inte att invanningen kommer dn stånd. Området finns medtaget som ett område av lokalt intresse i naturvårdsinventeringen för kommunen. Efter kontakter med Kammarkol

Iegiet~

5001

formellt

för det allmännas talan i vattenmål • har framkommit att det måste finnas

förutsättningar för att området kan skyddas och vårdas så att naturvärdena
bibehålles, för att kollegJet ska vara berett att motsätta sig invallning-

en. Länssty-relsen anser s Ig dock ej ha resurser att ta upp arbetet med

detta område, eftersom det inte finns upptaget på den s.k. kölistan över
planerade naturreservat.
östergötlan9s lä!~2l9JiL~~a_f~r~~ingmotsätter sig bestämt att den
planerade invallningen utförs. Området är en sankäng: en numera så säll-

synt naturtyp att varje

rl igara minskning av de

kvarst~ende

arealerna

måste ses som en al1varIig för'lust. Fagel!ivet är rikt. Området runt den
.I f~ ragasatta
~
,.'
.' l'
"'"''
· d ~ .,lt ur naturvaras" ,
Invallningen
ar
I sin ne 1hlet myc k
'et 'varerul
synpunkt p.Q.a. mångformigheten och den ovani igt rika före,komsten av ek-

skog.
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KOMMENTARER

'" . h;~n att
Svarig

•• :J

varcer~_~~tur

Av de redovisade fal len förs

r man hur svårt det är att värdera natur. Jord-

brukets eventuella nytta av ett avvattningsföretag går oftast att rikna fram,
däremot inte naturvårdens eventuella förlust. Det finns ju inget !lriktpris l i
i kronor pä natur.

Vad grundar sig SNV och naturvårdsenheten vid länsstyrelserna på vid bedömning av ett områdes naturvärde, t.ex. en våtmarks värde? Arbetet med att hitta kriterier för naturvärdesbedörnnlng har pågått intensivt sedan den fysiska
riksplaneringen sattes igång. SNV har lämnat förslag tjll lämpliga kriterier

eller. faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen. Det stora problemet uppstår emellertid först när dessa faktorer ska värdesättas.
Grundfaktorerna av vikt för bedömning av vetenskapligt-kulturellt värde är
(SNV, 1975c):

a. raritet - inslag av 01 ika sällsynta elemet,
b. representativitet - typiskt företrädande viss karaktär,
c. betydelse som genbank - ett l internationellt perspektiv betydelsefullt
inslag avarter, raser etc., dvs. specifika arvsanlag
j

d. orördhet - frånvaro av ingrepp,
e. mångsidighet (diversitet) - naturgeografisk komplexitet; artrikedom etc.)
f. funktion - reproduktionsområde, rastplats (fauna) etc.)

g. förutsättningar för bibehållande av värde

~

t.ex. storlek,

h. forskningsinsats - gjord investering av vetenskaplig forskning,
j.

utnyttjande som studieobjekt - för aktuell vetenskaplig forskning eller
pedagogisk verksamhet.
.

Faktorerna

kan sedan brytas ner i underfaktorer. T.ex. kan ett objekt vara

representativt (faktor bJ ifråga om läge,

stor1ek~

forms sammansättning,

funktion, produktIonsförmåga etc.

När man sedan ska värdera de 01 ika faktorerna var för sig, gör man det lämpligen (SNV, 1975c) mot bakgrund av ett regionalt perspektiv, Lex. län. De
oiika naturobjekten inom regionen förs in p§ en rangordningstlsta med avseende pi varje faktor. Graderingen av faktorerna kan ske enligt f51jande
schablon:
grad 1: det objekt som nar det högsta faktorvärdet inom regionen, dvs. inget

jämförbart objekt fInns
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grad 2: objekt med ett av de fern högsta faktol-värdena i Ö\/rigt inom regionen
grad 3: objekt med ett av de tre-fem h.ögsta faktorvärdel12i 1 övrigt inom ett
loka! t intresseområde (kommun J
1 ing et.dyl.}
grad 4: övriga objekt.
Detta sätt att virdera natur

r i

utan ger endast ett relativt värde
nen. Ett objekt med grad -l

fu

ing om objektets egentliga

värde~

förhållande till övriga objekt i regio-

ett län kanske skuHe falla inom grad 3 i ett

annat. Samtidigt är det viktigt med en relativ gradering. Det vore ju synner-

"llgen negativt om

an

natur aven v1ss

"Lex. våtmarker, i en region ex-

ploaterades. bara fBr att våtmarkerna där ansågs vara av låg kvalitet jämfört med våtmarkerna i en annan region.

En mer absolut gradering utan hänsyn trll reglonen kan tänkas bli utformad
(SNV, 1975c) för olika ämnesomraden (Lex. fauna, geolog1). all teftersom

arbetet med inventeringar framskrider. Det pågår för närvarande flera projekt vid naturvårdsverket och vetenskap11ga institutioner, som syftar till
att hitta lämplig metodik vid naturinventeringar.
Efter dessa faktorbedömningar görs en klassning. Klassningen enl igt SNV är
en sammanvägning menar: grundfaktorerna, samt vissa övergripande bedömningar.
Man kan inte automatiskt räkna ihop summan av faktorerna, och se naturobjekt
med högsta summan som det mest vän::ieful 'la .. Ett områdes värde kan ju vara be-

roende av bara en högt graderad faktor, som gör området värt att skyddas. De

övergripande bedömningarna kan vara av typ samordningsfrågor (ett områdes
skyddsvärde ökar om det kan samordnas med ett näd iggande område. vi lka ti 11sammans visar ett historiskt i.!tveck! lngsför10pp e!ler en blldrdngsprocess)
eller pollcy-frAgor (t.ex. hur

objekt av viss typ som bör skyddas).

Som synes finns idag inte några enhetliga beräkningsgrunder. som tillåter

en direkt jämfBrelse mellan oj ika naturobjekt. Men är det Bnskvärt att fl
alla naturområden i Sverige klassade efter samma skala? Varje region i Sverige har ju 01 ika naturtyper som

ar

mer eller mindre påverkade av mänsklig

aktivitet. Däremot är arbetet med utarbetandet av faktorer av vikt vid den

fortsatta inventeringen av Sveriges natur. Det är av stor betydelse att inventerarna har till

ng till en lista aver betydelsefulla

fa~torer.

sA att

inte viktiga sAdana glöms bort. !nventeringarna bör utföras pä i princip samma s6tt i hela landet. En total Inventering av landets natur ger starkt 5kade
möjligheter att bevara områden av stort naturintresse at eftervärlden innan
det är för sent.
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Slutsatser av de redovisade fallen
Det går inte att dra några allmängiltiga slutsatser av ett så litet materIal, som våra fan utgö,-. Vi gör ändå en kort summering av de argument par"

terna använt sig av för att hävda sina intressen.
~arkägarn~

speciel~a

menar att det

markavvattningsföretaget är betydelse-

fullt företagsekonomiskt sett. En avvattning

kan~

speciellt om fastigheten

är 1 iten, avsevärt förbättra utkomstmöjligheterna för brukaren.
~

poängterar betydelsen aven orörd natur för landskapsbilden.

Även områdets betydelse för fåge'! l Tvet betonas, där så kan dokumenteras
genom inventering av antal häckande och rastande arter.

~~an

påpekar även de

kvarvarande våtmarkernas relativt högre värde ldag, jämfört med tidigare.
när fler våtmarker fanns bevarade. Kammarko'l iegiet hävdar också~ där så är
faHet, betydelsen av att: det aktuella området är upptaget på CW-listan,
ener att området anses vara av riksintresse för den vetenskapligt-kulturel-

la naturvården (enl. SOU 1971:

J.

Kammarkollegiets princip för att lita sig

an" försvaret av naturen verkar va n:, t, att förutsättning finns att området
kan skyddas och vårdas

sa

att

natui~värde\1a

bibehålls, dvs. att länsstyrelsen

har resurser för detta.
VD verkar i sina bedömningar ta stor hänsyn till våtmarkens aktuella situa-

tion. Är den igenväxningshotad. och inte tillräckligt specificerade anslag
finns från länsstyrelsen til] skötsel och vård, dömer VD till fastighetsägarens fördel

(en}. de fai

j

vi gått fgenorn). Sarn exempel kan tas Kvismaren,

där preliminärt beslut från SNV fanns om anslag till skötsel och reservatsbildning. Detta preliminära beslut var dock inte tillräckligt enlIgt VD,
trots att markägarens själv delvIs var skyldig till den ökande igenväxningen.
Många länsstyrelser har- gjort kö1 istar med områden som är aktuella för reser-

vatsbtidlling. För att biida ett !-eservat krävs ekonomiska resurser hos länsstyrelsen. Resurserna gåT' 1 första hand til1 objekt som är upptagna på köl is-

tan. Om det ska finnas möjl ighet att skydda ett visst

om~åde

måste det vara

upptaget på kölIstan. helst så högt upp som möj1 19t. Tyd! igen är det så att
resurserna tin reservatsbndnlng och skötsel är bestämmande-för om ett våt-

marksområde kan bevaras el ler

. Detta innebär alltså att om inte anslagen

fi:ir reservatsbildning kraftigt ökas, kommer alltfler våtmarker att försvinna.

Detta förfarande ger ett mycket däligt skydd åt vAtmarkerna. Avvägningssynen
dominerar helt. Ingen hänsyn tBS tIll naturen som helhet J utan endast enstaka
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objekt kan i bästa faJl skyddas. Drar man ut den yttersta konsekvensen av
detta handlande, kommer vi kanske til g slut endast ha kvar de få våtmarker
som anses vara av riksintresse, ca 20 st. Detta kan ge en uppfattning om hur
kortsiktig samhällets planering av naturresurserna är.

EN EKOLOGISK GRUNDSYN
EKOLOGiSK GRUNDSYN - AvVÄGNINGSSYN
Enligt avvägningssynen har alla intressen samma rätt att bli beaktade vid
en konflikt. Men flons det överhuvudtaget möjligheter att tillgodose ana
intressen lika mycket? Som det är idag väger de kortsiktigt ekonomiska intressena mycket tyngre

än

t

.ex. naturvårdens intressen. Naturen går inte

att värdera i pengar, och får därför ett sämre utgångsläge vid jämförelser

med sådana värden,som kan värderas i pengar. Värdet aven orörd natur höjer
varken BNP eller det enskilda företagets lönsamhet, vilket leder till att
man försöker utnyttja naturresurserna så långt det går. Konsekvensen av avvägningssynen blir att alla intressen i praktiken inte alls är likvärdiga.

En prioritering blir, vare sig man erkänner det eller ej, följden. Och här
står sig naturvården oftast slätt.
Naturligtvis måste

avvägninga~"

alltid göras rnellan 01 tka intressen. Men det

viktiga är att dessa avvägningar då sker utifrån en ekologisk grundsyn. Det

är önskvärt att en diSKussion kommer igång om vilka Intressen som ska komma
i förs ta hand.

Begreppet

H

e kologisk grundsyn" används aHtsom oftast i debatten, men ännu

finns ingen riktig definition av detta begrepp. En sådan skulle, utan anspråk
på att vara fullständig, kunna lyda så här: "Människan är en de] av det eko-

logiska systemet (jordklotet). Detta är ett slutet system. Det är nödvändigt
att naturens processer och självläkande förmåga fungerar. Det gör den inte
om ekosystemet belastas för hårt, t.ex. genom förorening av vatten och luft,
eller al "I tför hård exp"loatering av naturti Jlgångarna. Ett Ingrepp kan dessutom ge oväntade sekundära följder" eftersom al J t

j

naturen Ingår i ett sam-

Vi måste anpassa vår livsstil till detta förhållande. Vi måste spara
manhang.
.
"

på de ändl iga naturresurserna, använda förnyelsebara energikällor och Införa
återbruk.1{

Alla beSlut om ingrepp i naturen maste utgå från ekologiska samband. Vissa
svårigheter med detta synsätt uppstår. nar det gäller att bedöma vad som är
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ekoiogiskt riktigt. Detta kräver ökad forsknlng på området, men också ett
ökat medvetande och engagemang hos Sveriges befolkning. Det som måste diskuteras är:
Hur stora störningar

1 det ekologiska systemet?

Vi lka förändringar krävs i naturresursutnyttjandet1

Vilka förändringar i samhället leder detta till?
Vilka styrme.del ska användas för att åstadkomma dessa förändringar?

ATT VÄRDA ELLER SKynDA NATUREN
Som ovan sagts gick man på

1900·~talet

till att ta"la om llnaturvård

il

•

{her från att tala om

lI

na turskydd"

Under årtusenden har naturen livårdat sig självii.

Kl imatet har växlat, djur- och växtarter har försvunnit och anpassats till de
nya f6rhAllandena. Fotosyntesen. den fundamentala process där solens energi
binds i de gröna växterna. har pågått oavbrutet. Näringskedjor har utbi 1-

dats, och djur och växter har fungerat tHlsammans i en mycket god balans.
Så länge utveckl ingen tnte störts har balansen varit stabil. Det har funnits
en stor artrikedom och varaatton. Systemet har tålt bakslag och har själv
kunl1lat

reparera skadorna

Men idag. när vårt samhällssystem är uppbyggt på att vi utnyttjar och tär på
jordens Icke förnyelsebara til1gångar, h<:ir VI kommit på tanken att vårda naturen. Den tanken til!åter oss att göra ingrepp. ta ut olja, öppna gruvor,

exploatera åkermark och känslIga våtmarker eftersom vi förbinder oss att
försöka snygga upp och rätta U 1·1 efter oss.

Den gamJa skyddstanken är inte realistisk - avväganden måste göras. Ett vArdtänkande är positivt om det innebär att man viii värna/vårda naturresurserna;

men inte om det Innebär att man gör hur grova ingrepp som helst med hänvisning till att man ska försöka ställa tillrätta efter sig så gott det går.

BÖR MAN GE TILLSTÅND TILL VÄTMARKSD!KNiNG1
Förr i tIden bedrevs ofta ett relativt extensivt jordbruk. Det fanns möjlig-

heter att kombinera detta med ett, ekologiskt sett. riktigt

~tnyttjande

av

naturen. Exempel på detta är den betade v21tängen. Bonden kunde utnyttja den
haga produktionen av gräs och örter till foder. Djuren såg till att ängen

hölls öppen och de Arllga översvämningarna gav en god miljö åt t.ex. fåglar
och andra vAtmarksorganismer.

~ten

jordbruk med ett bevarande av

v~tmarkerna.

idas går det inte l ika bra att kombinera

Det är helt enkelt inte lönsamt
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att bedriva ett extensivt vatmarksbete. De rent praktiska problemen kan också vara

5v~r6verkoml Iga.

t.ex. parasitrisken. Han kan kostatera, att det

r

de allra flesta fall måste bli en konflikt mellan jordbrukets och naturvårdens Intressen när det gäller vätmarkerna.
Jordbrukaren tvingas följa de ekonomiska Jagar som råder idag. Men ska han
fördenskuil få dika ut och förstöra värdefulla våtmarker? I nuvarande vattenlagstiftning (från 1918) har Jordbruket en relativt stark ställning gentemot
övriga intressen. Så är inte fallet i VL-förslaget. Är detta en riktig bedömning? Ska jordbrukets Intressen väga tyngre än naturvårdens när det gäller utdikningen aven våtmark? l dagens läge kan vi inte inse att så borde
vara fallet. Visseriigen är en inhemsk produktion av livsmedel nödvändig för
att trygga 1 ivsmedelsförsörjningen och ur denna synpunkt 1:ir jordbruket ett
intresse för OSs alla. Men samtidigt kommer inkomsterna från en dikning, i

form av ökad avkastnIng" endast den enskilde jordbrukaren till del. Samhället som helhet vinner mycket litet på att just jordbrukaren har en förtursrätt i dessa frågor. Man måste betrakta jordbrukets intresse av att göra ingrepp i orörda våtmarker som ett rent pr i vatekonomi sh sådant.
Kortsiktigt kan det tyckas vara hårt att förhindra en dikning och på så sätt
försämra mö] 'I i gheterna för jordbruka ren att få en ökad 1e.vnadsstandard. Samtidigt måste vi se framåt. Vad innebär en dikning på sikt, vad blir den sammanlagda effekten av alla små dikningar som görs? Kommande

generationer har

ocksA rätt till en orörd natur.
När man bedömer ett våtmarksdikningsföretags

tiJlåtifghet~

måste man tänka

på att det idag finns så otrol igt få våtmarker kvar i landet. Man kan inte
• f·
. naturvar'
.
• d
~
f u 1 1l pott tran
-.
b-'
. gang
e
U t ga
ran att
en 'nar sa• att saga
orJan varje
ett ingrepp blir aktuellL Idag är de få våtmarker som finns, få jämfört med

läget på l8DO-talet? reLstlvt sett mycket värdefUlla. Ju färre våtmarker som
är orörda, desto viktigare bl ir varje åter-stående våtmark. Som tidigare sagts
kOfl"Xner

de stön-e markavvattningsf,öretagen främst att ske i de primära jord-

bruksbygderna där det största intresset finns för att utöka den odlade areal en. Pil. d e 1en våtmarker ät" -'""---mvcket 1åq_. 1 dessa områden efter iaGO-ta 1ets utdikningar.
Idag är det extra viktigt att noga unders6ka konsekvenserna av ett ingrepp.

Man måste fråga siq vad som verklig.en händer om man avvattnar eller Inte. Det
gäller att se vilka ingrepp som innebär en väsentlig påverkan på naturen och
de ekologiska sambanden.
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,lolan kan dock inte helt ka

balans, Van1 i9 täckdikning

riskt fördöma alla ingrepp i naturens vatten-

pa

åkermark och underhåll av C!v1oppsdiken har

troligen ingen större negativ inverkan. Men i de fall man kan befara negativa följder av ett vattenföretag bör man vara ytterst restriktiv med tIllståndsgivningen.
Idag

borde det Inte finnas någon anledning att ge tillscAnd till utdikning

av orörda våtmarker. När det gäller omdikning av tidigare dikade våtmarker
är situationen en annan. Man

m~ste

tydelse ur hydrologisk synpunkt och

bedöma den fd våtmarkens nuvarande befägel1lvet. Detta är f6rstås mycket

svårL i de fall rrta[1 är osäker om denna betydelse bör man inte tillåta In-

grepp. Men kan man klart säga att en omdlkning har mycket liten inverkan på
vattenbalansen och djurlivet är den att föredra.
l de fall där ett rationellt jordbruk är nödvändigt för en hel bygds försörjning kan man tycka att jordbruksintressena med rätta bör väga tyngre än
naturvårdsintressena. Detta är dock en fråga om pol itiska avväganden. Det
kan inte vara riktigt att människor, för att kunna bo kvar i sin hembygd och
försörja sig där, tvingas förstöra viktiga naturvärden. Här måste skapas möjligheter till en alternativ sysselsättning.
Hittills har heia samhäl1splanedngen präglats av ett kortsiktigt ekonomiskt
tänkande. Man har sett till fördela,na idag och försökt glömma eller inte
låtsats om att det kommer en framtid" Vi anser att hela detta kortsiktiga
tänkande är oansvarigt - delS mot de länder och folk vilkas billiga råvaror
och arbetskra

vi bygger vårt välstånd på, delS mot

ko~nande

generationer,

som får överta en utarmad och förgiftad natur. Man måste se kampen för en
bättre mi ljö, ett mer ekologiskt riktigt liv, som en dej i denna större kamp
för en rättvis fördelnfng av jordens resurser.

SAMMANFATTNING
Våtmarkerna har haft en stor betydelse fl), jordbruket r Sverige. Under 1800talet ökade befo"ikningen kraftigt och behovet av "I ivsmedel steg. Det blev
nödvändigt att utöka odl ingsar"ecden och stora nyodl1ngsprojekt sattes igång.
Slättsjöarna sänktes och många \l10SSar torr"lades och uppodlades. på den tiden
talade man inte om naturskydd. Den ekonomiska situationen medförde att man
ofta såg dikningen som ett vi llko, för att klara

~

ivsmedelsförsörjningen.
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På senare tid har man alltmer börjat uppmärksamma dessa ingrepps negativa
konsekvenser, t.ex, på den hyd,ologiska balansen i naturen eller för djur1ivet.

Vid seklets början talade

mall

för första gången om behovet av att skydda

naturen. Tanken var att heh bevara vissa områden från mänskliga ingrepp.
På 1960-talet överglck man från att tala om llnaturskydd l l till att tala om

"naturvård". Man menade att människan bör få utnyttja naturresurserna. samtidigt som de ska vårdas. Naturvården utgår idag från avvägn.lngssxnen. dvs.
tanken att alla intressen har samma rätt att bli beaktade vid en eventuell
konflikt. Mot detta kan man ställa den

~~ologi~k~~Xn~~

som innebär att alla

ingrepp i naturen skall garas utifrån en ekologisk grundsyn.
Varför är det då så viktigt att bevara våtmarkerna? ! ett ekologiskt system
är det nödvändigt att variationen bibehålls. Det är alltså viktigt att vi
inte utarmar naturen så att vissa naturtyper blir sällsynta. Just detta har
dock hänt med våtmarkerna i od! ingsbygderna. idag är deras antal i vi ssa delar av landet mycket litet jämfört med före de stora utdikningarna och sjösänkningarna på 1800-talet och i början av 190Q-ta]et. Därför är det av stor
betydelse att ännu orörda våtmarker

bevara5~

oavsett vilka kvaliteter den

enskilda våtmarken har. Våtmarkerna är biologiskt högproduktiva områden och
ofta artrika. De är värdefulla miljöer för många djur - insekter, fåglar och
däggdjur. Våtmarkerna magasinerar vattenöverskott och utjämnar flöden - de
har stor betydelse i den hydrologiska balansen. Många av människans aktiviteter utgör ett hot mot våtmarkerna, t.ex. sjösänkningar och utdikningar.
Förhå 11 andet me 11 an jordbruket och natu rvården i avvattn ingsfrågor reg leras

bl.a. I Vl och NVl. ! nuvarande VL har jordbruket en särställning. ! VL-förslaget däremot menar utredarna att jordbruket bör betraktas som ett bland
andra intressen. Naturvården har fått en i vissa avseenden starkare ställning än tidigare. NVL har inga möjligheter att påverka hur naturtillgångarna
utnyttja5~

utan kan endast punktvis skydda vissa hotade områden.

Konflikten mellan jordbruk och naturvård i markavvattningsfrågor beror på
att den enskilde jordbrukaren är tvungen att bruka sin jord på ett ratio-

neJlt sätt, t.ex. genom en välpianerad dikning. Han tvingas följa de ekonomiska lagar som råder i samhället och kan därför ha ett stort intresse av
att utöka sin areal. Det är inte längre lönsamt att driva extensivt jordbruk på fuktiga ängar. Därför bl ir ofta följden att en extensivt brukad

våt~

mark antingen avvattnas eller överges helt. Samhället har däremot inget behov
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aven ökad åkerareal i dagens läge, eftersom vårt behov av livsmedel täcks
genom den nuvarande produktionen.
När man studerar hand] ingarna trll ett vattenmål, märker man att VD i sin
bedömning tar stor hänsyn till om det finns resurser att avsätta ett område
som naturreservat eller till underhåll och iordningställande aven igenvuxen våtmark. VD kräver garantier för att SNV/länsstyrelsen avsätter medel
till detta, annars dömer VD I regel inte till naturvårdens förmån. Det är
dock mycket sällan som SNV/lånsstyre}se utan vidare kan avsätta medel för
detta ändamål, om området inte redan tidigare är uppmärksammat och bedömt
som mycket viktigt.
Man kan ifrågasätta om avvägningssynen är hållbar idag. Det går inte att
komma ifrån att vissa intressen är viktigare än andra.

j

dagens läge är det

oftast de kortsiktigt ekonomIska intressena som anses viktigast. Naturligtvis måste avvägningar alltid göras, men då utifrån en ekologisk grundsyn
och en långsiktig planering av naturresursernas utnyttjande.
Därför bör man vara mycket restriktiv när det gäller att ge tillstånd till
en våtmarksdikning. En våtmark idag har. relativt sett. ett större värde än
tidigare eftersom så få orörda våtmarker finns kvar.
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