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Inledning
Vad händer idag med de våtmarker som under 1800talet torrlades för att häva bristen av 
jordbruksmark? Hur ser dagens politiker och lantbrukare på vad marken ska användas till 
i framtiden? Ska denna mark bevaras som ett kulturarv eller bör den återställas till sitt ur
sprungliga utseende och vad är detta utseende? Debatten om återställning av vattenmiljöer 
har pågått under lång tid och är i högsta grad fortfarande aktuell. Delar av våtmarken har 
redan återställts, men vad ska hända med resten av den tidigare sjöbottnen?
Genom ett konkret exempel vid Hjälmaren tänker jag bygga min uppsats på vad markäga
re och politiker vill använda marken till i framtiden. För att få ett så brett perspektiv som 
möjligt   vill   jag   låta   flera   intressen  komma  till   tals.   Jag har   talat  med  anställda   vid 
kommun och länsstyrelse, samt en markägare tillika lantbrukare. Då svaret inte är enkelt 
och självklart finner jag det vara en viktig fråga som kräver ett försök till svar.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som kan tänkas hända just nu och i framtiden 
med Hjälmaren som sjö, den tidigare sjön Kvismaren och den sjösänkta jordbruksmarken. 
Till grund för undersökningen ligger en intervjustudie där tre större aktörer får lägga fram 
sina åsikter. För att göra detta mer konkret är syftet nedbrutet i tre frågeställningar:

 Vad vill kommunen göra med marken?

 Vad vill länsstyrelsen göra med marken?

 Vad vill jordbrukaren/ markägaren göra med marken?

Didaktiskt syfte

Då uppsatsen även är ett examensarbete, vid lärarprogrammet i Linköping, är en didaktisk 
del behövlig. Du finner den didaktiska delen av uppsatsen i slutet, där jag gjort ett förslag 
på ett  upplägg för ett  vattentema, för elever på högstadiet. Syftet är att med hjälp av 
sjösänkningen, som ett konkret exempel, genomföra ett tema om vatten. Jag anser det vik
tigt att unga i dag får större kunskaper om påverkan av vatten och dess kretslopp, än vad 
som tidigare gjorts i skolundervisningen. 
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Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad i två större led, geografiskt och tidsmässigt. Geografiskt kommer 
det att röra sig om området norr om väg 52, upp till Hjälmarens strandlinje. Om du tänker 
dig en horisontell linje från Odensbacken till Kumla och det som finns ovanför upp till 
Hjälmarens sydöstra strand. I östvästlig riktning får du tänka dig området från Odens
backen i öst till Örebro i väst. Detta är det område där ytmässigt och kvalitetsmässigt mest 
mark framkom efter sjösänkningen1. Därför ser jag detta område, även kallat Kvismareda
len, som ett relevant område för min studie.

Bild 1. Kartan visar på de mellersta och södra Sverige och sätter in Hjälmaren i ett större  
sammanhang. Hjälmaren är den sjö  som syns precis under pilen,  i mitten av kartan.  
Mälaren är den tämligen utbredda sjän nordöst om Hjälmaren.

1 Jörgen Lennqvist (2007) Våtmarkshistoria, Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800 och 1900
talen. Örebro universitet, Örbro.
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I tiden har jag gjort avgränsningar för både bakgrunden och undersökningen. Ur en hi
storisk synpunkt är perioden då sänkningen gjordes mest intressant, 18781888. Det är en 
viktig grund för att förstå vad som hände, varför det hände och därigenom kunna förstå 
varför det är en viktig fråga för oss i dag. För avhandlingen och delar av bakgrunden rör 
det sig om ett nutida perspektiv.  Därför har jag även avgränsat mig till hur läget ser ut i 
dag, vad som har hänt de senaste två till tre åren. Vilka förhoppningar finns det och vad 
kommer hända med området inom ett tioårs perspektiv. Jag har två avgränsningar i tiden; 
ett historiskt 18781888 och ett nutida som rör sig från 2003 till 2013.

För att få relevanta intervjuer har jag gjort avgränsningar när det gäller hur många och vil
ka sorters personer jag intervjuat. Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle försöka lägga 
besök hos; kommun, länsstyrelse och markägare i Örebro kommun. Det finns ofta många 
som är intresserade och hembyggdsådran börjar ofta bulta i många när det rör sig om stora 
historiska händelser, men det jag var ute efter var några människor som kunde mycket om 
det som händer i dag och inte det som hänt tidigare. Jag har valt att arbeta med kommunen 
och länsstyrelsen, där jag funnit personer som har daglig anknytning med dagsläget i Hjäl
maren. Dessutom lyckades jag hitta en markägare som har stora ägor i just Kvismareda
len, på den mark som tidigare varit sjöbotten.

Källor
Mina primärkällor är de fyra intervjuer jag gjort, på tre olika arbetsplatser, men med fyra 
olika åsikter och infallsvinklar. Jag tycker urvalet har fungerat och intervjuerna har varit 
användbara och informativa. De som ställt upp har varit mycket samarbetsvilliga och jag 
har blivit trevligt bemött av alla. Det var svårt att få fatt i personer som verkligen kunde 
mycket om det jag ville skriva om. Jag fick tidigt mailkontakt med Jörgen Lennqvist, dok
torand vid Örebro universitet, som skrivit om sjösänkningen och vad som är på gång just 
nu kring våtmarkerna i Örebros kommun. Då jag inte vill använda sekundära källor och 
Jörgen kunde ge mig tips om pålästa personer vid kommunen, länsstyrelsen och LRF2 
valde jag att vända mig till dessa personer. Personer som Jörgen själv samtalat med under 
sitt arbete.

Via LRF fick jag tag på Bengt Dalme. Storbrukare som äger mark i Kvismaredalen, i det 
område som i dag har gjorts om till naturreservat och fågelsjö. Jag fick även förslag från 
Jörgen om att kontakta Mats Rosenberg, kommunbiologen i Örebro. Samt Peder Eriksson 
på länsstyrelsen som jobbar på miljöskyddsavdelningen. Peders expertområden är vatten
miljöfrågor,   miljöövervakning   och   samordning   för   länets   vattenförvaltningen   och   de 
regionala miljömål som rör vatten. Peder tipsade mig i sin tur om Tobias Kindvall, vid 
jordbruksavdelningen. Tobias jobbar med lantbruk och jordbrukarstöd. Han har en större 
kontakt med jordbrukarna än Peder. Förutom detta jobbar Tobias med planering och utfö
rande av våtmarker  i  Örebro  län. Vilket  gör  att  Peders och Tobias åsikter   inte alltid 

2 Lantbrukarnas RiksFörbund.
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sammanfaller. Den svåraste problematiken var att personerna jag träffade alla hade ganska 
pressade scheman, vilket gjorde att de inte kunde avvara allt för mycket tid. Jag märkte 
redan vid den första intervjun att en halvtimme är kort tid, men det var den längd som 
gick att få och det vara bara att göra det bästa av situationen. Därför skiljer sig frågorna 
och då även svaren något åt mellan intervjuerna. Beroende av hur intervjun fortlöpte tog 
jag upp en aning olika saker och jag hann inte få med riktigt allt i alla intervjuer. Ett stort 
misstag, men något jag inte lade märke till förens efter transkriberingen. Ett val, som i 
efterhand visade sig vara bra, var att intervjua Bengt Dalme sist. Jag hade då fått både 
kommunens och länsstyrelsens åsikter och kunde därför använda mig av detta för att få 
Bengts  intressanta  åsikter  om kommunens och   länsstyrelsens planer.   Jag genomförde 
intervjuerna med bandspelare, utom den första där det inte passade för situationen. Jag 
förde istället anteckningar som jag sammanfattade.

Jag har använt mig av en begränsad mängd litteratur, då det inte finns speciellt mycket li
tteratur att tillgå inom området. Det finns studier av sjösänkningar runt om i världen och 
Sverige, men de tar oftast upp de historiska aspekterna och inte vad som händer i dag. Jör
gen Lennqvist har skrivit kortare avhandlingar och texter kring sjösänkningen innan hans 
doktorsavhandling lades fram sommaren 2007. Jag kommer använda mig av de tre texter 
Jörgen skrivit om sjösänkningen. Dessa texter används främst som källmaterial  i  bak
grundskapitlet nedan. Först och främst använder jag mig av Jörgens doktorsavhandling, 
men även hans två tidigare skrifter kommer att användas. Texter som till vissa delar även 
återfinns i den slutgiltiga avhandlingen. Texterna återfinns i böckerna Värna, vårda, vär
dera, en bok om miljöhistoriska aspekter i Sverige samt Från bergslag till bondebygd, en 
hembygdsbok som ges ut av Örebro läns museum. I båda fallen kommer jag endast att an
vända mig av Lennqvists texter. I fallet Värna, vårda, värdera rör det sig om att det endast 
är Jörgens text,  Från vattenskadad mark till biologisk mångfald  Hjälmarens och Kvis
marens stränder 18502000, som avhandlar sjösänkningars miljöpåverkan. I hembygdsbo
ken finns det säkert många intressanta texter, men det känns som att det vetenskapliga stö
det för texterna inte är det bästa och därför använder jag mig även här endast av Jörgens 
text, Motsträviga bönder och vidklyftia herrar – Prologen till den stora sjösänkningen av  
Hjälmaren och Kvismaren 18781888.

Därtill har jag även boken Agrarhistoria, skriven av Janken Myrdal m.fl. Även där finns 
det   en   text   jag  är   intresserad av,   skriven  av  August  Håkansson professor   emeritus   i 
lantbrukets hydroteknik vid SLU3 i Uppsala. Texten avhandlar hur dikning och dränering 
av åkermark gått till historiskt, samt kort hur det fungerar i dag och hur gamla diken fort
farande används. Då det endast är universitetsforskare som skrivit boken kan jag inte an
nat  än att   se  boken  som en mycket   tillförlitlig  källa. Dessutom ger  den mig en  bra 
överblick över hur de vattensjuka markerna jag skriver om, gjorts till brukbar åkermark. 

Jag har även använt en av Thomas Lindqvists äldre böcker,  Sveriges Medeltid. Det har 
kommit  en nyare upplaga av denna bok som ingår  som en del  i   serien  Det svenska  

3 Sveriges Lantbruks Universitet, Uppsala.
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samhället  och   som   används   inom   historiaundervisningen   vid   Linköpings   universitet. 
Boken Geologi – processer, utveckling, tillämpning kommer även den väl till pass när jag 
ska förstå mig på hur mulljorden i odlingsområdet skapats och fungerar.

Jag har,   i  bakgrundskapitlet,  inte enbart  beskrivit den historiska aspekten av sjösänk
ningen. Jag även beskrivit hur nuvarande vattendom ser ut för Hjälmaren och Kvismaren, 
samt vilka planer som finns för framtiden i kommunens dokument;  plan och bygglagen, 
översiktsplanen, detaljplanen och vattenplanen. Från länsstyrelsen Örebro har jag använt 
en remiss, Våtmarksstrategi för Örebro län. Den ska lanseras i januari 2008 och innerhål
ler förslag på hur våtmarkerna i länet ska hanteras och prioriteras i framtiden.

Metod
Uppsatsen är i grunden en deduktivintervjustudie. Intervjuerna har legat som grund för 
hela uppsatsens uppbyggnad. Det största problemet med intervjuer är efterarbetet. Ofta 
tycker jag det kan vara svårt att få fram det relevanta från en inspelning. Jag tycker det 
brukar fungera bra att göra en transkribering. Jag får en bättre överblick av vad som har 
sagts. Det kan även vara mer lätthanterligt i skrift, då datorns sökfunktioner gör det enkelt 
att   kunna   söka   i   texten,   istället   för   att   spola   fram   och   tillbaka   i   inspelningen.   Ett 
ställningstagande när det gäller transkriberingen är hur detaljerad jag ska vara. I arbetet 
med denna uppsats har jag inte sett någon anledning till att ta med tvekningar såsom; 
mmm, öhh, hmm, med flera. Även upprepade ord har jag delvis plockat bort. Jag valde 
detta för att det dels blir lättare att läsa, men även för att dessa delar inte tillför resultatet 
något. Då jag endast vill ha svaret på mina frågor och inte ska studera hur det sägs blir det 
en irrelevant del. Jag har försökt vara konsekvent i mitt redigerande jag kan. Självfallet 
kan det finnas missar i min transkribering, men det ska inte vara några grövre fel som på
verkar uppsatsen. Jag har försökt se orden som viktiga, även de som inte riktigt passat in i 
en mening. Ordet kan ha betydelse för den som har yttrat det.

De personer jag träffade har alla kunskaper inom olika områden, det är just därför urvalet 
ser ut som det gör. Anledningen till att det blev just Mats vid kommunen var för att jag 
blev tipsad av Jörgen Lennqvist, även Bengt Dalme nämnde att Mats skulle vara duktig 
när jag bokade tid med honom. Jag fick många bra svar från Mats och det märktes att han 
verkligen brann för naturvård och Hjälmaren. Peder kanske inte riktigt var insatt i just 
sjösänkningen, men hans kunskaper kring vilka miljöinsatser det just nu satsas på och vil
ka det ska läggas pengar på i framtiden var ovärderliga. Tobias Kindvall var ingen person 
jag från början tänkt kontakta, men även han kom med mycket bra information. Att han 
dessutom arbetar för jordbrukarna gjorde inte saken sämre. Peder och Tobias gav mig två 
olika perspektiv på samma frågor, men från samma arbetsplats. Då Bengt Dalme ägde 
marken naturreservatet finns på kändes det som ett mycket lätt val. Jag talade med flera 
markägare i närheten och alla tipsade om att jag skulle kontakta Bengt. 
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Intervjufrågorna har jag formulerat så de inte blir alltför historiskt inriktade. Jag har ställt 
frågor som är relevanta för hur situationen ser ut i dag. Inspiration till frågorna har jag 
hämtat från mina frågeställningar och syfte. Sedan har andra frågor än de förberedda kom
mit upp under intervjuernas gång, men jag har hela tiden försökt ställa de frågor jag för
berett. Då jag kommer att avhandla vad tanken med området är i framtiden, blir det inte 
mer än rätt att intervjuerna får ta en stor plats. Jag kommer att bygga hela min resultatdel 
kring de intervjuer jag gjort. Då underlaget för resultat kapitlet är de intervjuer jag gjorde, 
ser jag ingen anledning att källhänvisa den sakfakta som kan uppkomma. Då inget annat 
nämns är källan till varje text den aktuella intervjun.

Böckerna använder jag främst för att stödja mina faktadelar, men även för att få den in
formation jag behöver för att själv få förståelse över vad det i grunden handlar om. Mina 
intervjuer inriktar sig endast på att få svar om vad intressena vill göra med området den 
närmsta framtiden. Litteraturen är skriven ur ett historiskt perspektiv och litteraturen har 
kommit väl till pass i arbetet med bakgrunden.

I bakgrundskapitlet använder jag mig vid två tillfällen av färgbilder. Jag har ingen annan 
lösning för dessa bilder, då bilderna blir oanvändbara i gråskala. Då uppsatsen ändå dis
tribueras elektroniskt ser jag det inte som ett större problem, så länge bilderna studeras 
vid datorskärmen eller skrivs ut på färgskrivare. De två andra kartor som förekommer, 
som bilaga 1 och i avgränsningsavsnittet är tillverkade direkt i gråskala och redigerade av 
mig själv personligen. Tanken är att få med de relevanta orter som jag nämner i uppsatsen, 
eller orter som på andra sätt bidrar med något till uppsatsen. Jag har i efter bästa förmåga 
försökt hålla mig till kartans egentliga skala, när jag placerat ut de orter som jag finner 
viktiga.

Tidigare forskning
Det har skrivits om Hjälmaren och sjösänkningen tidigare, men det är oftast inte veten
skapliga texter utan allt som oftast hobbyforskning eller journalistiska texter. Ett exempel 
är  Bangt Waldéns  Den stora sjösänkningen,   en minnesskrift   för  sjösänkningsbolagets 
sjuttiofemårsfirande, från 1940. Boken som jag använt mig av i uppsatsen, Från bergslag  
till bondebygd, är en hembygdsbok. Den är i sig inte vetenskaplig, men boken innehåller 
många bra och intressanta texter. De flesta texter har skrivits i syfte att visa det historiska 
och inte vad som hänt de senaste åren eller vad som är på gång. 

Därför ser jag det som ett, för min del, ypperligt tillfälle att välja och vraka. Det gav mig 
stor valfrihet när jag bestämde mitt syfte och den enda konkurrerande litteratur jag funnit 
är   Jörgen Lennqvists  doktorsavhandling,  2007,  och Maria  Jungs Cuppsats,  2004. Då 
Lennqvists avhandling är mycket omfattande och Jungs inte tar upp dagens situation finns 
det utrymme för min uppsats och många därtill. Örebro kommun och länsstyrelsen i Öre
bro län har lagt fram rapporter, men när det gäller uppsatser kring just Hjälmaren och dess 
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framtid har det skrivits färre. Större studier har gjorts i t.ex. Östergötland eller Europa, 
men just Hjälmaren är inte särskilt exploaterat när det gäller vetenskapliga texter. 
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Teori
Jag hade innan uppsatsarbetet började vissa teorier som jag starkt trodde på och ville 
undersöka. Min huvudteori är en ganska enkel sådan. I en situation som Hjälmaren med 
dess vidsträckta åkermarker söder om sjön och det mer skogsklädda, kuperade landskapet 
i norr måste det finnas konflikter. Inte bara mellan de markägare som finns omkring sjön, 
som alla säkerligen har olika mål med sina marker, utan jag tänker även på de naturintres
sen och djurintressen som finns. Detta är en teori som jag tidigt arbetade fram och som 
har legat till grund för valet av syfte med mera. 

Under arbetets gång och allt eftersom jag fick mer kunskap utvecklades även nya teorier 
som jag ville prova. I dag ser situationen ganska bra ut för Hjälmaren. Flera djurarter har 
återkommit och både fiskar och fåglar mår bättre än på länge.4  Vilka intressen ska då 
tilldelas fördelar framför andra? Ska ödemarken exploateras med affärer och byggnader 
för att   tillgodose det  ökade  trycket  på  vattenära  boende? Ska  jordbrukaren som äger 
marken plantera skog därför att det är vad han tjänar mest på? Eller ska djuren och natu
ren få sin vilja fram och marken får återgå till någon form av naturligt utseende? 

Frågorna är många och jag kommer inte att kunna svara på alla i den här uppsatsen, men 
det är just dessa frågor som har kommit att ligga till grund för mina frågeställningar. Som 
det ser ut just nu verkar det inte finnas många konkreta förslag kring vad den gamla sjö
bottnen ska användas till. Markägaren vill göra det som gynnar honom/henne mest. Politi
kerna vill, förhoppningsvis, göra det som väljarna vill och därigenom få större stöd till 
nästkommande mandatperiod. Med dagens miljödebatter och tal om klimatförändringar 
tror jag att just klimatfrågor har blivit något av en modefråga för kommunen. Det gäller 
att satsa en viss del av budgeten på miljöförbättrande åtgärder därför att annars tappas 
många väljare tills nästa kommunval. Dessa teorier har utmynnat i något som liknar tre 
hypoteser som jag byggt mina frågeställningar kring.

Politik handlar i grunden om att göra det väljarna vill. Politiken i dag ser inte alltid ut så, 
men en politiker som väljarna tycker gör ett dåligt jobb blir sällan omvald. Detta gäller 
även kommunpolitikerna i Örebro och dess medarbetare. Jag tror att kommunens politik 
påverkas av den allmänna opinionen. Något som inte alls behöver vara negativt. Nu har 
klimatdebatten varat i några år och därför satsas det just nu mycket på miljöförbättrande 
åtgärder.  Hade  jag gjort  undersökningen  för   fyrtio  år   sedan hade  inte  funnits   riktigt 
samma entusiasm för våtmarker. Hade jag gjort undersökningen för tjugo år sedan hade 
kunskapen funnits, men inte engagemanget.5 Hur detta kommer se ut   om några år går 
självklart inte att säga, men troligtvis har både väljarna och politikerna ändrat både inrikt
ning och utseende. Min hypotes går ut på att kommunen vill göra det väljarna vill. I första 
hand   handlar   det   om   att   anlägga   fritidsområden   med   vandringsleder   och 

4 Intervju med Mats Rosenberg, 20071123.
5 Ibid.
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rekreationsområden. De ser gärna att antalet våtmarker både blir fler, men även att de som 
redan finns blir större. Att det i vissa fall kan handla om att värdefulla kulturarv för
svinner ses som ett mindre problem jämfört med att miljön drabbas hårdare utan våt
marker.

Eftersom länsstyrelsen inte är politiskt vald på samma sätt som kommunen tror jag att de 
oftare förlitar sig på de vetenskapligt belagda åsikterna. Då även jordbruksmark är en vik
tig resurs för den biologiska mångfalden är den minst lika viktig som våtmarker. Själv
klart behövs miljöarbetet, men det bör inte göras på ekonomiskt inbringande marker, utan 
istället på den mark som ändå är obrukbar.

Jordbruket i dag är som vilket annat företag som helst. Självklart vill man gå med vinst, 
vilket i jordbrukarens fall betyder att det är viktigt att odla den mark som är ekonomiskt 
försvarbar att odla. Tjänar jordbrukaren mer på att lägga marken i träda görs självklart 
detta. Som läget ser ut just nu är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga marken i träda. 
Detta leder istället till att större arealer åter läggs under plogen, kanske t.o.m. den mark 
som för några år sedan lämnades helt för fäfot. I en framtid då åkermark skulle kunna bli 
mycket värdefull, skulle jag kunna tänka mig ett scenario där markägaren åter vill dränera 
bort vattnet från vattensjuk mark, för att kunna odla den.
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Bakgrund
Hjälmaren. Sjö belägen i södra Svealand utbredd över; Västmanlands, Örebros och Sö
dermanlandslän.6 Det finns två naturliga, större inlopp till sjön i den västra änden; Svartån 
som rinner genom Örebro och Täljeån med utlopp i sydväst, cirka tre mil sydost om Öre
bro. Från utloppet och några mil uppströms kallas Täljeån även för Kvismare kanal. Na
turliga utlopp finns det endast ett av dignitet. Hyndevadsån i den östra änden rinner genom 
Eskilstuna och har utlopp i Mälaren, vid Torshälla. Ett av de mest lyckade områden som 
framkom efter sänkningen är det som kallas Kvismaredalen. Dagens åkermark är den ti
digare sjön Kvismarens botten, en av länets bästa åkermarker. 

Hjälmaren brukar sägas vara Sveriges fjärde största sjö, vilket går att diskutera. Till ytan 
är den, med sina 483 kvadratkilometer, större än t.ex. Siljan, Storsjön och Torneträsk. Mä
ter du vattenvolymen märker du att Hjälmaren inte ens är bland Sveriges femton största 
sjöar7. Hur kommer då detta sig? Hjälmaren är belägen i ett vidsträckt slättlandskap och 
tillåts breda ut sig i  brist  på  omgivande höjder som stoppar vattnet8.  Sjön får en stor 
vattenyta, men däremot blir inte djupet lika imponerande. Medeldjupet är i dag dryga sex 
meter och maxdjupet endast tjugo meter. Detta gör sjön svårnavigerad för båttrafik.  

Den aktuella vattendomen för Hjälmaren har satt en maximum och minimumnivå för 
vattenytans höjd över havet. I dag är medelvattenståndet över havet 21.85 meter. Vid till
fällen då det kan finnas hot från översvämningar eller då extrem torka gjort att vatten
nivån sjunkit  ovanligt mycket,   får vattennivån pendla  från 21.62 meter över havet   till 
22.10. Då båttrafik länge var viktig för sjön och befolkningen omkring den har en jämn 
nivå, kring tjugotvå meter över havet, varit eftertraktad. Sjötrafiken över Hjälmaren var så 
pass viktig att det första förslaget på en sjösänkning, 1819, avslogs av kungen just därför 
att transportleden var mycket viktigare än nyvunnen åkermark9.  Anledning till kungens 
avslag var att Örebro under hundratals år varit en uppsamlingsplats för den järnmalm, 
koppar m.m. som bröts i stora delar av Bergslagen10. Malmen drogs till Örebro och las
tades där om till fartyg som gick till Stockholm. Det är även en av anledningarna till att en 
av Sveriges första kanaler stod färdig redan 1639, Hjälmare kanal11. Vattenvägen var den 

6 Lennqvist (2007).
7 www.vattenportalen.se
8 Lennqvist (2007).
9 Lennqvist J (2003): Från vattenskadad mark till biologisk mångfald  Hjälmarens och Kvismarens strän
der 18502000. I (red. E Mårald, C Nordlund) Värna, vårda, värdera – miljöhistoriska aspekter och aspek
ter på miljöhistoria. Landskapet som arena, Umeå.

10 Lindqvist T (2007): Sveriges Medeltid, 5:e upplagan. Liber, Stockholm.
11 Det naturliga utloppet i östra Hjälmaren, Hyndevadsån, fick redan under första hälften av 1500talet en 
muddring för att förska leda båttrafiken genom Eskilstuna ut i Mälaren. Problem med vattentillförsel i ån 
gjorde att kanalen flyttades till Notholmen i norra Hjälmaren och en helt ny kanal grävdes till Arbogaån. 
Det är den sträckning som fortfarande i dag används och som stod färdig redan 1639.
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absolut viktigaste transportleden fram till dess järnvägen Stockholm  Örebro, norr om 
Hjälmaren, stod färdig i slutet av 1870talet.

De slätter som omringar Hjälmaren har delar av året och även långa perioder i historisk 
tid stått under vatten, vilket gjort att näringsrika mulljordar skapats även flera kilometer 
från den egentliga sjön. Stora delar av slätten är täckt av dem och några av Sveriges mest 
produktiva jordbruksmarker finns i området precis söder om Hjälmaren12. Problemet med 
mulljordarna är att de sjunker undan när de odlas. Under de cirka etthundra femtio år som 
gått   sedan   sänkningen   har   markerna   i   Kvismaredalen  sjunkit   med   cirka   etthundra 
centimeter, en centimeter per år13. Mulljordar består av organiskt avfall – kompostjord från 
sjöbottnar. Mullen har god vattenhållningsförmåga, då den har små korn. Kornen klumpar 
ihop sig och tillåter vatten att tränga in i de porer som blir mellan mullklumparna. Dessa 
jordar passar sig mycket bra för jordbruk av olika slag, problemet med dem är just dess 
finkornighet som leder till att vind och jordbruk eroderar bort en liten del varje år. När 
organiskt avfall bryts ned blir den jord som återstår mycket näringsrik. Den innehåller 
precis det som nya grödor vill ha i det naturliga kretsloppet14.

Ett  problem, som  inte behöver vara något problem, är  att  dessa mulljordar  läcker ut 
näringsämnen. I Hjälmarens fall betyder det att näringen hamnar i vattnet och att sjön där
för alltid varit en näringsrik sjö med stora mängder fisk. Problemet uppkom först när 
människan började gödsla sina åkrar och Örebro började växa. Den naturligt höga mäng
den kväve tillsammans med den mänskligt producerade kväven och fosforn gjorde att 
Hjälmaren fick stora övergödningsproblem. Problem som under senare år har stagnerat 
och faktiskt återgått något15. Det kan tyckas onödigt att gödsla sin åker om den innehåller 
stora mängder näring, men då marken inte översvämmas längre blir det heller ingen natur
lig gödning från vattnet. Dessutom läcker marken omkring Hjälmaren näringsämnen, vil
ket gör att extra gödning blir nödvändigt för att få ekonomiskt hållbar avkastning.  

Historik om sjösänkningen
Ett rejält underskott av åkermark under den andra halvan av 1800talet gjorde att många 
emigrerade från Sverige till bland annat USA.16 Sverige var vid detta tillfälle faktiskt över
befolkat och bristen på odlingsbar mark var stor. Åkermarken räckte inte till för att mätta 
svenskarna. Som så många gånger förr och senare föder stora problem nya idéer, tankar 
och   tekniska  lösningar,  helt   enligt  Ester  Boserups   teori.  Att   torrlägga de  vattensjuka 

12 Intervju med Mats Rosenberg (20071123).
13 Ibid.
14 Lundqvist J (2001): Geologi – Processer, utveckling, tillämpning – 3:e upplagan. Studentlitteratur, 
Lund.
15 Intervju med Mats Rosenberg (20071123).
16 Lennqvist J (1999): Motsträviga bönder och vidklyftia herrar – Prologen till den stora sjösänkningen av 
Hjälmaren och Kvismaren 18781888. I (red. Lars Skoghäll) Från bergslag och bondebygd 1999 – Hjäl
maren. Örebro läns museum, Örebro.
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marker som ofta svämmade över och vissa år kanske stod dränkta hela året, sågs som en 
god lösning. Dels för att effektivisera jordbruksmarken och slippa ha den i ofrivillig träda, 
men   även   för   att   vinna   mer   och   ny   åkermark.   Det   sågs   som   enda   sättet   att   öka 
produktionen.

Resultatet blev omfattande landskapsförändringar. Förändringar som kommit att påverka 
landskapet i all framtid.17 Genom att dränera och dika ur åkermarken, reglera vattnet vid 
utloppet och släppa ut en större mängd vatten än vad inflödet tillförde kunde vattenytan 
sänkas. Förhoppningsvis fick du fram ny odlingsbar mark, men det var inte alltid säkert 
allt beroende av hur noggranna undersökningar som gjorts av sjöbottnen. Många av dessa 
experiment lyckades mycket bra och ett av de mest lyckade sjösänkningarna i världen 
genomfördes i Hjälmaren. 

Ett sjösänkningsbolag bildades 1864, med fritt medlemskap.18 Det fungerade från början 
som en förening för de som drabbats av vattenskadad mark. En medlemsavgift betaldes 
och antalet röster justerades genom mängden mark. Varje tio tunnland mark gav en röst 
och det maximala antalet röster var tvåhundra. Detta gjorde förstås att de med mest mark 
bestämde och småbrukarna, som vanligt, inte fick särskilt mycket att säga till om. Många 
småbrukare ville från början inte vara delaktiga, just därför att förutsättningarna inte skul
le gagna dem. När projektet väl sattes igång hade näst intill alla markägare i Kvismareda
len och längs södra Hjälmarstranden gått med i bolaget. En av anledningarna kom 1879 då 
en ny lag sade, att en markägare inte kunde neka att ett dike drogs över marken, om diket 
inte var djupare än 1,2 meter19. Detta resulterade i att de flesta på ett eller annat sätt blev 
inblandade och det var lika bra att vara en del av bolaget och få rösträtt som alla andra.

Efter en lång tid av byråkrati och diskussioner, om bland annat ett godtagbart segeldjup 
för båttrafiken, kunde sänkningen sätta igång 1878.20 Genom att under lång tid släppa ut 
mindre mängder vatten fanns det en möjlighet för det mottagande vattendraget att hinna 
anpassa sig, i det här fallet Mälaren och Östersjön. En fördämning byggdes vid Eskilstuna 
och Eskilstunaån grävades ur och breddades, precis som Täljeån och Svartån. Svartån som 
länge varit ett tämligen stort vattendrag muddrades medan Täljeån grävdes om helt, från 
ett mindre ringlande vattendrag till Kvismarekanal som skar rakt igenom landskapet. Det
ta krävdes för att klara av de större mängder vatten som skulle släppas ut från den kom
mande åkermarken. 

Alla farleder och större hamnar muddrades och gjordes sju fot djupa, ett krav från riksda
gen för att projektet skulle få tillstånd att genomföras. Stora dikningar genomfördes och 
vattnet släpptes ut i Kvismarekanal och kunde därmed torrlägga de tidigare vattensjuka 
markerna. 1888 ansågs ett gott resultat vara uppnått och utsläppet av vatten minimerades 

17 Lennqvist (1999).
18 Lennqvist (2003).
19 Håkansson A (1997): Dränering, Sjösänkning och ängsvattning. I (red. J Myrdal, M Morell, B Larsson) 
Agrarhistoria. Lts förlag, Stockholm.
20 Lennqvist (2007).
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till att endast bibehålla den nya nivån. Hjälmaren hade under en tio års period sänkts 1,5 
meter21 och vattennivån fastslogs till 21.85 meter över havet22. När resultatet överskådades 
kunde många skatta sig lyckliga, främst jordbrukarna. 19 000 hektar brukbar mark hade 
skapats och en av de mest lyckade sjösänkningarna i Europa var ett faktum. Något år efter 
att sänkningen setts som färdig uppstod det problem med våröversvämningar. Framförallt 
Kvismaredalen var utsatt och jordbrukarna ansåg att ytterligare sänkningar var en lösning. 
Sjöfarten protesterade mot den redan låga vattennivån och förslaget avslogs i riksdagen. 

Problemet har uppstått då de lösa mulljordarna allt eftersom sjunker undan och innan in
vallningen av åkrarna skedde under 196070 talen var markerna mer känsliga för små 
förändringar i vattennivån. Vad denna sänkning har fått för kosekvenser går inte att säga. 
Hur djurliv och artrikedom skulle sett ut i dag, om inte projektet genomförts, går bara att 
sia om. Tidiga studier av fågellivet tyder ändå på att fler arter etablerades efter att sänk
ningen fullbordats och att främst antalet vadarfåglar har ökat med tiden. Som Mats Rosen
berg påpekade när frågan kom på tal, ”det är svårt att sakna något som ingen levande 
människa har sett”.

Översiktsplanen för Örebro kommun
”Enligt plan och bygglagen (PBL) skall alla kommuner ha en 
kommunomfattande   översiktsplan.   Den   skall   leda   mot   ett 
miljömässigt,   socialt,   ekonomiskt   och   kulturellt   hållbart 
samhälle.

Planen visar kommunfullmäktiges uppfattning om hur kommu
nens mark och vatten bör användas i framtiden på ett från all
män synpunkt lämpligt sätt.

Översiktsplanen skall vara vägledande vid framtida kommunala 
beslut. Däremot är den inte rättsligt bindande. Planen antas av 
kommunfullmäktige.”23

Ovan ser du inledningen till översiktsplanen för Örebro kommun.24  I en arbetsgrupp be
stående av experter inom olika områden togs en plan fram för hur bland annat vattnet och 
miljö i kommunen ska behandlas på bästa tänkbara sätt. Den 24 april 2001 var den slut
giltiga planen färdig och kunde tas i bruk. Planen består av dels en översikt över hur be
folkningsläget ser ut i kommunen. Var de största resurserna behövs sättas in, men även en 
mer detaljerad plan för varje delområde. Till största del innehåller dokumentet planer för 
hur framtida utbyggnader av staden bör göras. Här tas det då hänsyn till hur situationen 

21 Beroende av vilken källa jag rådfrågat har jag fått svar från 1,21,6 meters sänkning.
22 Digital artikel från SMHI, hämtad via internet 20071120.
23 Översiktsplan för Örebro kommun (2002).
24 Ibid.
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ser ut för närliggande vatten och miljökänsliga områden. Planen är gjord för en stad som 
kommer fortsätta expandera in i framtiden och de i dag mest intressanta områdena är de i 
östra   delen,   mot   Hjälmaren.   Sjönära  boende  är   fortfarande    populärt   och   även   om 
byggnadstekniken har utvecklats  och det knappt byggs några källarvåningar  i  området 
längre, går det att diskutera det kloka i att bygga på tidigare sjöbotten.

Planen innehåller vid sidan av de tänkta stadsplanerna även planer för vilka naturområden 
som ses som har stora rekreationsvärden eller kultur och naturvärden. Det finns i dag två 
naturreservat; i Kvismaredalen och ytterligare ett längre norrut, närnare strandlinjen. Båda 
dessa reservat ses som viktiga, både ur natur och kultursynpunkt. Delar av Kvismarens 
naturreservat, den mest vattensjuka delen av åkermarken, började restaureras för cirka tio 
år sedan.25 Den del som tidigare var djupaste punkten i sjön Kvismaren har alltid varit ett 
problemområde för jordbrukarna. Det har varit mycket sankt och marken har inte gått att 
dränera för någon längre tid. Därför beslutades att marken skulle restaureras, för att kunna 
återgå till att bli i alla fall bli en våtmark. I dag har det blivit ett mycket populärt turistmål 
med stora framgångar som fågelsjö, där alla Sveriges arter av vattenlevande fåglar åter
finns26.

Som det ser ut just nu kommer en ny översiktsplan att presenteras under 2009. Arbetet har 
pågått hela detta år och kommer även att fortlöpa under nästa år27.

25 Intervju med Bengt Dalme (20071124).
26 Översiktsplan (2002). s. 3.
27 Mattsson AM (2007) Remiss  Våtmarksstrategi för Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Örebro.
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Bild 2. Svartån ser ni som den lila, streckade linjen som skär, i västöstlig riktning, rakt  
igenom Örebro och rinner ut i Hjälmaren i öster. De gula områden är de områden jag  
just nämnt som i framtiden kommer att exploateras med bostäder. Som det går att se på  
kartan är planerna för området utmed stranden många. Både vanliga bostäder och stu
dentbostäder  kommer  att  byggas   tillsammans  med  lättare   industriområden.  Samtidigt  
finns det stora ytor väster om staden som delvis kommer att bebyggas, men som inte har  
samma problem med vattensjuk mark.28

28 Bilden hämtad från Översiktsplan (2002).
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Vattenplanen för Hjälmaren
”Vatten är en viktig resurs som vi måste värna och vara rädda 
om. Vattenplanen omfattar många frågor med anknytning till 
vatten... vattenplanen beskriver långsiktigt hållbara mål för ett 
antal  delområden,  principer  och riktlinjer,  en  beskrivning av 
nuläget   samt   ett   antal   åtgärdsförslag   av   varierande 
angelägenhetsgrad. ”29

Vattenplanen har samma upplägg som Översiktsplanen, med den givna skillnaden att det 
handlar om vatten. Det är en sammanfattad syn över vad som behöver åtgärdas, påbörjas 
och restaureras i kommunen. Vattenplanen kom ut i samband med de nya miljömål som 
krävts de senaste åren, till följd av den pågående klimatdebatten. Syftet med vattenplanen 
sammanfattas på detta sätt i inledningen av texten.

 Vattenplanen säkerställer att vi på lång sikt har rent vatten av 
god kvalitet och kvantitet. 

 Vattenplanen värnar den biologiska mångfalden och människors 
rekreationsmöjligheter i anslutning till vatten. 

 Vattenplanen är ett styrande dokument där våra mål och intentio
ner för vattnet förtydligas.30

Åtgärdsprogrammet ser ut så att alla avrinningsområden i kommunen listas och för varje 
vatten finns en eller flera åtgärdsförslag, listade i olika angelägenhetsgrader. Planen före
slår   ingen   arbetsordning   emellan   vattnen   utan   endast   inom   varje   avrinningsområde. 
Planen finns inte bunden i någon lag, utan ska istället ses som ett hjälpmedel till att ut
veckla staden.

Åtgärdsförslagen för Svartån, Täljeån och Hjälmarens närtillrinningsområde ser ut un
gefär på samma sätt som övriga vatten i kommunen. Arbetet ska främja rent vatten och en 
biologisk mångfald. Då Svartån och Täljeån har en direkt påverkan på Hjälmaren följer 
nedan en sammanfattning av vad Vattenplanen kommer fram till för åtgärder. Svartåns av
rinningsområde är det Karlslundsforsarnas unika natur och kulturvärden ska bevaras och 
platsen ska utvecklas med informationsskyltar och andra hjälpmedel för besökare. Det 
finns planer för ett naturreservat vid sjön Tysslingen som åtgärd för att förbättra vatten
kvaliteten i Svartån genom ett starkt naturskydd, men även för att ge befolkningen en möj
lighet till ett närliggande rekreationsområde. 

29 Vattenplan för Örebro kommun (2002).
30 Vattenplan (2002). s. 8.
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Bild 3. Svartån syns även här som ett sträck i västöstlig riktning skärandes rakt genom  
Örebro.31  Täljeån/Kvismare kanal är det sträck som syns längst i söder och delvis för
svinner ut ur kommunen. De större punkter som Kvismare kanal går rakt igenom är da
gens fågelsjöar och ursprunget för den torrlagda sjön Kvismaren. Den större sjön rakt  
väster om Örebro är Tysslingen, även den sänkt under slutet av 1800talet. Kartan visar  
på de vattendrag och våtmarker som ingår i Örebros vattenplanering.

Kommunen renar det vatten som går, men det finns i nuvarande plan inga tankar på att 
börja med urin eller fekalieseparering. Det som görs åt avloppen i Örebro är att laga och 
täta de läckage som finns på rören. Systemet har i dag över etthundra tusen abonnenter in
kopplade och fler kommer det bli. Som det ser ut just nu klarar staden de gränsvärden som 
finns per capita.

För Täljeån finns det färre punkter. Åtgärdsförslagen är att kommunen måste utveckla 
vattenreningen i Kvismareområdet. Biologisk mångfald och möjligheter för rekreation ska 
bli fler och större. Rekreationsmöjligheter i Kvismareområdet finns i dag redan i form av 
det naturreservat som anlades för ett antal år sedan. De bostadsområden som ingår i Täl
jeån avrinningsområde,   t.ex. Odensbacken behöver  ingen rening av sitt  dagvatten. De 
flesta bostäder är kopplade till det kommunala avloppsnätet, men då mängden hårdlagda 
ytor är liten ses det inte som något problem att släppa dagvattnet i de öppna diken eller 

31 Bilden hämtad från Översiktsplan (2002).
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direkt med ledning i Kvismare  kanal. 

När det gäller Hjälmaren finns det fler saker som behöver åtgärdas. Strandmiljöer, öar och 
det befintliga kulturlandskapet måste  inventeras och bevaras bättre än vad de  tidigare 
gjort. Återigen finns de gemensamma nämnarna; vattenrening, biologisk mångfald och 
möjligheter   till   rekreation.   Åtgärdsplanerna   för   dessa  områden  påminner   mycket   om 
varandra. Jag skulle vilja kalla dem mer eller mindre identiska. Näringsämnen i vattnet är 
ett stort och prioriterat problem som återkommer ideligen. Som det ser ut just nu kommer 
det  kontinuerligt  näring   från  jordbruket,   skogsmarken och   avlopp, både enskilda och 
kommunala. Det finns flera möjliga åtgärder som det jobbas hårt med. Inom jordbruket 
finns det försök med oplöjda skyddszoner längs det öppna ytvattnet. Det betyder att minst 
två meter bör lämnas obrukat vid en sjö, dike eller vattendrag. 

Det finns ytterligare två åtgärder som ska undersökas. Dels är det om reningsverket i Öre
bro behöver förbättra sin kväve och fosforrening, men även om nya våtmarker behöver 
etableras. Båda de stora tillflödena till Hjälmaren finns representerade i detta kapitel, Täl
jeån och Svartån. Båda dessa vattendrag bidrar till ökade mängder näringsämnen i Hjäl
maren, även om det just nu verkar ske en minskning i utsläppen. Svartån för med sig en 
stor mängd näringsämnen från avloppen i Örebro, medan Täljeån för med sig näringsäm
nen från de omgärdande åkrarna.
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Resultat
I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat som framkom efter  intervjuerna. 
Resultatet bygger direkt på de frågeställningar jag har utgått ifrån. Nedan presenteras en 
läsvänlig sammanfattning av vad som sades under samtalen. Kapitlet avslutas med en dis
kussion och sammanfattning. I diskussionen får jag möjligheten att ställa resultaten emot 
varandra. 

Kommunen
Mats Rosenberg, på Örebro kommun, anser att en total återgång till hur Hjälmaren såg ut 
1878, att höja vattennivån med 1,5 meter, måste ses som en omöjlighet. Det vore trevligt 
på många sätt, men då skulle det som byggts de senaste hundrafemtio åren dränkas; alla 
diken, alla broar, alla pumpar, all odling skulle dränkas menar Rosenberg. Nästan all in
frastruktur i landskapet omkring Örebro är anpassat efter dagens nivå. Skulle man höja 
Hjälmaren igen, då handlar det om ombyggnationer för många miljarder. Miljarder som 
det inte finns fog för att plocka fram till ett sådant projekt. Med pågående klimatföränd
ringar och med en eventuell ökad nederbörd så kan vi bara avvakta och se, anser Mats. 
Det kan bli så att stora översvämningar och höjd vattennivå leder till att vi måste anpassa 
oss. Att vi faktiskt får flytta bostäder och överge åkermark för att klara oss undan från, en 
möjlig, permanent vattenhöjning. När det byggs ny infrastruktur, bostäder och industrilo
kaler måste planeraren ha en naturlig vattennivå i åtanke. Den dagen det sker en riktig stor 
översvämning, då kommer 1800talets Hjälmarlandskap  att återuppstå. Förhoppningsvis 
för en vecka, månad och inte för någon längre tid. Det gäller att i sin översiktsplan ha i 
beräkning att vissa områden omkring Örebro inte lämpar sig för bostäder eller annan per
manent bebyggelse.

Med  facit   i  hand var det  en enorm naturkatastrof menar Mats.  Det går  också   att  ha 
förståelse för hur dåtidens  tänkande var.  Många människor svalt   ihjäl under slutet  av 
1800talet och bristen på mark var hög. Något behövde göras och detta var en för tiden bra 
lösning. Självklart hade det säkert varit fantastiskt att ha kvar Kvismaren och Hjälmaren 
som de en gång var, men å andra sidan hade inget varit som det är i dag. Örebro hade inte 
varit en av Sveriges största städer och troligtvis hade inte det fågelliv som i dag finns vid 
Kvismaren funnits. Det är samtidigt svårt att sakna det som ingen levande människa har 
upplevt.

Vad händer just nu?

I dag byggs det mot Hjälmaren, i de sanka markerna i östra delen av Örebro. Till skillnad 
mot för tio, femton år sedan tas det mer hänsyn till höjdangivelser och markens egen
skaper. Att följa de översikts och detaljplaner som finns är viktigt. Det får helt enkelt inte 
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byggas bostäder under de lägsta nivåer som finns angivna. Om en del av ett planerat 
bostadsområde ligger under just denna nivå fylls marken upp och husen pålas fast. Det är 
heller inte rekommenderat att bygga inredda källare och det är sällan det ens byggs källare 
för   förvarning.   Mats   anser   att   det   tänkandet   inte   fanns   för   femtio   år   sedan. 
Framtidstänkandet var inte lika starkt. Det fanns ingen anledning att oroa sig i onödan, 
utan problemen löstes allt eftersom de uppkom. 

Det är inte bara i samhällena det planeras för bebyggelse, även ute på slätten är place
ringen av bostäder genomtänkt och husen säkrade från eventuella översvämningar. Det 
finns stora arealer ute på slätten, utan permanent bebyggelse, just eftersom de är högrisk 
områden. Det ligger få bostäder på den gamla sjöbotten och inga bostadsområden, byar el
ler samhällen. Om vi fortsätter komplettera den nuvarande bebyggelsen med framtida be
byggelse, så är det svårt att se en kommande konflikt med de naturvärden som finns, 
hoppas Mats. Det är oftast trevligast att bo i byarna där det finns grannar och gemenskap, 
men samtidigt en närhet till naturen. Från stadsbyggnadskontoret kommer det inte ges 
några nya byggnadslov  till  bostäder  i  områden där översvämningsrisken är stor.  Mats 
framhåller att kommunen är restriktiva när det handlar om att ge byggnadslov till strand
nära boende. När dessutom debatten om klimatförändringar, risken för ökande vatten
mängder och att allmänheten fått en större kännedom om femtio och hundraårs regn, 
kommer det förhoppningsvis ha en avskräckande effekt på trycket av vattenära boende. 

Översvämningsrisken för Örebro är hög, speciellt i Kvismaredalen. Kvismare kanal och 
Täljeån blev som tur var kvar och användes istället i arbetet att leda bort vattnet från åk
rarna. Som det ser ut just nu är läget under kontroll, men det är som en stor motorväg av 
vatten rakt igenom landskapet. Under sextiotalet stod hela landskapet under vatten under 
några veckor, men efter att det gjordes en stor kanalrensning i slutet av sextiotalet har det 
varit lugnt. Något som känns ganska säkert är att det kommer att blir  höjda vattennivåer i 
framtiden i just Kvismaredalen. Kanske inte permanent, men under kortare perioder. I 
likhet med de omfattande översvämningar som skedde på Skänningeslätten, i Östergöt
land, sommaren 2007. Vid förhöjda vatten är det främst åkermarken som kommer att stäl
las under vatten. Om det är tidigt på året får jordbrukaren så om, men under växtsäsongen 
kan det bli oerhörda skador och kostnader på flera hundra miljoner.

Gällande våtmarker pågår arbete inom de kvarvarande våtmarkernas gränser. När land
skapet torrlades odlades slåtterängarna upp. De områden som tidigare använts för att odla 
vinterfoder till djuren och som under våren brukade översvämmas. Ängarna som var vik
tiga i dåtidens jordbruk, men allt eftersom jordbruket effektiviserades, lades under plogen. 
Det enda som lämnades var de två riktiga sjöarna, Östra och Västra Kvismaren. När re
staureringsarbetet började fanns det knappt något vatten kvar och det mesta av den gamla 
sjöbottnen var täckt av vass och videbuskar. Det var mark som var så sank att den inte 
gick att använda som åker. Därför lämnades den och under lång tid stod fäfot utan att nå
gon brydde sig. I dag har marken istället blivit våtmark och åkrarna har invallats för att 
hålla vattnet borta. 
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Det har skapats några grunda, mosaikartade sjöar istället för åkermark; Visjön, Västra 
Fågelsjön och Östra Fågelsjön. Runt dessa sjöar har kommunen skapat områden där djur 
betar på sommaren. Att skapa goda förutsättningar för lantbrukarna är en viktig del av det 
här arbetet. Kommunen har hjälpt till att ställa i ordning, med stängsel, vägar och möj
ligheter för lantbrukaren att använda sina maskiner. Under våren översvämmas fågelsjöar
na, på ett sätt som liknar det forskarna tänker sig att de gjorde innan sänkningen. På ett 
sätt har det gamla kulturlandskapet fått återuppstå. Det är på många sätt ett problemområ
de för lantbrukarna, men det är fantastiskt att det samtidigt får vara en viktig resurs.

Vad händer i framtiden?

I dagsläget har jordbruket odlat bort mellan en och en och en halv meter av matjorden. I 
genomsnitt  en centimeter per år  försvinner av mulljorden. Det kommer att  uppstå  ett 
framtidsscenario där den nuvarande mulljorden är helt borta och då får jordbrukaren börja 
odla i leran istället. Mats framtidsfantasi vore att med en tusenårsplanering kunna låta 
marken gå i träda under en hundraårsperiod för att vila och hinna återbygga en del av 
mullen för att därefter åter odla under en period. En sådan form av växelbruk är tyvärr 
inte genomförbar i praktiken. 

Det finns i dag ingen risk att grundvatten skulle tränga in underifrån och ställa åkern 
under vatten eller gör den obrukbar på annat sätt. Det lantbrukaren gör i dag är att gräva 
djupare diken och pumpa bort det vatten som tränger in. Detta arbete har pågått under 
många år och kommer troligtvis att kunna fortsätta många år till. Det kommande proble
met är att vi börjar närma oss lerjordar i området. Det behöver inte innebära någon större 
förändring, men att odla andra grödor kommer inom en snar framtid bli verklighet. Om vi 
fortfarande vill använda de fina, näringsrika mulljordarna måste marken få återhämta sig 
och åter bygga upp ett lager. Denna möjlighet ser Mats endast som en fantasi i dag. 

Efter ett uppehåll i området, när det gäller natur och miljöåtgärder, på nästan tjugo år. Har 
Örebro kommun, tillsammans med länsstyrelsen och Naturvårdsverket, gått in under en 
femårs period och gjort många åtgärder. När denna femårs period nu är över blir det inga 
fler nya projekt omkring Kvismaren de närmaste åren. Mats kan tänka sig att det blir 
kompletteringar framöver och mindre förändringar, men det kommer då endast att handla 
om renovering. Inga större nyinstallationer eller projekt. Några planer för nya naturreser
vat vid Kvismaren finns det alltså inte, däremot har kommunen planer för att göra hela 
sjön Tysslingen, öster om Örebro, till ett reservat. Det är en framtidsplan som troligtvis 
kommer att gå i lås inom några år.

För framtiden känns det mycket viktigt att vi förvaltar den rest som finns kvar. Bland an
nat genom att   försöka minska den övergödning som sker.  Nu står  jordbruket  för den 
största delen av näringsutsläpp i Hjälmaren, men så har det inte alltid varit. Innan renings
verket byggdes under 60talet spolades avloppsvattnet rakt ut i Hjälmaren och det var inte 
konstigt att det växte så det knakade menar Mats. Under en tjugoårsperiod har   Hjäl
marens vatten blivit mycket bättre. Bland annat efter att reningsverket byggdes under 60
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talet och därefter har byggts om flera gånger. Nu är det jordbruket och den inbyggda 
näringen i jordarna som är det största problemet. Trots att utsläppen är lite för höga går 
det att se en förbättring. Det vanliga människor ser är att algblomningen har avtagit, men 
även att Storlomen har kommit till sjön. Storlomen är en fiskande fågel som behöver klart 
vatten för att överleva, något Hjälmaren inte har haft på många år. Att Storlomen har 
återkommit är därmed ett tecken på att vattnet blivit klarare de senaste åren. Även flera 
havsörnar har flyttat till sjön. Deras ungar är friska och det brukar vara ett tecken på att 
fisken de äter är ren. 

Länsstyrelsen del 1
Tobias menar att restaureringen av våtmarkerna är ett prioriterat område, både för läns
styrelsen, kommunen och Jordbruksverket. Förhoppningen är att marken ska återgå till hur 
den såg ut innan 1878. Provtagningar och forskning har gett en bra bild över hur land
skapet såg ut då och målet är att så mycket mark som möjligt ska återskapas. Länsstyrel
sen i Örebro har ett internt mål, att kunna återskapa 500 ha mark innan år 2010. Som det 
ser ut just nu kommer det bli svårt, då det sedan år 2000 till hösten 2007 återskapats 260 
ha. Varför det gått långsamt är svårt att svara på, men ett hinder är alltid ekonomin. 

Länsstyrelsen står för 90% av kostnaden när en våtmark ska restaureras. Dessutom ges ett 
femårigt skötselstöd till  markägaren, för att pengar inte ska vara ett problem under de 
första åren. Länsstyrelsen har ingen direkt koppling till skattepengar eller liknande, utan 
är helt beroende av att själv få stöd från EU, kommunen och riksdagsutskotten. Om det 
inte finns några pengar att äska för länsstyrelsen blir det heller inga restaureringar gjorda. 
För ingrepp på andras mark, är det alltid markägaren själv som har sista ordet. Det enda 
länsstyrelsen kan göra är att informera om fördelarna med att anlägga en våtmark. De 
sista 10% av kostnaden står dessutom markägaren för, vilket kan innebära ett problem. 
Främst om det är ett litet jordbruk med små resurser. 

Vad händer just nu?

Tobias uppfattar det som att många markägare i länet är positivt inställda till  naturförbätt
ringar såsom; våtmarksetablering, skyddszoner vid vattendrag och saneringar. Även om 
viljan finns genomförs tyvärr inte alltid förbättringarna, på grund av de ekonomiska ramar 
som står i vägen. Detta är synd då resultaten ofta kommer ganska snabbt. Det märks redan 
efter några år att den biologiska mångfalden blir större. I dag har delar av Kvismaredalen 
blivit naturreservat och en fågelsjö har anlagts i den tidigare sjöns djupaste del. Sjön Tyss
lingen har återskapats till viss del och det finns större planer för framtiden.

Vad händer i framtiden?

Som det ser ut just nu tror Tobias, även om mulljordarna är mycket bra åkermark, kommer 
inte bara obrukbar mark att restaureras utan även delar av den brukbara åkermarken. 
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Miljömedvetandet har blivit större och därför finns det en stor möjlighet att jordägarna 
kommer gå med på att avstå från brukbar mark också. Att projektet och det ekonomiska 
stödet kommer fortsätta även efter 2010 ser han som en självklarhet, men det kommer att 
fortsätta i liten skala. Både Jordbruksverket och Naturvårdsverket har planer för fram
tiden, så bidragen borde fortsätta. Planerna i Örebro kommun är fortsatt arbete med Kvis
maren, Tysslingen och Hjälmarens tillflöden, Svartån och Täljeån. Att göra en drastisk åt
gärd, som att åter höja Hjälmarens vattennivå, skulle inte vara genomförbart i dag. Områ
det kring Hjälmaren är så pass flackt att en sådan aktion skulle dränka enorma områden 
under vissa delar av året och även förstöra mycket av det arbete som redan har gjorts.

Länsstyrelsen del 2
Peder Eriksson menar att det är omöjligt att återställa Hjälmaren till ursprungskick. Arbe
tet måste snarare handla om att minimera miljöpåverkan på Hjälmaren. Dels gjorde sänk
ningen av Hjälmaren sjön känsligare för övergödning, eftersom mängden vatten mins
kade, men mängden jordbruksmark och befolkning ökade. Det går att se två källor till 
näringsämnena; jordbruket och avlopp. När det gäller jordbruket jobbas det mycket med 
information och utbildning i projektform. Ett sådant projekt är Greppa näringen där läns
styrelsen och konsultföretag informerar om hur jordbrukaren ska hantera sina redskap, 
maskiner och utnyttja den teknik som finns tillgänglig. I projektet ingår även försök att 
sätta upp skyddszoner kring vatten och känsliga områden. 

För avloppen gäller det att utveckla och effektivisera det som redan finns. Länsstyrelsen 
och   kommunen   har,   när   det   gäller   avlopp,   ett   operativt  samarbete   där   länsstyrelsen 
vägleder och utbildar och kommunen sköter verksamheten och kontrollerar att de riktlin
jer och tillstånd länsstyrelsen har gett efterföljs. Ofta får större företag ett avtal som sträc
ker sig en viss tid. Efter några år sker en ny förhandling, då företaget utvecklats och kan 
behöva se över sina utsläpp. På   länsstyrelsens bord ligger, bland mycket annat,  att ge 
byggnadslov vid miljökänsliga områden. Att strandskyddet efterhålls är en av de saker 
som behöver kontrolleras. 

Vad händer just nu?

Hemfjärden och Mellanfjärden32  kommer successivt  att  bli  grundare och grundare på 
grund  av   de   övergödningsproblem  som  finns.   Mängden  vass   ökar   och  detta   gör   att 
vattenytan minskar. Detta kommer troligtvis resultera i att mängden våtmark ökar, men på 
bekostnad av att den öppna sjön blir mindre. Det är inget akut problem, men under en 
hundra års översikt kan problemet uppstå. Därför gäller det redan nu att fortsätta arbeta 
för att minska mängden näringsämnen, för att i framtiden fortfarande kunna ha öppna 
vatten. Länsstyrelsen jobbar på olika sätt för att minska belastningen av föroreningar i 
Hjälmaren. Det går just nu inte se någon tydlig trend på att utsläppen minskar, men det 

32 Se bilaga 1. Hemfjärden och Mellanfjärden är de två större öppna vatten som är närmast Örebro.

25



har i alla fall inte blivit värre. Just nu har Örebro en ökande befolkning och det är bra att 
situationen inte har blivit försämrad. Det går bevisligen att hålla utsläppen på en jämn 
nivå. Anledningen till att det inte sker någon minskning är konflikten mellan produktion, 
tillväxt och en ökad miljöhänsyn. ”Även om vi har en ökad miljöhänsyn och även om man 
minskar utsläppen per producerat ton vara, så blir ändå den totala miljöpåverkan större då 
vi ökar vår totala produktion”, menar Peder.  

Länsstyrelsen försöker så gott det går att stå emot trycket att ge bygglov nära vatten. Det 
finns i högsta grad ett exploateringstryck på strandnära boende. Detta tryck kommer inte 
bara från privata intressen. Peder ser även att kommunen vill utnyttja området för stadens 
behov. Kommunen vill utvecklas, växa och erbjuda sina invånare möjligheten till modernt 
boende,  gärna vattennära.  Sveriges   storstäder vill   växa och  öka  tillväxten. Detta  kan 
resultera i en konflikt mellan de som står bakom en exploatering och de som värnar om 
miljön, naturen och möjligheten till ett omväxlande friluftsliv. I slutänden är det en poli
tisk fråga. Hur stark är kommunens vilja att skydda och värna? Strandskyddet säger att 
bostäder inte får byggas närmare än etthundra meter från vatten. På länsstyrelsen finns det 
problem med hur lagen ska tolkas. Var går gränsen för hur litet ett vatten ska vara för att 
skyddas av strandskyddet? Ska det vara samma regler för att bygga vid en sjö som det är 
att bygga vid en mindre bäck? Är det verkligen rimligt att det ska vara samma strandskydd 
vid varje vattendrag?

Vad händer i framtiden?

Länsstyrelsen är inte emot att det i framtiden blir större arealer av våtmark. De ser gärna 
en ökning av våtarealer. Problematiken i det här läget är att enskilda markägare inte får 
drabbas. Det är viktigt att markägarens ekonomi inte drabbas av minskade inkomster på 
grund av att vinstgivande mark ska bli våtmark. Det kommer i framtiden handla om att 
föra en dialog mellan länsstyrelse och jordbrukarna i området. En dialog som förhopp
ningsvis kan resultera i att mer mark, även kanske sådan mark som egentligen kan ge av
kastning, kan upplåtas till våtmark. Det kommer aldrig bli aktuellt från länsstyrelsen att 
kräva att högproduktiv mark ska bli våtmark. Om den obrukbara marken som i dag mest 
står i träda kunde restaureras vore det tacksamt. Många markägare har börjat se de stora 
fördelarna med miljöarbete. Deras marker mår bättre, skördarna blir bättre och därigenom 
ökar samtidigt det ekonomiska värdet.

Gällande strandskyddet är det snarare så att det skulle behövas en utökning istället för en 
minskning. Det behöver tillkomma nya och tydligare regler för hur stora vattendrag som 
behöver strandskydd. Självklart ska attraktivt boende finnas, men inte till vilket pris som 
helst. 
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Markägaren
”Vi försöka behålla det vi en gång har skapat efter den här sjösänkningen och det kommer 
fodras en hel del resurser i framtiden för att bibehålla marken”, är Bengts första kommen
tar till vad hans mål är. Jordbrukarna vet att marken sjunker i Kvismaredaen. Det är inte 
säkert att det som är invallat i dag kommer vara torrt och odlingssäkert i framtiden. Det är 
en ständig kamp mot ökade nederbördsmängder och eventuella översvämningar i Kvis
maredalen. Hur myndigheterna skulle hantera en krissituation med stora mängder vatten i 
Hjälmaren och Mälaren vet inte Bengt. Han tror det kan finnas en risk att Örebro drabbas, 
då försök att rädda Stockholm kan resultera i ökade mängder vatten i Hjälmaren. Vad en 
eventuell krissituation skulle utmynna i är ett arbete som jordbrukarna inte blivit informe
rade om. 

Lantbrukarna kring Kvismaren har ett ansvar i och med att de tillsammans äger Hjäl
marens vattenförbund, som sköter regleringen av dammen vid Hyndevad i  Eskilstuna. 
Skötseln består av avlöning av en man, som sköter luckdragningen och ser till att allt fun
gerar, samt en överordnad, som sköter ritningar och har koll på vad vattenlagen säger. Den 
vattendom som gäller Hjälmaren får varken under eller överskridas. Bland annat därför 
att höjdskillnaden mellan det som i dag är naturreservat och Hjälmaren är i storleksklas
sen tio till trettio centimeter. Bengt berättar att när det regnar syns det åt vilket håll vattnet 
vill,  ut  mot Hjälmaren, men annars märks höjdskillnaden sällan. Innan invallningarna 
gjordes, under sextiotalet, var det med jämna mellanrum, kanske vart tionde år, översväm
ning som steg upp mot tjugotre, tjugofyra meter över havet. I dag är vattenlagen skriven så 
att maxhöjden för Hjälmaren är 22,10 meter över havet. Vallkrönen som grävdes ligger på 
ungefär tjugofyra meter. När vattnet stiger över den nivån får vi en ny översvämning, 
förklarar Bengt. Att kanalen hålls öppen hamnar på lantbrukarnas ansvar och det är ett 
stort ansvar, eftersom stora delar av den nederbörd som faller i södra Närke till slut ham
nar i Kvismaredalen.

Vad händer just nu?

Det jordbrukarna i Kvismaredalen märker av mest är nybyggnation av vägar, parkerings
platser och annat som kräver hårda icke absorberande ytor. ”Vattnet kommer fortare på 
oss”, säger Bengt och syftar då på vattennivåerna i framför allt kanalen snabbt kan stiga. 
Det  fanns  mer orensat material uppströms som absorberar vattnet. Det är ytterligare en 
anledning till att det är viktigt att kanalen hålls öppen. Ett intresse, där vi har en mindre 
konflikt,  är   intresset   för  fritidsbåtar   i  kanalen. Det   syns när vallarna kontrolleras, att 
vågskvalpet gröper ur gräsvegetationen på sidorna av kanalen. Lantbrukarna befarar där
för ras i framtiden och många av dem ställer sig frågan vem som ska stå för reparationerna 
när det inträffar. Bengt berättar att de haft samtal med Örebro kommun och försökt få dem 
att ta sitt ansvar eller i alla fall vara medvetna om sitt ansvar redan nu. Lantbrukarna kring 
kanalen ser inte sig själva som ansvariga, då de helst inte ser någon båttrafik alls och 
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motsätter sig båtarna helt. ”Det är svårt, om inte omöjligt, att stämma enskilda båtägare 
och skulle vi göra det finns det inga pengar hos privatpersoner som täcker kostnaderna”, 
menar Bengt. Samtidigt finns det en positiv effekt av båttrafiken. Om båtarna håller lag
liga hastigheter, minskar mängden bottenvegetation och vattnet hålls öppnare.

I dag är gränserna så pass tydliga både från lantbrukarnas och kommunens sida. Att skapa 
förutsättningar både för fåglar och lantbrukarna är något som båda sidor jobbar hårt med. 
Det krävs att alla lever i någon sorts symbios även i framtiden. Detta kräver att det finns 
en dialog jordägarna, länsstyrelse, kommun och främst Naturvårdsverket. Eftersom det är 
ett reservat gör detta att till exempel jakt på fåglar som förstör sådden inte får bedrivas. 
Detta kan få stora ekonomiska följder för markägaren. Nu går det som tur är att få ersätt
ning  från myndigheterna,  även  för   de  mest  oväntade bakslag. Det  är   tur,   då  många 
jordbrukare i dag lever med smala gränser. 

Just Bengts gård lever mer eller mindre i reservatet och han har förändrat sitt brukande på 
många sätt. Inriktningen på gården har gått från svinuppfödning till att ha en kobesättning 
på tvåhundra dikor. Korna lever tillsammans med sina kalvar och ger bara sin egen kalv 
di. Korna går i dag och betar inne i reservatet, ett sätt att hålla cirka tvåhundrafemtio hek
tar mark öppen. Om inte djuren går och betar är det svårt att hålla ett öppet landskap inne 
i reservatet. Problemet med djurhållningen är att vinsten knappt ens täcker kostnaden för 
ett nytt djur. Därför skulle det bli en svår situation om en avtrappning av stöden skulle gö
ras. I slutänden blir det oftast befolkningen som får betala, men så länge folket vill ha öpp
na landskap och möjligheter till friluftsområden finns det inga problem.

Det finns inte hur mycket mark som helst att tillgå i dag. Om det skulle uppkomma en si
tuation där åkermark skulle användas till ytterligare insatser för våtmarkerna, då hamnar 
vi direkt i en konfliktsituation. Bengt tror att det snarare kommer bli krav på att åkermar
kerna ska värnas i framtiden. Som det ser ut just nu ska marken användas till inte bara 
livsmedel utan även till energi, för att producera etanol. Att det dessutom ska odlas ekolo
giskt gör att ungefär den dubbla mängden mark behövs, för samma livsmedelsproduktion. 
Om marken dessutom ska skyddas, kommer det helt  enkelt   inte  att  gå   ihop. Snarare 
kommer det i framtiden handla om en markbrist, framför allt om en växande befolkning 
ska kunna mättas. Då måste all tänkbar odlingsmark användas. I slutänden är det som så 
ofta pengar som styr. Om allmänheten betalar tillräckligt med pengar kommer säkerligen 
många markägare att sälja. Det är alltid en fråga om ekonomi för den enskilde lantbru
karen.

Att mulljordarna sjunker undan kommer inte heller att bli något framtidsproblem. Genom 
att sänka pumpstationerna, pumpa vattnet högre och göra förändringar bland grödorna 
kommer att räcka gott för att odla många hundra år till. Självklart kommer det att kosta 
mer. Att pumpa vattnet högre är inte gratis och lerjorden har så lågt ph att en uppkalkning 
behövs, men för att överleva kan många göra mycket. Jordbrukarna balanserar nära en 
gräns då det går att ha betesdjur på markerna kontra att marken står helt under vatten. Pro
blemet är att lantbrukarnas önskenivå är precis där båtfolket tycker att Hjälmaren är för 
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låg. Samtidigt är det viktigt för naturvännernas skull att inte vattennivån hålls för hög. 
Om Hjälmaren skulle höjas bara några decimeter tror inte Bengt att fåglarna kommer att 
stanna kvar i samma utsträckning som tidigare. Frågan är om mångfalden varit lika stor i 
dag om inte sänkningen genomförts? Då det är så pass flackt gäller det att hitta en bra ba
lans som alla kan godta.

Vad händer i framtiden?

Mats Rosenbergs drömscenario där marken får ligga i träda och återbygga mullen tror inte 
Bengt på. Han tror inte ens ur deras synpunkt, när en ordentlig analys gjorts, att det är ett 
alternativ. Mulljordarna som skapats här bildas inte på några hundra år. Det handlar om 
tusentals år. När Sverige är så pass sjö och vattenrikt som det är, ska det inte vara några 
problem. Det är trots allt ett större problem att åkermarken kan spolas bort av stora vatten
massor. Frågan är om den mångfald som finns runt Kvismaren i dag skulle ha funnits om 
inte Hjälmaren sänkts och Kvismaren torrlagts. Vilka belägg finns det för att det var ett 
rikt fågelliv runt Kvismaren innan sänkningen? Dessutom är för stora ekonomiska värden 
på spel när det handlar om någon form av vattenhöjning. Alla diken och infrastruktur som 
skulle förstöras. Det skulle aldrig göras medvetet, menar Bengt. Samtidigt saknar vi i dag 
de översvämningar som tidigare kom under våren. Det hade med sig mycket gödningsäm
nen och om inte avrinningen blev för snabb stannade näringen kvar i jorden och marken 
behövde inte gödslas. Det kan vara en anledning till att detta område varit bebott sedan 
lång tid tillbaka.

Bengt anser att en framtid med etanolodling och ekologisk odling är dödsdömd redan från 
början. Kostnaderna är för stora och det kan inte finnas någon framtid för någondera. Det 
enda som kan ha en framgång är  gasproduktion och då   främst  metangas. Där skulle 
lantbruket kunna komma in och bidra med växtdelar och djurfekalier. Tillsammans med 
städernas avfall kan det säkerligen bli en hållbar produktion. För framtiden finns det ingen 
större rädsla och någon fara för att Bengts åkermark skulle försämras markant. Om det 
kommer bli någon förändring i framtiden kommer den snarare handla om att värna om 
åkermarken och att sluta bygga till exempel bostäder på den. Det är egentligen helt absurt 
att det fortfarande tillåts. Det finns ju så mycket mark som i alla fall inte går att använda. 
Varför inte bygga på den? Skulle Hjälmaren höjas bara några decimeter skulle många bo
städer i Örebro få vatten till tröskeln, då är det bättre att det är som i dag. ”Även om några 
segelbåtar går på grund ibland, så får de väl kapa kölen istället”.

Avslutande diskussion och sammanfattning
Att återställa Hjälmaren till ett ursprungligt skick ses av alla parter som någonting omöj
ligt. Det vore önskvärt från kommun och länsstyrelse, men då markägarna självklart vill 
behålla det de en gång skapat uppstår det en konflikt där markägaren får sista ordet. Då 
ingen av myndigheterna vill se enskilda företagare eller privatpersoner drabbade är det 
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enda de kan göra att informera om fördelar och de positiva resultat som uppnåtts när våt
marker har restaurerats. Sänkningen bör ses som en katastrof för området omkring Hjäl
maren, men en total återställning är ett för dyrbart projekt för att vara praktiskt genomför
bart. Även om människorna omkring Hjälmaren ständigt kämpar emot vattnet, finns det 
alltid ett överhängande översvämningshot. Vad gäller bostäder är det inte särskilt många 
som skulle drabbas, vid en naturlig översvämning. Den allra största skadan skulle ske på 
åkermarken och infrastruktur. 

När nya vägar och broar planeras läggs de så att de skulle klara av den vattennivå som 
fanns innan sänkningen, men det är omöjligt att göra för åkermarken. Den ligger där den 
ligger och det är bara att hoppas att skadorna inte blir allt för omfattande. I dag ses sänk
ningen som en katastrof, men den hade sina skäl. Jordhungern under 1800talet var stor 
och människor svalt ihjäl. Då effektiviseringen av jordbruket fortfarande inte hade kommit 
särskilt långt, var den enda lösningen att skapa mer mark. Sjöbotten var inte bara närings
rik utan fungerade även utmärkt att odla på när den torkat upp. Problemet var just att få 
den att torka upp. Dräneringsarbetena var på många håll omfattande och inte alltid lyc
kade. I just de fallen kan sänkningen endast ses som ett stort misslyckande. Inte bara då 
stora naturvärden troligtvis försvann, resultatet uteblev och därigenom fanns det inga vin
nare.

Hur myndigheterna skulle hantera en framtida översvämning har markägarna inte fått nå
gon information om, men på det stora hela verkar samarbetet vara gott mellan de olika in
tressenterna.

Vad händer just nu?

I dag byggs det strandnära boende i närheten av Hjälmaren, på den mark som tidigare var 
sjöbotten. Mark som måste fyllas upp och där husen inte har källare och dessutom måste 
pålas fast. Ett boende jag inte har något förtroende för. Kring just Hjälmaren krävs det inte 
särskilt stora förändringar innan stora skador kan uppkomma. Det känns onödigt att anläg
ga bostäder i utsatta områden. Om du studerar placering av hus utanför städerna är husen 
lagda på höjder, för att undvika just höjda vattennivåer. Ett tänkande som de senaste åren 
verkar försvunnit  helt. Det enda positiva  jag ser med valet  av mark är att  den sanka 
marken inte går att odla och att brukbar åkermark inte behöver exploateras. Som över
siktsplanen ser ut kommer byggandet mot Hjälmaren och längs Svartån att fortsätta. Det 
är ett sätt för Örebro som stad att växa. Att kunna erbjuda både ny och gammal befolkning 
ett modernt, vackert boende nära vatten har blivit ett sätt att marknadsföra sig som en 
framåt kommun. Örebro är inget undantag och det gäller att finna en balans mellan viljan 
att växa och hur hållbarheten ser ut för miljön i omgivningen. Från kommun och läns
styrelse kommer det inte ges några byggnadslov till bostäder i riskzonen, hur det då kan 
fortsätta att byggas på sjöbotten ser jag som dubbelmoral. Självfallet går det att räkna på 
hur stor sannolikheten är att vattnet stiger till en viss höjd, men riktigt säker går det aldrig 
att vara och att då bygga nya bostäder på mark som är i riskzonen är onödigt.
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Att översvämningar kommer att drabba Kvismaredalen måste ses som en stor risk. Nu 
finns det kraftiga invallningar på många platser längs med Kvismare kanal, men frågan 
blir ändå om det räcker. Problemet med invallningarna är att de inte bara håller vattnet ute, 
de stänger även in det vatten som hamnar på fel sida. Det blir svårare att bli av med det 
vatten som redan hamnat på fel sida. Då många jordbrukare i dag inte har särskilt stora 
marginaler är det tur att det finns stöd att söka.

I dag ser det inte riktigt ut som att det interna målet i Örebro län, att 500 hektar våtmark 
ska etableras, kommer att hålla. Något som på många sätt är mycket synd, då vattnets in
verkan på naturen har positiva effekter. Kommunens insatser i Kvismareområdet är just nu 
inne i slutfasen och de närmaste tjugo åren kommer det inte göras nya satsningar, utan 
endast underhållsarbete. På sätt och vis är det synd, men å andra sidan är det svårt att göra 
ett ordentligt arbete om satsningar ska ske inom hela kommunen samtidigt. De åtgärder 
som gjorts har fallit väl ut och samarbetet mellan markägarna, kommunen och länsstyrel
sen har fungerat väl. Trots att arbetet med våtmarker har fungerat finns det andra miljö
problem som behöver tas om hand. 

Vattenkvaliteten i Hjälmaren har de senaste åren blivit bättre, men vi kommer i en framtid 
att få se större delar av sjön växa igen av vass och sly. Detta är något som båtägare kring 
Hjälmaren inte kommer att se som något positivt. Samtidigt finns inte alltid viljan att 
hjälpa till, då vattnet ses som ett kommunalt problem som inte enskilda båtägare ska be
höva hjälpa till med. Ett typiskt exempel är markägarnas problem med båttrafiken i Kvis
mare kanal och Täljeån. Då båtägare inte håller fartbegränsningen gör vågskvalpet att val
larna blir urgröpta och därmed riskerar att rasa. Vem som bär ansvaret för detta och vem 
som bär ansvaret för att Hjälmaren även i framtiden hålls öppen är en ganska komplicerad 
fråga. Länsstyrelse, Naturvårdsverket och kommunen har det övergripande ansvaret, men 
alla behöver hjälpa till. Det låter klychartat, men jag tror att det är lösningen. Det är inte 
bara en organisation, förening eller intresse som är ansvarigt och ett bättre samarbete mel
lan till exempel båtägare och länsstyrelsen skulle kanske kunna hjälpa till. Varför inte låta 
båtföreningarna hjälpa till vid miljöarbetet, då det faktiskt i högsta grad är i deras intresse 
att Hjälmarens vatten i fortsättningen hålls rent och öppet?

Vad händer i framtiden?

Det kommer att uppstå ett framtidsscenario där den nuvarande mulljorden är helt borta 
och jordbrukaren blir tvingad att odla i leran som finns under. Ett möjligt problem anser 
kommunen. Jordägaren menar att det kommer kräva lite mer arbete, men att lönsamheten 
inte kommer sjunka nämnvärt. Då dagens brukningsteknik är så pass bra som de är ska 
det inte vara något problem. Mats Rosenbergs framtidsvision där ett långvarigt skiftesbruk 
skulle användas är inget som lockar markägaren. Det skulle bli för dyrt och vem skulle 
bekosta det produktionsbortfall som uppstår? Jag tycker inte att Rosenbergs idé är speci
ellt dum. Problemet är hur finansieringen skulle skötas, men grundtanken är inte fel. Det 
är ett mycket långsiktigt tänkande som kanske inte lönar sig på många hundra år, men jag 
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tror naturen skulle tacka oss, när vi betänker hur dagens jordbruk går till. Det kommer 
handla om att göra större och större satsningar på pumpar och djupare diken. 

Kan det kanske inte vara dags att stanna upp och fundera över långsiktiga, framtida lös
ningar? En långvarig återhämtning för åkern skulle tillåta den att åter bygga upp ett förråd 
av bra jord. Lantbrukaren skulle slippa odla i lerjord och om marken tillåts höjas några 
decimeter  blir   inte mängden vatten  lika stor.  Som det  ser  ut   just  nu kommer det  att 
fortsätta odlas fram till det att marken blir för vattensjuk, tids nog kommer det inträffa. 
Det går inte att pumpa bort vattnet i all evighet. Att våtmarkerna blir fler är inget som 
varken länsstyrelse eller kommun har något emot. Problemet är att markägaren inte får 
drabbas ekonomiskt och då detta område kan bli  hårt  drabbat  finns risken att många 
lantbrukare får börja ägna sig åt annat. Bengt Dalme har en poäng när han menar att det 
inte finns obegränsade mängder mark att odla på och ska en växande befolkning överleva 
krävs det att åkermarken bevaras. 

Ska Sverige i fortsättningen värna om ett öppet landskap måste det finnas utrymme för 
åkermarken. Troligtvis kommer vi även i framtiden behöva mat för att överleva och då vi 
inte kan odla i vatten måste den mark som finns i dag skyddas från att dränkas. Som det 
ser ut just nu kommer det inte att ske några större förändringar i en närmsta framtiden. 
Kommunen och länsstyrelsen avser inte att göra några större förändringar, utan istället 
skära ner på insatserna omkring Kvismaren. Jordbrukarna verkar inte oroa sig mer för 
framtiden än vanligt. I dagsläget finns det ingen anledning till oro. 
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Sammanfattning
Hjälmarens vattenyta sänktes med 1,5 meter mellan åren 1878 och 1888. Det var ett steg 
för att öka den produktiva åkermarken, som det var brist på i Sverige i slutet av 1800talet. 
Resultatet blev häpnadsväckande artontusen hektar odlingsbar åkermark. Efter några år 
märktes att all mark inte gick att odla och att markytan sjönk. De näringsrika mulljordar 
som odlade upp har sedan dess sjunkit cirka en meter. Detta har i dag lett till problem med 
översvämningar och vattensjuk mark. Problem som löses genom att installera pumpar, 
bygga vallar kring åkrarna och dränera marken.

Det verkar som att målet med dagens Hjälmaren är klara. De tre parter jag intervjuat har 
haft en god kontakt under några år. En kontakt som byggt på ömsesidig respekt och ett 
proportionerligt utbyggande av våtmarkerna i Kvismaredalen. Både viljan och tanken är 
att restaureringen av våtmarker ska fortsätta även i framtiden. Från markägarna finns det 
en vilja att hjälpa till. 

Kommun och länsstyrelse går gärna in och stödjer de projekt som är genomförbara, men 
det får  inte ske på bekostnad av markägarens privata ekonomi och välbefinnande. En 
framtid där produktiv åkermark exploateras och restaureras kommer förhoppningsvis inte 
att ske. Som läget ser ut just nu vill kommunen gärna använda sjöbottnen till byggande av 
konkurrenskraftiga bostadsområden och företagsetablering. 

Länsstyrelsen ställer sig något tveksam, då den marken egentligen inte lämpar sig för be
byggelse. Samtidigt finns viljan från deras sida att utöka strandskyddet vid större vatten, 
något som kan ställa till problem för de sjönära bostäder som det finns planer för. 

Markägarna försöker för tillfället behålla så mycket mark de kan. Att i framtiden bygga 
bostäder på åkermark är inte hållbart, då vi kommer att behöva föda en växande befolk
ning. Dessutom finns risken att delar av deras nuvarande åkermark kommer bli obrukbar 
och då är det ännu viktigare att arealen från början är så stor det går. Att det finns framtida 
planer för marken råder det inget tvivel om. Viljorna är många, men samarbetet bra och 
det finns inga tecken på att området skulle hamna i en svår konfliktsituation de närmaste 
åren. Att få en konkret framtidsversion är svårt, då svaren skiftar beroende på vem som får 
frågan.
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Didaktisk del
Den didaktiska delen till uppsatsen är baserad på ett vattentema som ska integrera hela ar
betslaget.  Under  mina   lektioner  har  jag  tänkt  ta  de  samhällsorienterande delarna  om 
vatten. Det kommer att bli lektioner om; hydrologiska kretsloppet och vattnets eroderande 
effekter. Jag har även tänkt att ta det sociala kring de konflikter som länge pågått kring 
Gazaremsan och längs med Nilen, med flera andra områden i världen. Varför har vattnet 
en sådan betydande effekt inom många religioner? Även de historiska aspekterna såsom 
sjösänkningar kommer jag att ta upp. Tanken är att upplägget ska fungera oavsett vart du 
undervisar. Tanken är att istället för torrläggning av Hjälmaren använda dig av liknande 
fenomen i din närmiljö. Det finns många torrläggningsprojekt i Sverige. I Norrland finns 
dessutom möjligheten att på nära håll studera hur vattenkraft torrlägger och översvämmar 
tidigare bostäder och liknande. Syftet är att använda fysiska exempel i närheten och att 
väva in miljöaspekter i undervisningen. Jag tror att just miljöaspekterna blir det ledande i 
undervisningen. Hur kunde det få hända? Varför gjordes det? Det finns många frågor som 
eleverna kommer tycka är intressanta, framför allt om klassen är debattvilliga.
Projektet är tänkt att användas i årskurs nio, eller möjligtvis årskurs åtta, på högstadiet 
och förutsätter att situationen i framtiden är detsamma som i dag, att jag som geografi 
och historialärare även undervisar i religions och samhällskunskap. Genom upplägget 
kommer jag att kunna integrera alla SO ämnena tillsammans, samtidigt. Projektet är tänk 
att pågå under fem veckor, en ganska normal tid för ett avsnitt. Då tanken är att hela ar
betslaget ska arbeta tillsammans under dessa fem veckor, och att alla lektioner ska in
nehålla vatten av något slag, ger det mig möjligheten att inte ha lektioner om alla vattnets 
delar. Planeringen är baserad på att ingenting oförutsett händer samt att inga studiedagar 
eller friluftsdagar sker under dessa veckor. Jag har utgått från att eleverna har cirka tre 
timmar SO varje vecka och för att göra detta enkelt har jag delat upp dessa tre timmar på 
tre lektioner i veckan. Som examinering har jag tänkt ett fördjupningsarbete där eleverna 
fördjupar sig i något av de ämnen jag presenterat för dem under de fyra första veckorna. 
Jag kommer nedan att presentera en översiktsplanering och ett lektionsupplägg för dessa 
fem veckor. översiktsplanen vänder sig direkt till eleverna och tanken är att den ska kunna 
ges ut direkt, utan någon större redigering. Lektionsplaneringen är min egen och den 
kommer säkert inte att passa alla lärare och undervisningsformer, men det kan ge en idé 
och god grund.
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Översiktsplanering för vattenprojekt vecka 15
Vecka 1: En introduktion om projektet och en presentation av det fördjupningsarbete som 
kommer att avsluta under den sista veckan. Jag vill att du hela tiden skall ha i åtanke att 
projektet kommer avslutas med ett inlämningsarbete där ämnet är valfritt, bland de ämnen 
jag föreläst om. 
Under den första veckan är tanken att du ska lära dig om; Vattnets eroderande effekter och 
Den hydrologiska cykeln, vattnets kretslopp. Vattnet försvinner aldrig, det omformas bara, 
och det någon gör någonstans i världen kan påverka någon helt annan person på andra si
dan. Det är viktigt att vi i Iländer tänker på hur vi hanterar vårt avloppsvatten och vad vi 
använder vattnet till. Under den första veckan kommer du att få en geografisk översikt .
Vecka 2: En vecka där de historiska aspekterna får stort utrymme. Varför har konflikter 
uppstått på grund av vatten? Vad skulle du själv göra för att få ett glas färskt vatten i en 
krissituation? Hur har människor tidigare tänkt om vatten. Varför har det länge varit ett 
problem för lantbrukare? Det är några frågor du komme få svar på. Vi kommer även att 
göra ett studiebesök hos en lantbrukare som länge kämpat med att få bort vattnet från sina 
åkrar.
Vecka 3: Vi börjar veckan med att få hit chefen för kommunens vattenkontor, för att åter
koppla till den förra veckan. Hon kommer att berätta vad kommunen gör för att förbättra 
kvaliteten på det kommunala vattnet. Var hämtas vattnet och var tar det vägen sedan? Vad 
händer under vägen och hur görs det drickfärdigt igen? Under vecka tre kommer vi in på 
varför så många av världens religioner har en så stark koppling till vatten. Varför renar sig 
muslimer innan de går in i moskén och varför badar hinduerna i Ganges?
Vecka 4: Hur kommer det sig att det runt om i världen krigas om vatten? Vilka konflikter 
finns det i dag som har sitt ursprung i tvister om vatten? Jag kommer återkomma till en 
del historia under veckan, då du åter får läsa om Nilen och hur den första högkulturen 
uppstod, bredvid en stor flod. Hur påverkas samhällen om inte vatten skulle finnas. Under 
den sista lektionen denna vecka kommer vi göra en sammanfattning och nu gäller det för 
dig som inte har bestämt vad du ska skriva om att spänna öronen.
Vecka 5: Självständigt arbete står på schemat hela veckan. Den lektionslagda tiden bör 
räcka till och resultera i ett arbete om 2 datorskrivna sidor, med 1,5 radavstånd. Arbetet 
ska vara en fördjupning inom något av de ämnen som du fått lära dig om under dessa fyra 
veckor.  Kom ihåg att  tänka kritiskt och att 
försöka gå lite djupare i din text än vanligt. 
Försök tänka bredare än vad du är van vid. 
Det är trots allt en fördjupning.

Lycka till!
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Lektionsplanering för vattenprojekt vecka 15
Vecka 1
Lektion1: 

 Introduktion till projektet. Gå igenom vad som kommer hända under veckorna. 
 Förklara upplägget att alla lektioner kommer handla om vatten. Inlämningsarbetet, 

förklara att det inte är någon stor grej. 
 Berätta om studiebesöket och besöket från kommunen. Påminn om att ta på bra 

skor när vi ska ut.
Lektion 2:

 Det hydrologiska kretsloppet. Visa på tavla, en förenklad version som passar.

 Vatten är en självklarhet för oss i norra Europa. Vi har t.o.m. ett stort överskott. 
Varför är det så? Varför finns vattnet bara i vissa delar av världen, det är orättvist 
fördelat.

Lektion 3: 
 Börja med vattnets eroderande effekter. Hur olika berg och jordarter påverkar på 

olika sätt. Varför kan det inte bli en korv sjö i fjällvärlden? Hur kunde inlandsisen 
påverka landskapet så mycket? Kom ihåg att varva föreläsning med uppgifter och 
lättare diskussioner.

 Varför är vissa små sjöar mycket djupa, men många större är grunda? Ta exempel 
beroende av skolans plats.

 Tsunamin i Thailand och andra extrema vattensituationer.
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 Låt klassen rita en egen hydrologisk cykel.
Vecka 2
Lektion 1: 

 Hur har det sett ut tidigare? Landhöjning och att vattnet sjunkit undan. 
 Hur har det fungerat tidigare att odla. Nilen och även Sverige, myrmarker och 

slåtterängar.
 Ta extrema exempel såsom Aralsjön och även Kaspiska havet. Varför det är så vik

tigt att värna om vattnet. Hur har många konflikter uppstått tidigare? Var skulle du 
själv göra för ett glas vatten i en krissituation? 

Lektion 2:
 Varför har det länge varit ett problem för lantbrukare?
 Hur har människan tidigare hanterat vatten? Vad bör vara tillåtet att göra för att 

överleva, för att få mer åkermark, för att bygga fler bostäder? Exempel Monaco 
och Dubai. Bör det vara tillåtet? Vad kan man göra i framtiden för att hindra män
niskor att bygga städer i vattnet?

 Sjösänkning. Använd uppsatsen och Jörgen Lennqvists bok, eller någon annan 
relevant litteratur, för att förklara det historiska bakom sjösänkningen

 Påminn om att nästa lektion är ett studiebesök och att de ska träffas lite tidigare 
vid cykelställen.

Lektion 3: 
 Ute hos bonden. Kom ihåg att ta med en liten present som tack för hjälpen och att 

han ställer upp.
 Påminn att nästan vecka vara i tid till lektionen, vi får ju besök av vattenkontorets 

chef.
 Förklara att eleverna ska tänka på frågor som de kan ställa nästa lektion. Vara lite 

förberedda.
Vecka 3
Lektion 1:

 Chefen för vattenkontoret berättar om organisationen.
 Försök under veckan bjuda in någon förälder eller vän som kanske själv är re

ligiös eller på annat sätt kan bidra med hur det fungerar praktiskt i andra kulturer.
Lektion 2:

 Fortsätt där du slutade förra lektionen.
 Eleverna har haft mycket undervisning sedan sjuan och därför bör de kunna räkna 

upp många av de religioner som har starka band till vatten. När används vatten och 
till vad? Vad skiljer religionerna åt?

 Varför görs detta?
 Hinduer och Ganges.
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Lektion 3:
 Fortsätt där du slutade förra lektionen.
 Muslimer och moskén samt cermoniella reningar.
 Dop och kristendomens koppling till vatten. Skillnader mellan protestantism, kato

licism och ortodoxa. Varför är det skillnader? Vilka skillnader?
Vecka 4:
Lektion 1:

 Historiska och nutida konflikter om vatten. Fråga hur man kan kriga om vatten? 
Vad skulle eleverna själva göra i samma situation?

Lektion 2:
 Samhällsstruktur och vattnets del i det moderna samhället. Koppla till historia och 

städerna innan moderna avlopp byggdes.
 Hur skulle det se ut om inte t.ex. vattentoaletter fanns? Låt eleverna fundera själ

va?
 Skulle vi vara där vi är i dag om inte moderniteterna fanns?
 Varför kunde det få göras? Koppla samman med miljöaspekterna som finns.

Lektion 3:
 Uppsamling från de senaste veckorna. Ta det som inte hunnits med.
 Knyt ihop säcken och gör det kring miljöaspekterna.
 Gå igenom kriterium för inlämningsarbetet nästa vecka. Dela ut stencil.

Vecka 5:
Se stencil. Kom ihåg att plocka fram material, så inte eleverna behöver lämna klassrum
met för att leta själva. Det ska inte behövas. Läroböcker och utvalda fördjupningsböcker 
räcker. Internet kommer inte att vara en hjälp i arbetet. Datorerna ska endast användas för 
att renskriva texten.
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Mål för fördjupningsarbetet i projekt Vatten
Du kommer bara få betyg IG, G eller VG.

Krav för att få G är följande:
 Du fördjupar dig i en del av det som du fått lära dig lite om under de senaste fyra 

veckorna. Du ska alltså kunna visa att du faktiskt lärt dig något helt nytt genom 
ditt arbete.

 Du ska analysera ditt arbete. Med det menar jag att: Använd dig av ”tänk om 
scenarion”. Varför ser saker ut eller fungerar som de gör. Tänk ett steg längre.

Krav för att få VG är följande:
 Du visar att du mognat och att ditt arbete nått nya nivåer.
 I dina analyser visar du att du verkligen tänker själv och använder din egen nyfi

kenhet i arbetet. Du kopplar dessutom analysen till egna tankar och teorier om hur 
du tror att saker fungerar. Teorier som du sedan berättar om de var sanna eller om 
de var falska.

Formalitets krav:
 2 sidor med 1,5 raders avstånd. Times New Roman eller likartat. 12 punkter.
 Inga bilder inräknat, bilder får gärna förekomma om de kan tillföra något. De ska 

inte fungera som utfyllnad. Du får gärna ha bilderna i texten, men kom ihåg att 
lägga in bilder sist. Det är lättare att kontrollera hur lång texten blir då.

 Jag kommer rätta arbetet tillsammans med er svensklärare och därför kommer ar
betet påverka både SO och Svenska betyget.

 Kom ihåg att skriva vilka referenser ni använt er av.
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Referenser
Håkansson A (1997): Dränering, Sjösänkning och ängsvattning. I (red. J Myrdal, M 
Morell, B Larsson) Agrarhistoria. Lts förlag, Stockholm.

Lennqvist J (1999): Motsträviga bönder och vidklyftia herrar – Prologen till den stora 
sjösänkningen av Hjälmaren och Kvismaren 18781888. I (red. Lars Skoghäll) Från 
bergslag och bondebygd 1999 – Hjälmaren. Örebro läns museum, Örebro.

Lennqvist J (2003): Från vattenskadad mark till biologisk mångfald  Hjälmarens och  
Kvismarens stränder 18502000. I (red. E Mårald, C Nordlund) Värna, vårda, värdera –  
miljöhistoriska aspekter och aspekter på miljöhistoria. Landskapet som arena, Umeå.

Lennqvist J (2007): Våtmarkshistoria  Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800  
och 1900talen. Örebro, Örebro universitet.

Lindqvist T (1997): Sveriges medeltid. 5:e upplagan. Liber, Stockholm.

Lundqvist J (2001): Geologi – Processer, utveckling, tillämpning – 3:e upplagan. Student
litteratur, Lund.

Mattsson AM (2007) Remiss  Våtmarksstrategi för Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro 
län. Örebro.

Örebro kommun (2002): Översiktsplan. Örebro kommun, Örebro.

Örebro kommun (2002): Vattenplan. Örebro kommun, Örebro.

Intervju
Dalme Bengt (20071123): Hammars säteri, Odensbacken. Markägare och lantbrukare.
Eriksson Peder (20071123): Länsstyrelsen Örebro, Miljöskyddsenheten.
Kindvall Tobias (20071122): Länsstyrelsen Örebro, Lantbruksenheten.
Rosenberg Mats (20071123): Örebro kommun, Kommunbiolog.

Internet
http://www.regeringen.se/sb/d/9433/a/89059 – Artikel från Sveriges regering, genom 
Jordbruksverket, om upphävande av trädobidrag för jordbrukare i Europa. Papperskopia 
tagen 20071125
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http://www.vattenportalen.se/fov_sve_djup_sot_sjoar.htm – Artikel tagen från Vatten
portalen om Sveriges sjöar. Statistik m.m. Pappers kopia tagen 20071228
www.smhi.se/sgn0102/n0205/artikelserier/v   200111   _18.pdf    – Artikel från SMHI om Hjäl
marens vattenståndsmätningar. Papperskopia tagen 20071228
http://www.d.lst.se/d/amnen/Lantbruk/vaxtodling/Skyddszoner.htm – Bild hämtad från 
länsstyrelsen i Södermanlands hemsida över en skyddszons utseende.

Bilder
Bild 1. Kartan är hämtad från http://maps.google.com och kraftigt redigerad av författaren 
Rasmus Nordin. (20080124)
Bild 2. Bilden hämtad från Örebro kommuns översiktsplan (2002). (20071215).
Bild 3. Bilden hämtad från Örebro kommuns vattenplan (2002). (20071215).
Bild 4. Kartan, bilaga 1, är hämtad från http://kartor.eniro.se kartan är kraftigt redigerad 
av författaren, Rasmus Nordin (2005).
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Bilaga 1

Karta över Hjälmarområdet

Bild 4. Denna karta visar på de viktiga platser som nämns eller kan nämnas i uppsatsen.
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Bilaga 2

Intervjuunderlag
 Hur   ser   framtiden   ut   för   området   längs   Hjälmarens   strand,   Odensbacken   – 

Örebro?

 Hur ser du på området idag jämfört med tidigare? Har din uppfattning ändrats 
sedan du blev ”involverad” i området? Syftar då på om ökad kunskap har öppnat 
för andra tankesätt och vägar.

 Vilka planer finns för framtiden gällande: nybyggnation, försörjningsmöjligheter, 
natur och kulturvärden?

 Vilka intressen anser du borde prioriteras?

 Skulle du säga att sänkningen av Hjälmaren fungerade och fyllde sitt syfte? Har 
resultaten varit så pass goda att det var värt besväret?

 Hade det varit ekonomiskt försvarbart att göra sjösänkningen för 50, 20 år sedan, 
i dag?

 Hur kan t.ex. Kinas starka ekonomiska framväxt påverka området? (Tänker då på 
de nya eudirektiv som inte kommer att stödja mark i träda i samma utsträckning 
som tidigare. Då vi i dag  istället för ett överskott har ett underskott av livsmedel).

 (Om du har  instikt.  Detta  är  kärnfrågan  i  mitt  uppsatsarbete.) Hur ser du  på 
kommunens,   länsstryelsens,   och   lantbrukarnas   planer   och   förhoppningar   för 
området i framtiden?
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