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Sammanfattning 
 
Uppsatsen syftar till att studera regional omsorg om vatten i området Roxen och Glan i 
Östergötland. Det görs ur olika perspektiv, där det första är ett historiskt bakgrundsperspektiv. 
Förutom den historiska tillbakablicken berör frågorna i studien, samhälleliga och nutida 
förhållanden som kan knytas till framtida regional förvaltning. Syftet är just att, i ett historiskt 
och nutida perspektiv, lyfta fram aspekter på vattenmiljöfrågor i området Roxen och Glan 
som grund för bedömning av en framtida regional omsorg om vatten. I arbetet har metod och 
teori samverkat och uppsatsen är i första hand en samhällsvetenskaplig kvalitativ studie. 
Miljöhistoria, samhällsutveckling och synen på miljö utgör den teoretiska förankring som 
metoden knyter an till. Kopplingar görs också till konsekvenser av samhällsutvecklingen. 
Arkivmaterial och intervjuer har använts som konkreta redskap för insamlingen av empirin i 
studien. Det framkommer en bild där regional omsorg om vatten mest handlat om rätten till 
att äga och nyttja vatten med exempel på en historiskt våldsam hantering. Inom länsstyrelsen 
kom under 1800-talet diknings- och regleringstillstånd att prägla förvaltningen. Den tidigare 
dominansen av agrara intressen började tidigt 1900-tal att ge vika för allmänintresse av 
vattenkraftutbyggnaden. Först vid 1900-talets mitt börjar ett uttalat intresse för vård av vattnet 
skönjas. Industrisamhällets snabba utveckling med rationalisering inom jordbruket, 
resursförbrukning och ökande konsumtion hade lett till utsläpp och hantering som skadat 
naturmiljön. Övergödning och negativa effekter i vattenmiljöerna genom vattenreglering är 
sådana skador. Intentionen att idag motverka konsekvenserna av de mänskliga 
verksamheterna görs bl.a. med hjälp av mål, lagar och ekonomiska medel. För området Roxen 
och Glan etablerades på 1980-talet ett regionalt intresse för vattenkvalitet avseende 
övergödning m.m. Reningsverk och miljöopinion är faktorer som både regionalt och 
nationellt lyckas åstadkomma dämpning av de grövsta effekterna under senare delan av 1900-
talet. Inför en framtida regional omsorg om vatten syns både hopp och farhågor. På ett 
regionalt plan finns erfarenhet och kunskap som viktiga tillgångar där dialog och samverkan 
framstår som delar i framgångsrik förvaltning. Samtidigt uppvisar utvecklingen att tidigare 
tillväxttendenser lett till allvarliga konsekvenser för vattenmiljön vilka bara delvis har 
lindrats. Studien visar att, trots att inte mål, medel eller vilja saknats, så uppfattar man 
problemen i vattenmiljön med övergödning och effekter av vattenreglering som fortsatta 
problem. Det förefaller som om krånglig lagstiftning och ekonomiska lösningar försvårar 
genomförandet av planerade åtgärder. Som jag ser det framstår, för en framtida meningsfull 
regional omsorg om vatten, två ”nivåer” av lösningar. En rent formmässig, som bygger på 
optimism inför kunskap och tekniska framsteg som gjorts inom ramen för våra 
samhällssystem. Den andra sidan är just beroendet till kunskapen och framstegen, som delvis 
är skulden till vad som skett. Det ter för framtiden osäkert och komplext att sätta tilltro till. 
För att möjliggöra en framtida meningsfull regional omsorg om vatten, behövs allmänt en 
förändrad syn på relationen till natur där i högre grad fel och problem i det mänskliga 
systemet beaktas, istället för att fokusera på problemen i miljön.  
 
 
 



Förord 
 
Det finns flera möjliga sätt att skapa förståelse och kunskap om natur och miljö. Jag har valt 
att göra en studie där jag försökt tillvarata mångfalden av aspekter som utbildningen vid 
Miljövetarprogrammet i Norrköping öppnat för. Det har också varit en möjlighet att pröva åt 
vilket håll, fria tankar och egna idéer, skulle leda. Frågan kring ”miljön” eller vårt förhållande 
till den natur vi lever i och av kan ställas på så många skilda sätt. Ett sätt att starta var att 
fundera över vikten av politiska, vetenskapliga och etiska frågor i arbetet. Då jag under mina 
studier ofta upplevt att miljöfrågorna och naturrelation innebär många saker samtidigt, ville 
jag inte låsa mig vid ett från början specificerat problem. I våra liv och kulturyttringar skapas 
normer och samhällssystem vilka påverkar, och samtidigt värderar påverkansgrad, på olika 
sätt. För att förstå och själv tolka de bedömningar och värderingar som görs utifrån ett nutida 
perspektiv med nutida förutsättningar och önskemål tyckte jag att jag behövde gå lite utanför i 
tid och ”rum”. Metoden jag valt har innefattat flera faktorer och processen var inte självklart 
lätt. Med detta vill jag framhålla den betydelse som hjälpen från en förstående och tillitsfull 
handledare innebär. I mina ansträngningar har jag till stor del min handledare Tomas Achen 
att tacka för att ha kunnat förverkliga de från början ganska abstrakta idéer som låg till grund 
för uppsatsen. Då det dessutom ingått material vars införskaffande och förståelse varit 
beroende av andras medverkan, finns många personer att tacka som bistått mig med detta. Å 
Länsstyrelsen i Östergötland vidkommande vill jag särskilt tacka Anders Romås, Kjell 
Schaerling, Peter Dahlström, Erik Årnfelt och Jenny Svensson. I Vadstenas landsarkiv bistod 
Kristina Birgersson och all arkivpersonal mig hjälpsamt och tackas för det. Tack också till 
Jonas Hallström (vid Tema vatten Linköping) vars generösa uppbackning av litteratur och råd 
inledningsvis var betydelsefullt. Slutligen ägnar jag min sambo Hans, familj och vänner mina 
tankar då engagemanget i arbetet med att skriva uppsats stundom blir till besatthet och går ut 
över den omgivande livsvärld varifrån man får inspiration, hopp och kraft att arbeta vidare.   
 
Kolmården, maj 2003 
 
Geira Torjusen 
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1 Inledning 
 
Sjöar och vattendrag är delar av naturen, men också element i det vi kallar miljö. Dess behov 
av skydd eller vård, definieras och prioriteras beroende av vilken utgångspunkt man har. 
Naturen själv har inget eget språk i den bemärkelsen att den medvetet kan förmedla sig eller 
kommunicera med oss. Tillstånd i olika avseenden, förmedlas genom vad vi uppfattar med 
våra sinnen eller mätinstrument. Information som många gånger är fördröjd, ibland upp till 
flera decennier, innan konsekvenser av mänskliga aktiviteter visar sig i naturmiljön. 
Samhällets politiska och vetenskapliga organ, men också en allmän opinion, bestämmer när 
en försämring av något som bedömts värdefullt skett. Utifrån det anpassas lagar och ekonomi 
för att söka lösningar på problemen. Kunskap genom undersökningar och analyser säger 
något om orsak och verkan av vad vi avläser hos exempelvis en igenvuxen sjö eller 
minskning i ett artbestånd. Tolkningarna grundar sig i slutsatser och bedömningar som i 
någon mån är avhängigt normer som råder i samhället generellt. Omsorgen av vattenmiljön 
anpassas till de samhällssystem som vid olika tidpunkter är förhärskande. Därför är också en 
betraktelse av sambandet mellan, vad som kan uppfattas som rådande samhällsnorm och 
beslut med påverkan på natur och resurser, en viktig koppling. Grunden till hantering av olika 
vattenmiljöer är beroende av intressen eller förutsättningar kring nyttjandet av vatten. 
Exempelvis beskrivs hanteringen i antikens Grekland som hänsynsfull där knappheten på 
vattenresurser kan vara en tänkbar förklaring.1 Miljöproblemen i våra svenska sjöar och 
vattendrag idag har också en historia där gångna tider har något att berätta. Det finns 
möjligheter att betrakta hanteringen av vattnet i ett historiskt perspektiv vilket kan ge ett 
underlag för att fördjupa diskussionen kring miljöfrågor idag och inför framtiden.  
 
I Sverige upplever vi fortfarande friskt vatten med rikliga flöden i de stora älvarna i norr till 
stora sjöar, drickbart grundvatten och avrinningsområden på flertalet platser i landet. Det har 
också åstadkommits förbättringar av tillståndet i viktiga och utsatta vattenområden. Våra 
största sjöar, Vänern och Vättern, är exempel på att engagemang och åtgärder lett till att 
vattenmiljön förbättrats. Vänern, som på 1970-talet ansågs vara ett av världens mest 
kvicksilverförgiftade vatten, kom bl.a. genom miljöaktivisten Hugo Hassel att åtgärdas och 
dess vatten kunde återigen härbärgera fisk som fullgod födokälla.2 I Vättern har intresse och 
samlade insatser lett till att tillståndet förbättrats avseende bl.a. ökat siktdjup och 
syreinnehåll.3 Därmed inte sagt att tillgången på rent dricks- och bruksvatten är tryggad eller 
att det på sikt inte föreligger risker för skador i vattenmiljön. De skadliga ämnen människan 
skapat har ännu inte försvunnit ur vatten- och luftsystemens flöden. Ämnen som genom 
utsläpp tillförs luften, vattnet eller marken och via grundvatten, deposition samt sjöar och 
vattendrag, slutligen når kust och hav. En föroreningsproblematik lever kvar i form av 
övergödning, försurning och olika giftiga föreningar som ännu inte kunnat stävjas eller som 
det saknas kunskap om. I takt med att samhället utvecklar teknik och kunskap förbättras 
möjligheterna att åstadkomma positiva förändringar, men det innebär också i många fall 
växande städer och produktion. Befolkningen införlivas i de system utvecklingen 
åstadkommer, där allt fler nyttjar och omsätter resurser och produkter vars tillverkning är 
beroende av naturtillgångarna. Riklig tillgång på rent vatten har i stor utsträckning medverkat 
vid utvecklingen och industrialiseringen av de samhällen som idag utgör Sverige. De sätt som 
tagits fram för att komma till rätta med miljöproblemen, inte minst dom kopplade till vatten, 
                                                 
1 Michelson, G. 1994. Vattenvård och rätt till vatten i forntidens Grekland. Paul Åströms förlag. Jonsered 
2 Kihlström, L. 1997. Hugo Hassel: hans liv och verk - från dödsdömt barn till atlet och miljökämpe. Kihlströms 
förlag Karlstad 
3 Schröder, H. & Svensson, T. 1997. Livet med Vättern. Schröders ord & bildbyrå. Motala  
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är en utveckling av det som skapades för gårdagens problem med utsläpp till bl.a. olika 
vattenmiljöer. Efter hand har dessa system utvecklats, gjorts effektivare och åstadkommit 
förbättringar. Frågan är om lösningarna på sikt är de bästa tänkbara.  
 
Naturvårds- och vattenvårdsfrågor är del i det förvaltningsuppdrag som Länsstyrelsen arbetar 
med för att tillgodose gemensamma nationella miljöintressen på ett regionalt plan. Det finns 
en historia av lösta och olösta problem vilka kan tänkas hänga ihop med en rådande 
administrativ verklighet men också med mer generella normer i samhället. I Östergötlands län 
har frågan om övergödningen kommit att hamna i fokus när det gäller vissa utsatta 
vattenområden. Motala ström rinner genom den bördiga slätten där människor slagit sig ner 
och jordbruket varit en given näring. Vattnet har också utgjort en kraftkälla av stor betydelse 
där in- och utflöden i området berörts av mänskliga aktiviteter. Området har varit föremål för 
påtaglig reglering av vattnet. Sjöarna Roxen och Glan med omgivande vattendrag är 
recipienter där åtgärderna för att komma till rätta med övergödningen, ännu inte givit önskat  
resultat. Intentionen för framtiden är, enligt prioriterat miljömål, att övergödningen skall 
minska. Övergödning kan i det här sammanhanget härledas till avlopp från hushåll och 
industri, näringsläckage från jordbruket samt våtmarkers betydelse. Jordbrukets och 
vattenkraftens utveckling i området kring sjöarna kopplat till nödvändighet och möjligheter i 
en framtida regional omsorg om vatten, är därför intressant att belysa.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Det övergripande målet i studien är att lyfta fram en historisk och samhällelig kontext till 
regional omsorg om vatten i områden där tätortstillväxt och mänsklig verksamhet dominerat. 
Källmaterialet i studien används till att ge inblick i tidstypiska berättelser om förvaltningen 
och hanteringen av vatten. Dessutom är syftet med undersökningen att, i ett historiskt och 
nutida perspektiv, lyfta fram miljöaspekter i området Roxen och Glan som kan bilda grunden 
för en bedömning av en framtida regional omsorg om vatten i Östergötland. Mot bakgrund av 
detta syfte ställs i studien frågor ur tre perspektiv: 
 
Det historiska perspektivet avser hantering och förvaltning av vattenmiljöfrågor avseende 
Roxen och Glan som Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft att göra med. Målet är att 
belysa hur hantering av vatten som dåtida behov och normer drev fram, kom att beröra 
förvaltningen och de statliga och allmänna aktörerna.  
 
I ett nutida perspektiv ifrågasätts hur behov och normer påverkar hanteringen och 
vattenvården regionalt i Östergötland idag. Ett intresse läggs också vid de regionala 
aktörernas upplevelse av administrativa förutsättningar och svårigheter med 
förvaltningsuppdraget gällande effekterna i vattenmiljön i området Roxen och Glan.  
 
Det framtida perspektivet inkluderar tänkbara framtidsutsikter med stöd i materialet. Frågan 
syftar till att belysa och diskutera den framtida regionala omsorgen om vattenmiljön med 
hänsyn till lösningar som håller på sikt. Meningen är att föra allmän diskussion ur detta 
perspektiv mot bakgrund av vad som framkommer i studien. 
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1.2 Avgränsning 
 
Uppsatsen är i första hand en samhällsvetenskaplig kvalitativ studie. Miljöhistoria, 
samhällsutveckling och synen på miljö utgör den teoretiska förankring som metoden knyter 
an till och vartill jag relaterar det empiriska materialet. Avsikten är att se koppling mellan hur 
normer kommer till uttryck och politiseras genom lagar som kringgärdat människans 
verksamheter och de faktiska konsekvenser för vattenmiljön som det inneburit. Det är också 
möjligt att tala om en tvärvetenskaplig ansats såtillvida att flera discipliner inbegrips i 
uppsatsen. I boken Den mångfaldiga historien påpekar författarna att svagheter och förtjänster 
med tvärvetenskap måste relateras till frågan vad tvärvetenskap är. Man framhåller 
tvärvetenskapens värde inom historisk forskning och beskriver en möjlig syn på 
tvärvetenskap som ”ett sätt att hantera de oförlösta ambitionerna från decenniets början att 
låta vetenskapen få politisk funktion”.4 Det är en intention att studien skall vara ifrågasättande 
och konstruktivt kritisk, samt att i någon mening ta ställning. Målsättningen är att öppna för 
en så mångsidig bild som möjligt med hjälp av information som jag ansett haft karaktären av 
att belysa sammanhangen. Ett smalare fokus skulle kunnat öppna för andra infallsvinklar och 
mer specifik information men inte beskrivit sambanden på det sätt jag avsett. I studien 
förhåller jag mig till miljö eller ”... den centrala frågan om förhållandet mellan människan och 
naturen…”, som Luc Ferry uttrycker det, där både mänskliga och ekologiska värden beaktas. 
Ferry beskriver de strömningar som generellt kan uttydas ur miljödebatter. 5 Min intention är 
att ta fasta på ett förhållningssätt där naturresurser beaktas i andra avseenden än bara till 
mänsklig nytta. Med detta avser jag att försöka framhålla en slags värderelation mellan 
människa och natur. Ideal som tydligt markerar mänskligt ansvar, utan att för den skull frånta 
människan rätten att också med omdöme nyttja naturen. 
 
För att närmare kunna gå in på faktorer och aktörer, som haft anknytning till omsorg om 
vatten, begränsas studien i tid och rum. 1800-talet och 1900-talets första hälft ger den 
historiska bakgrund som avser förklara och belysa den samhällsutveckling som legat till 
grund för förtjänster eller negativa konsekvenser idag. De synsätt som under början av 1900-
talet och fram till idag satt prägel på förhållningssättet till naturen och miljöfrågorna kommer 
att ägnas eftertanke där tillämpningsområdet är omsorgen om vatten. Omsorg om vatten avser 
på vilka sätt mänskliga verksamheter och behov präglat hanteringen av vattnet med de 
konsekvenser detta inneburit. Ett konkret exempel står i fokus för att hantera det nutida 
perspektivet med utblickar bakåt och i viss mening framåt. Området Roxen och Glan i 
Östergötland ses som en del i ett regionalt system av vatten, påverkat av omgivande 
verksamheter. Glan med tillflöden ligger nordväst om och huvudsakligen inom Norrköpings 
kommun och till vissa delar också i Finspångs kommun med tillrinning från Finspångsån. 
Roxen ligger norr om Linköping med viss överlappning till Norrköpings kommun. Dess stora 
tillflöden är Svartån och Stångån. Roxen och Glan med omgivning kan således sägas 
motsvara det för syftet uppställda kriterierna såtillvida att de är belägna i ett område där 

                                                 
4 Qvarsell och Sandin 2000 s. 57-58. 
5 Ferry 1997 s. 23-24. Ferry pekar på tre strömningar varav den första sätter människan främst där skydd av 
resurser och natur utifrån risken att människan själv äventyrar sitt välbefinnande och sin existens framhävs. En 
s.k. ”humanistisk eller antropocentrisk” position, där naturen ”inte betraktas som ett rättssubjekt eller enhet med 
absolut egenvärde”. Den andra strömningen tillskriver andra varelser än människor moralisk betydelse för att 
minska det totala lidandet och ser inte bara till människans intressen. Vänder sig emot den första positionen. En 
tredje position tillskriver naturen inklusive mineraler juridiska rättigheter och ifrågasätter radikalt humanismen.  
Det handlar inte om att skydda människan från sig själv utan att ”försvara kosmos mot människorna”.  
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tätorter vuxit upp, jordbruket varit ett dominerande inslag och industrier utgjort viktig del i 
samhällsbygget. Det är också ett område som uppmärksammats gällande övergödningen i 
Östersjön.6 Här finns ett vidare intresse i och med att länderna runt Östersjön beslutat om 
kraftfulla åtgärder ”för att få Östersjön i ekologisk balans”.7 Många konsekvenser i vatten kan 
anses möjliga att koppla till mänsklig verksamhet i form av jordbruk, industri och övrig 
samhällsbyggnad. Inom ramen för denna studie är betraktelsen inriktad på effekter av 
näringsämnen, vattenkraftutbyggnad samt dikning och annan reglering av vatten.   
 

1.3 Disposition 
 
Under rubriken Inledning ingår, förutom inledning, syfte och avgränsning, denna disposition 
där jag kortfattat tar upp vad olika avsnitt i uppsatsen innehåller. Under rubrik två, Metodisk 
och teoretisk förankring beskrivs metodvalet samt den teoriförankring som metoden knyter an 
till. Den tredje rubriken, Historiska och nutida aspekter på omsorgen om vatten, är en 
bakgrundsbeskrivning av rätten till och vård av vatten i olika tidsperioder samt lyfter fram det 
regionala perspektivet med den historik och de aktörer som verkar inom förvaltningen.  
Administration, samhällsutveckling och dess konsekvenser är också delar som behandlas. 
Under rubrik fyra, Vatten i Östergötland, går jag in på specifika förhållanden om frågor kring 
vattenmiljön i Östergötland och Roxen och Glan och där, vad som framgår ur 
intervjumaterialet, ingår. Rubrik fem, inleds med ett övergripande resonemang kring vad 
studien visar för att avslutningsvis leda in på mer konkreta slutsatser.  
 

2 Metodisk och teoretisk förankring 
 

2.1 Kvalitativa ansatser 
 
Uppsatsens empiriska delar bygger på arkivstudier, intervjuer och litterära källor av historisk 
karaktär. Teoretiska utgångspunkter som är avsedda att sätta det studerade i ett sammanhang 
baseras huvudsakligen på litteraturstudier. Arbetet är av den karaktären att det inte framstår en 
tydlig distinktion mellan metod och teori. I processen som styrt arbetet har teoriförankringen 
varit vägledande i hur empirin hanterats och tolkats, samt för hela arbetets utveckling. 
Alvesson och Sköldberg menar att, metod och teori med fördel och önskvärdhet kan kopplas 
till varandra vid kvalitativa studier. De teoretiska antagandena som tolkningar bygger på, är 
inte neutrala utan ingår i och bidrar till politiska och ideologiska förhållanden. Dessa 
dimensioner lyfts fram av bl.a. kritisk teori, vilket jag går in mer på längre fram.8 En 
reflekterande kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning gynnas av att forskaren införlivar 
insikter om politiska, ideologiska och etiska frågor i sitt empiriska arbete, menar författarna. 
Reflexionen åsyftar ”tolkning av tolkning och igångsättande av kritisk självprövning av egna 
tolkningar” och utgår från ifrågasättande av hur verkligheten fungerar. Därmed avses inte 
avståndstagande från empirin genom en alltför kritisk inställning, vilket inte heller är avsikten 
med mitt arbete, utan ”kombination av vetenskapsfilosofiskt och empiriskt intresse” som det 
uttrycks. 9  
 

                                                 
6 Naturvårdsverket 1997 s. 104. 
7 Ibid s. 16. 
8 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 14-15 
9  Ibid s. 5-12 



 8   

I arbetet med att etablera undersökningen och ramen för problemområdet, har insikt och 
förståelse byggt på ovan nämnda process. Det kunskapsbyggande som bäst beskriver detta är 
hermeneutiken. Jag har låtit min tolkning av del och helhet fördjupa förståelsen, där delarna i 
arbetet successivt satts i samband med helheten.  Hermeneutiken utvidgade efter hand  ”del” 
respektive ”helhet”. Från början avsåg ”delen” textställen i Bibeln eller klassiska böcker men 
metoden kom att gälla skrivna texter i allmänhet och så småningom ”det talade ordet”. 
Slutligen generaliserades tolkningen ”från språkliga uttryck till (historiska) handlingar i 
allmänhet”. ”Helheten” kom eftersom att gälla ”författaren bakom” det skrivna för att detta 
skulle få ett sammanhang och där författaren skulle ”sättas in i sin samhälleliga kontext” och 
vidare ”i hela sin historiska bakgrund”.10 Delarna som framgår i arbetet är underkastade en 
urvalsprocess där tolkningen också är beroende av detta urval. Eller annorlunda uttryckt, 
tolkning av vad jag har ansett relevant och viktigt att bygga helheten kring. Tolkningen och 
urvalet i studien skall dessutom ses mot bakgrund av teorin som lyfts fram under rubrik 2.4 
och 2.5 i studien. Hermeneutiken inbegriper ett metodiskt förfarande ”som avser historikers 
sätt att genom studiet av det material det förflutna lämnat efter sig söka lära gångna tiders 
människor”.11 Det anger på så sätt ett verktyg, både i fråga om förfaringssätt  och 
förhållningssätt, som jag ansett vara lämpligt att ta fasta på i studien. 
 
En annan sida av förståelsen och tolkningen av det som undersöks, är kritisk reflektion av de 
verkligheter i vilka man verkar och som kritisk teori vill utveckla hos forskaren. Kritisk teori 
kan bl.a. sägas ge forskningen ”en motvikt till att drunkna i till synes neutrala beskrivningar 
av det som existerar…”. Ansatsen skall förstås som tolkande med intresse för ifrågasättande 
av den sociala verkligheten, ibland omtalad, ”kritisk hermeneutik”, och som förfäktar att 
sociala fenomen måste ”förstås i ett historiskt sammanhang”.12 I arbetet har förlegat en 
strävan att studien skall utgöra social nytta i den mån den kan leda till någon samhällelig 
diskussion vilket uppmuntras inom kritisk teori.13 Metoden uppmuntrar också till beaktande 
av vidare sammanhang än vad mer avgränsad forskning vanligen tillämpar. Fantasi, 
kreativitet, analytisk och tolkande förmåga ses som tillgångar. Befintliga empiriska studier 
eller empiri uppmärksammade ur vardagssammanhang sägas vara lämpligt empiriskt 
material.14 Tyngdpunkten är i viss mening förskjuten från empiri eller data där kring 
materialet i kombination med omgivande sammanhangen blir viktigt.15 Arbetet är tänkt att 
kunna sätta den information som frigörs i studiet av olika källor i nån slags relation till den 
konkreta och formulerade verklighet som råder i vårt samhälle historiskt och i ”modern” tid. 
 
Studien behandlar ett begränsat geografiskt område där endast en av landets tjugoen 
länsstyrelser studeras. En mer omfattande studie, innefattande fler avrinningsområden och fler 
regioner skulle möjligen ha kunnat säga mer. Det finns ändå fog för att låta det studerade 
gälla för att säga något om regional hantering och lösningar gällande miljön i vattenområden 
med likartad karaktär. Avsikten är att i studien så noggrant som möjligt redovisa resultat och 
bakgrund så att läsaren kan granska och göra egna reflexioner om slutsatserna. Tanken är att 
på samma sätt som en utomstående kan kontrollera uträkningar och slutledningar i ett 
kvantitativt material, även här genom utförliga redogörelser skall kunna följa de tolkningar 
och slutsatser som görs utifrån materialet.  
 

                                                 
10 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 115-117. 
11 Dahlgren & Florén 1996 s. 192. 
12 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 176-177. 
13 Ibid. s. 15. 
14 Ibid s. 205 
15 Ibid s. 208 
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2.2 Verktyg för insamling av empiriska data 

 
Uppsatsens empiriska delar bygger på insamling av ”data” genom arkivstudier och intervjuer 
med personer som arbetat eller arbetar med förvaltning av vattenfrågor inom Östergötland län. 
Därför kan metoden i snäv mening sägas vara en arkivstudie med tillhörande intervjuer och 
samtal. Tryckt litteratur i form av historiska källor och andra vetenskapliga arbeten som 
skapat sammanhang och förståelse kan också sägas utgöra en del av underlaget till 
sammanställningen.  
 

2.2.1 Intervjuer  
 
De respondenter som bidragit till mitt empiriska material sökte jag utifrån deras erfarenhet av 
vattenvårdsarbete på länsstyrelsen. Det var också utifrån avsikten att få uppgifter avseende 
förvaltningen av vatten bakåt i tid som styrde mitt val och innefattade respondenter med 
befattningsansvar på övergripande nivå samt de som arbetade med mer direkta ärendefrågor. 
Metoden talade för få intervjuer med möjlighet till grundligare analyser och användning. 
Totalt genomförde jag fyra intervjuer varav två med tonvikt på nutida förutsättningar och 
problem. De andra två avsåg att också studera frågor kring regional omsorg om vatten under 
tidigare decennier. Tolkningen av intervjumaterialet har gjorts så att kopplingar till 
sammanhangen som lästs in i uttalanden, använts i arbetet. Sättet att förhålla sig till 
intervjumetodiken har varit en kompromiss mellan de typer av försiktig intervju respektive 
den kreativa intervju, som Jensen beskriver.16 Jag har varit försiktig såtillvida att jag försökt 
styra för att få tydliga svar på det jag önskat få fram. Därtill lät jag oförutsedda berättelser 
också få utrymme och fick på så sätt fler infallsvinklar i materialet och till arbetet. 
Intervjuerna har utförts i form av dialog och samtal där anteckningar förts. Det har fungerat 
bra med anmärkningen att det är viktigt att så tidigt som möjligt efteråt bearbeta materialet.  

2.2.2 Officiellt material 
 
Litterära källor sökte jag bl.a. genom arkivstudier. Då detta för mig var en relativt ny sökväg 
upptäckte jag att den enorma omfattningen av arkivmaterial innebär svårigheter. Vanliga sätt 
att använda sökord eller ursprung, i det här fallet länsstyrelsen i Östergötland, räcker inte. Det 
var med ledning av inblick dåtida skeenden av utdikning och vattenreglering som gav resultat 
gällande äldre tiders dokument. Arkivmaterialet söktes i arkiv i Linköping och Vadstena. 
Handlingar äldre än 1952 arkiveras i Landsarkivet i Vadstena och de av senare datering, i 
arkiv hos Länsstyrelsen i Linköping. I Landsarkivet i Vadstena söktes material utifrån 
kopplingen till frågor om vattenvård eller hantering av vatten som Länsstyrelsen i 
Östergötland haft att förvalta. I Vadstena återfanns dikningsdiarium för Länsstyrelsen 
Östergötlands län/landsarkivet, för tiden 1880-1907 och 1908-1952, samt en serie om väg- 
och vattenbyggnader för tiden 1802 till 1875. Därur sökte jag ta fasta på aspekter eller 
utmärkande drag för vad som karakteriserade hanteringen av de ärenden jag tog del av. I 
Linköpings arkiv, även det mycket omfattande, gjorde jag koppling till vad jag fått fram 
genom studier och intervjuer när jag gjorde mina urval av tidstypiska handlingar gällande 
vattenvårdsärenden. Ett tips vid arkivstudier i äldre arkiv är att noggrant sätta sig in i arkivens 
uppbyggnad. Vidare att också så långt och precist som möjligt sätta sig in i vad som söks och 
i vilka ärenden man avser söka sina dokument. 

                                                 
16 Jensen 1995 s. 64-66. 
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I övrigt har också rapporter, forskningsarbeten och utredningar samt opublicerade rapporter 
och protokoll använts i studien. Materialet utgörs av Naturvårdsverkets rapporter gällande 
måluppföljning och utvärdering av regionalt och lokalt arbete med övergödning, 
länsstyrelserapporter och protokoll och rapporter från Motala Ströms Vattenvårdsförbund. 
Urvalet har gjorts utifrån möjligheten att belysa sammanhang som relaterar till 
förvaltningsfrågor som varit aktuella i Motala Ströms avrinningsområde med tonvikt på det 
som gällt vattenmiljön i och kring Roxen och Glan. Till stor del har denna information 
identifierats genom sökning av de centrala begrepp som studien avser, vattenvård, vattenkraft, 
jordbruk och dikning, avlopp, övergödning och området Roxen/Glan i Östergötland. Även 
sånt som framkommit i intervjuer eller refererats till i vald grundlitteratur har bidragit till att 
göra ytterligare kopplingar ur den bild som vuxit fram efterhand.   
 
Material avseende tillståndsutveckling på basis av vattenmiljöns kemiska status har används 
som komplement i resonemanget. De redovisade provresultaten för sjöar och vattendrag har 
inhämtats på SLU:s (Svenska lantbruksuniversitetet) hemsida i databasen för vatten under 
”riksinventeringen sjöar & vattendrag”. Halter av totalfosfor och totalkväve från 1972 till 
2000 som redovisats inkluderar data för Roxen och Glan.  
 

2.3 Metodreflektion  
 
Metoden utgår alltså inte från färdig mall för hur en studie av den här karaktären bör eller kan 
genomföras. Arbetet är ett resultat av egna val och sammansatt av de ansatser och den teori 
som jag ansett passa mina intentioner med studien. Jag har inbegripit sånt som jag känt igen i 
egna ståndpunkter och ifrågasättanden, där det författarna velat säga i någon mening avspeglat 
min förståelse och upplevelse av världen och verkligheten. Jag ansåg det relevant att låta flera 
alternativa tänkare utgöra den teoretiska grundstomme varpå arbetet bygger, med fördelen att 
litteraturen varit av olikartad karaktär både vad gäller tid och rum. I stort sett har jag inte haft 
anledning att misstänka att källorna förfalskats eller förvrängts. De berättande källorna utgår i 
viss mån från subjektiva ståndpunkter vilket i det här fallet kan säga något om den personella 
verklighet som föreligger inom en organisation. Generellt antar jag det statligt valda 
materialet vara influerat av rådande normer och uppfattningar inom den politiska 
förvaltningen. Metodvalet utgår från i huvudsak två orsaker där jag för det första såg det som 
en möjlighet att skapa en helhetsbeskrivning av problemområdet. Den andra orsaken var en 
önskan att genom sättet att lyfta fram innehållet, locka och mana till diskussion och eftertanke 
kring alternativa sätt att förhålla sig till vattenmiljöfrågor, men också i en vidare bemärkelse.  
 
 

2.4 Miljöhistoria och historievetenskap  
 
Författarna, Christer Karlegärd och Hans Toftenow, menar att skador uppstår i miljön och 
dröjer sig kvar i decennier, kanske århundraden. Miljöhistorik ses som försök att blicka bakåt 
för att lite bättre kunna förutse effekter av beslut och valda strategier i den tänkta framtid de 
varit avsedda att verka. Miljöhistorien var länge en del av geografins område men 
miljöproblemen har politiserats. Författaren framhåller uppgiften att undersöka naturen som 
idé och ideologi med människornas reaktioner inför försämringar miljön, som alltmer 
angeläget.17 Begreppet miljöhistoria kan ha olika innebörder, dels som ett forskningsområde – 
en historiografisk förändringsprocess eller i betydelsen av ett perspektiv på en förfluten värld 

                                                 
17 Karlegärd & Toftenow 1990 s. 7-8. 
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– relationen mellan människa och natur från äldsta tid till vår egen tid – en samhällelig 
förändringsprocess. Som forskningsområde faller miljöhistoria mellan idéhistoria, 
agrarhistoria och politisk historia och ger utrymme för syntes av flera perspektiv. Då ingen 
självklar tradition att falla tillbaka på kan egna sätt att ta sig an en historisk beskrivning av de 
miljöaspekter som lyfts fram bli nödvändig.18 Historia kan användas på flera sätt och motiven 
bakom kan skifta. Mitt motiv har huvudsakligen varit att sätta vattenvården och dess 
administration i ett sammanhang med historiska utblickar i syfte att öppna för svar eller 
slutsatser som annars inte framkommit. Frågan om vad historia och historieämnets 
huvudpoäng är ger Göran. B. Nilsson kort, men kärnfullt svar på:  
 

”Historiestudiet ska i första hand ge en väsentlig hjälp att förstå mig själv och min omvärld, att 
lära mig acceptera vad som inte kan ändras och uppmuntra mig att förändra det som kan och bör 
förbättras.” 19 
 

Sen kan ändå ifrågasättas vad historien egentligen skall vara till för eller värdet av att 
vetenskapligt behandla historia. Händelser i det förflutna kan inte förändras och kunskapen 
skulle därför kunna sägas vara praktiskt ointressant.20 Som motvikt till den kritiska synen på 
historievetenskapens varande kan framhållas det som Torsten Hägerstrand efterlyste i en 
”tredje typ av vetenskap” som han menade skulle hjälpa oss att ta steget över från materiell 
välfärd till kulturell välfärd där det handlar om att satsa mer på att förstå oss själva och 
samhället runt omkring oss. Utan förståelse om detta ” så kan inte all världens kunskaper om 
naturen hjälpa oss ur det dilemma som den teknologiska expansionen har dragit in oss i ”.21 
En annan beskrivning är vad som Nilsson för fram som studiet av ”alla krafters spel” i det 
förflutna som historievetenskapens kärna där en ”tvärvetenskaplig inställning” är ett krav.22 
Han menar att helhetsperspektiv är en nödvändighet och studerandet av ”alla krafters spel”, 
både de som skapar restriktioner för de historiska aktörerna och de som ger dem möjligheter, 
är del i historikerns förhållningssätt.23 Syftet med att föra in ett historiskt perspektiv i ett 
studium kan som sagt vara skiftande. Jag vill i studien söka inbegripa det Göran B. Nilsson 
för fram i att det förflutna har intresse för oss inte bara som kunskapsleverantör utan också av 
(tidlösa), estetiska och etiska värden. Nilsson understryker också artefakternas varande som 
inte bara materiella produkter utan just lika påtagligt som idéer i form av lagar, förordningar, 
regelverk, seder och bruk eller ideologier. Historikern bör vidare inse faran med att med facit i 
hand hemfalla åt att enbart skriva historia baklänges och därigenom inte ta sina aktörers 
framtidsbedömning på allvar. Nilsson talar istället framlängeshistoria där ”perspektivet 
öppnar världar av drömda möjligheter, varav bara en kom att realiseras”. Ödmjukhet och att 
visa aktörerna respekt, fördjupar förståelsen av det undersökta tidevarvets människor, menar 
han. Historikerns hermeneutiska metod bör vara av kritisk karaktär med den teoretiska 
utgångspunkten att ”världen kan och bör bli mycket bättre än vad den någonsin visat sig vara, 
även när den varit som bäst” där den stränga källkritiken är det metodiskt standardredskapet.24 
Jag har avsett att tyda och behandla de berättelser och uppgifter som framgått ur det 
(historiska) empiriska materialet efter den rekommenderade metodik och det förhållningssätt 
så som jag har förstått Nilsson. 
 

                                                 
18 Johansson (red) 1998 s. 11. 
19 Nilsson 1990 s. 102. 
20 Ibid s. 68. 
21 Ibid. s. 107. 
22 Ibid s. 87. 
23 Ibid s. 62. 
24 Ibid. s. 49-54. 
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2.4.1 Källkritiken 
 
En viktig utgångspunkt är att kunna förlita sig på och använda de ”data” som i en 
undersökning insamlas. I den här studien, där skrivna och berättande källor utgör 
dataunderlag, kommer metodhänsyn tas till informationens relevans och tillförlitlighet. I 
historievetenskap är källkritiken den metod som beaktar det förhållandet. Källkritik har i 
konkret mening att göra med ”förvrängning av information”. De typer av källor som kan 
särskiljas är kvarlevor och berättande källor. Kvarlevan i form av exempelvis en text, kan 
betraktas som tecken på och antydan till att något, det beskrivna, har hänt. Den berättande 
källan, exempelvis en intervjuperson, berättar i efterhand om det som hänt.25 I båda fallen 
finns naturligtvis anledning att vara uppmärksam på att verkligheten kan ha förvrängts.  
 
Det handlar också om att värdera ”det historiska källmaterialets användbarhet …”. Behovet av 
källkritik kan beskrivas i ljuset av äldre tiders historieskrivning där historia skrevs eller 
berättades i propagandistiskt syfte av exempelvis makthavare. Även religiösa intressen har 
styrt berättandet i de riktningar som tjänat ändamålen. På 1700-talet kom förnuft och 
vetenskap i fokus där övernaturlig historieskrivning avvisades. Det var på 1800-talet 
skillnaden mellan sant och falskt på allvar började ifrågasättas och källkritiken började 
utvecklas. Historievetenskap som sådan handlar främst om ”att förstå och förklara det 
förflutna” emedan källkritikens innebörd ligger i att svara på ”om en källa är användbar för en 
viss fråga eller en viss undersökning”.26 Historikern Lauritz Weibull och hans bror hade 
avgörande betydelse för källkritikens genombrott i Sverige. Lauritz Weibull var den som 
under sina studier i den äldre medeltidens danska historia såg metodiska brister i 
materialbehandlingen. I grunden spelade för honom betraktelsen av samhället, människorna 
och förändringens drivfjäder en avgörande roll.27  
 

2.5 Miljödiskurs och kultursyn 
 
Ursprungligt intresset för människans relation till naturen kan skymtas då begreppet ekologi 
1866 första gången användes och sen utvecklades i olika riktningar. Människans ansvar 
betonades och senare kom insikten om luftens, vattnets och den allmänna hygienens betydelse 
för hälsan och spridning av sjukdom. Miljöns roll stärktes med ett, på 1960- och 1970-talen, 
uppflammande intresse och debatt. Miljöfrågorna fick utrymme inom politiken genom 
begreppet ”miljö” och debatten om gifter, utsläpp och föroreningar kan kopplas till det 
genomslag som miljön fick på 1960-talets början även om miljöfrågan då alls inte var ny. 
Ekologibegreppet renässans inträder vid samma tid då miljörörelsen och allmänheten börjar 
bruka begreppet. För att söka orsaker till miljöfrågornas genomslag kan samhällsutvecklingen 
ge viss ledning.28 Den sk. civilisationsprocessen kom från 1860-talet till sekelskiftet att utgöra 
ett ideal som ”aldrig tidigare tett sig lika viktigt att uppnå” och kulturen karaktäriserades av 
krav på att ”aggressivt” och ”med våld” tygla och underkuva ”den natur som Darwin och 
många andra fann hotfull”.29 
 
Birgitta Odén pekar på mångfalden definitioner miljöbegreppet får beroende av vem som 
använder det och att ”miljöbegreppets genesis gör det inte identiskt med natur”. Inom 
biologin beskrivs miljö: ”individens sociala och kulturella omgivning” motsatt arv och natur 
                                                 
25 Alvesson och Sköldberg 1994 s. 123-124. 
26 Dahlgren & Florén 1996 s.184-186). 
27 Jarrik & Söderberg 1999, s. 128-129. 
28 Worster 1997 s.7-10. 
29 Ibid s. 130 
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och från franskan, varifrån miljöbegreppet kommer, som ”relationen till omgivningen”. Odén 
menar att det är fel att likställa miljö med natur då ”naturen är given att vårda emedan miljön 
är en relation mellan människan och naturen… direkt inriktad på människan”. Intresset för 
hur relationen människa – natur har fungerat över tid är bristfällig menar Odén och pekar på 
ett exempel av historiska förändringsprocesser ”där individer, ideologi, religion, lagstiftning, 
hovhållning och arbetsdelning samverkar så att det brutala våldet under medeltiden successivt 
mildras och efterträds av en omsorg om och inlevelse i nästans situation.” Förklaringen bör 
”sökas i ett holistiskt perspektiv på samhällsutvecklingen” menar Odén och frågar sig om inte 
”en motsvarande kunskap om relationen människan mot eller för naturen...”, borde byggas.30 
Diskussioner och förvaltningen av natur och miljö inbegriper sanningar och värderingar 
beroende av det underliggande sammanhang eller verkligheten som råder Att återge ett för 
tiden eller platsen specifikt skeende eller hur problem hanteras, är i någon mening också att 
återge en beskrivning av synen på naturen och relationen människa – natur.  
 
Relationen ”samhälle – natur” blev alltså under 1960-talet uppmärksammad. Bilden av vad 
natur är och hur den skall förstås, blir föremål för ”en miljödiskurs” där naturen som problem 
är karakteristiskt menar Hedrén i sin avhandling Miljöpolitikens natur. Naturen beskrivs 
utifrån ”hur den kan analyseras, beskrivas, kontrolleras, värden den förbinds med” etc. vilket 
är resultatet av de många intressenter som sett det angeläget att delta i att formulera 
beskrivningen. Framhållandet av miljöproblemen är karakteristiskt.31 Hedren beskriver 
miljöfrågorna som förbundna med värden av etisk, social, estetisk och ekonomisk natur men 
också starkt knutna till produktionens inriktning och utformning samt teknik och teknologi. 
Detta i en komplicerad verklighet av osäkra analyser kring risker och där irreversibla 
förhållanden råder.32 Miljöfrågan har kommit att handla om vad som skall definieras som 
värdefullt, där det skyddsvärda förekommer i egenskap av resurser, något att använda, 
uppleva eller med ekonomisk nytta inte i egenskap av ”egenvärde”. Att etiska eller estetiska 
värden sällan kommer till uttryck i diskursen jämfört med ekonomisk nytta visas i en, i 
avhandlingen gjord, undersökning.33 Detta avspeglar något av den rådande synen på naturen 
och sätten varmed man huvudsakligen menar att förhålla sig till den. Det kommer inte till 
uttryck en i grunden kritisk inställning till vårt samhällssystem och dess etik utan problemet 
tycks istället kopplas till naturen själv. Författarna Wärneryd m.fl. pekar på det 
industrialiserade samhället idag som grund för de problem som dyker upp på dagordningen.34 
Med ökad resursnedbrytning har miljöproblemen gått från lokala och hygieniska till att 
överskrida allehanda gränser. Lösningen av problemen framställs utifrån två synsätt. Ett som 
betonar staden parasitära roll och förespråkar självförsörjande vad gäller primära resursbehov. 
Nuvarande försörjningssystem och bebyggelsestruktur bör brytas med ekobyn som modell. 
Utvecklingsdiskursen omnämns som stadens ruralisering. Den modell som kommit till 
uttryck under senare delen av 1990-talet är ett samhällsbygge grundat på att stadens 
miljöproblem kan lösas genom teknisk utveckling, effektivare resursanvändning och 
utnyttjande av förnyelsebara energikällor. Diskursen bygger på det som kan kallas ”stadens 
ekologiska modernisering”.35 Häri föreligger två skilda sätt att förhålla sig till miljöproblemen 
och relationen till naturen. 
 

                                                 
30 Johansson 1998, s. 11-13 
31 Hedrén 1994 s. 9-11 
32 Ibid s. 18-19 
33 Ibid s. 47-48, 50-59  
34 Wärneryd m.fl. 2002. s. 7 
35 Ibid s. 55-56 
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I utvecklingen generellt återkommer vad som idag talas om som tillväxt, ett ofta begrepp som 
används såväl inom ekonomi som politik.36 Anshelm visar hur miljöpolitiken utvecklats och 
anpassats till ett, hos socialdemokraterna, från början starkt  tillväxttänkande. Han pekar på att 
förhållningssättet till naturen genomsyras av naturerövrarperspektivet hos politiker under 
1960-talet. Opinionen och debatt ledde till insikt om vikten av politiskt entreprenörsskap 
gällande miljö. Det antagna miljöreparationsperspektivet kom tillsammans med tillväxt- och 
storskalighetstänkande att ifrågasätts redan vid 1970-talets mitt. Alternativet var utvecklandet 
av ett resurssnålt, småskaligt samhälle som byggde på förnyelsebara resurser där produktion 
och konsumtion anpassats till ett resursförvaltningsperspektiv. Det framgår ett dilemma i 
förenandet av det klassiska socialdemokratiska kravet på produktionstillväxt med social 
trygghet på miljöpolitikens område.37 I framväxandet av medvetenheten hade de två 
författarna Rolf Edberg och Hans Palmstierna stort inflytande. Palmstiernas syn på 
möjligheter genom modern teknologi och naturvetenskaplig forskning var inte ett hot mot 
socialdemokratins tilltro till teknisk och vetenskaplig utveckling eller storskaliga planering. 
Rolf Edbergs civilisationskritik och biocentriska etik framstod som mer svårsmält för de flesta 
av 1960-talets socialdemokrater. Han manade till större försiktighet, naturhänsyn och 
förespråkade kretsloppssamhället. Vetenskap och teknik som instrument att lösa problemen 
inom ramen för expanderande samhälle trodde inte Edberg på.38 Man kan känna igen de båda 
positionerna i debatten och även utvecklingen av miljöpolitiken. Vad som karakteriserar ett 
vidsynt förhållningssätt för framtiden kan handla om att läsa in en tänkt framtid utifrån 
förhållanden idag. Ett sätt att tillvarata den studerade verkligheten är att synliggöra och dra 
slutsatser om det som förefaller vara till gagn för de områden man avser förbättra i framtiden. 
Något som tar sin utgångspunkt i detta är sk. framtidsstudier eller långtidsforskning.39 
Reflexioner och tolkningar i studien är tänkta att tillföras ett sådant perspektiv  
 
 

                                                 
36 Hermele 2000 och Anshelm 1995 beskriver ifrågasättandet och effekterna av ett alltför ensidiga budskap och 
stark tillväxttro. Hermele (s. 14, 19-21) menar att den ekonomiska fråga bör vara att söka effektiva metoder att 
minska beteenden som skadar naturens kretslopp och pekar på efterkrigstidens tilltro av ”obegränsade 
naturtillgångar” med gränslös tillväxt som nyckelord. Ekonomerna bör också, menar Hermele, beakta 
naturlagarna och visa ett större intresse för att diskutera tillväxt och miljö ur naturvetenskaplig utgångspunkt.  
37 Anshelm 1995 s. 168 
38 Ibid s. 14-17 
39 Norberg 1987 (s. 1) karakteriserar ansatsen som att ”studerar lagbundenheter i nuet som kan leda till slutsatser 
om framtiden”. Dessa studier bör, menar författaren, kombineras med beroendet av de mänskliga beslut och 
handlingar som lagbundenheterna bygger på och vilket gör dem bara delvis förutsägbara. Utvecklingstendenser 
bedöms där, frågan i vilken utsträckning utvecklingen är påverkbar genom planerat mänskligt handlande är 
närvarande. Laginder 1989 s.177-178. Visar genom studiet av utredningar att beskrivningar och framtidsbilder 
som framställs i nuet säger något om vad man i sina strävanden sätter sin tilltro till och också något om hur saker 
och ting värderas. De allmänt hållna föreställningarna och värderingarna har betydelse för vilka problem som 
synliggörs eller vilka handlingsalternativ som ses som möjliga.  
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3 Historiska och nutida aspekter på omsorgen om vatten 
 
Ett sätt att betrakta vattenmiljöns öde är att fundera över vilka mänskliga verksamheter, såsom 
stadsbildning, jordbruk eller industri, som finns i det område där dessa vattendrag, sjöar eller 
kuster ligger. Omvänt kan en beskrivning av städernas placering ge en förklaring till vad som 
senare skett med sjöarnas och vattendragen i dess närhet. Rolf Edberg pekar på faktumet 
varför staden ligger där den ligger. Naturen ger ofta svaret med bilden av ett samspel mellan 
människa och natur. Natur som bestämmer plats för bebyggelse med samhällen som 
angränsar vatten, strömmande mot sjöar eller hav.40 I fallet med städer som Norrköping, 
Linköping eller Finspång kan men se en koppling till den förhållandevis bördiga 
jordbruksmark och den tillgång på flödande vatten eller stora sjöar som viktiga grundstenar i 
samhällen och människans närvaro här. Vattenkraften har länge varit del i mänskliga 
verksamheter med de förtjänster, konflikter och problem som det fört med sig. Idag handlar 
också mycket av miljöproblemen i vatten om problematiska utflöden som resultat av 
jordbruk, industri eller trafik. Kväve tillförs exempelvis vatten genom läckage från mark eller 
genom deposition. Utsläppen av kväve har inte minskat i samma grad som svavelutsläppen 
vilket analyser av depositionen visat.41 Detta är delar i äldre och nyare tiders angelägenheter 
gällande vatten. I vissa fall har problemen funnits sen länge och i andra fall är de förstärkta 
genom den utveckling som skett.   
 
 

3.1 Historisk omsorg om vatten 
 
Vatten har alltid spelat en viktig roll i alla kulturer och samhällen. I antikens Grekland 
präglades inställningen till vattnet av en långtgående hänsyn som inverkade på den rådande 
rättsuppfattningen och lagstiftningen gällande vatten. Hygieniskt godtagbart dricksvatten var 
en livsnödvändighet och bosättningar kunde i längden bara hävda sig där det fanns 
betryggande vattentillgångar. I Medelhavsländerna har vattenförsörjningen alltid varit 
betydligt besvärligare och vanskligare än i Norden.42 Här kan skönjas ett normskapande och 
förhållningssätt som direkt påverkade förvaltningen av vattnet som resurs. Sannolikt är att 
knappheten på vatten bidrog till den utvecklingen. I Sverige har sedan urminnes tider funnits 
vad man kallar ”allmänt vattenregal”. Beroende av epok har vattenrättsordningen varierat. Sen 
helstatens grundande förstås en vattenregal såsom staten ”ägande rätt till vatten”. Ur tidigare 
gällande landskapslagar i Östergötland citerar författaren:  
 
”Om by och allmänning mötas i vatten, då skall by hafva ett vattenområde längs stranden, hvars yttergräns 
närmare bestämmes genom kast af s.k. haka skapt, men hvad som ligger utanför är fortfarande allmänning 
liksom det varit förut”. 43 
 
Ursprungligen gjorde kronan anspråk på 1/3 av fiskfångsten i den sk. kungsådran. Ända 
sedan Gustav Vasas tid lades vikt vid att kungsådran skulle vara öppen till fri samfärdsel och 
fiskegång. Rätten till vatten åtskiljs genom kronans forna äganderätt och publika vattenrätten 
som gällde allmänhetens behov av hushållsvatten, jordbruksändamål och produktiva ändamål. 
Vid tiden för 1879 års vattenlag var inställningen att industriell användning av vattnet kan 
riskera jordbrukets behov och i lagen föreskrevs att den som för jordens odling eller 
                                                 
40 Edberg 1980. s. 166 
41 Naturvårdsverket 2000 s. 18 
42 Michelson 1994 s. 1-3 
43 Åström 1899 s. 13 
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förbättring vill sänka eller urtappa sjö kan söka tillstånd hos ”Konungens 
befallningshafvande” (dåvarande benämning på länsstyrelsen).44 Sen 1400-talet var frågor 
kring strandägarrättsprincipen dominerande inslag i svensk vattenrätt. Striden stod mellan 
principen om det naturliga flödet och principen om skäligt bruk. Det fanns då, liksom nu, en 
konflikt i att låta vattendragen vara orörda och nyttjandet av vatten. I landskapslagarna sas att 
”den äger vatten som land äger” men att strandägaren inte fick skada andras intressen. Adelns 
rättigheter till kvarndrift under 1600- och 1700-talen med förbehåll att inte bryta mot 
strandägarrättens förbud mot skada på annans åker eller äng är exempel på det. 1700-talet 
förde med sig en mer intrumentell natursyn som innebar att människan kunde och borde 
forma naturen genom aktiva ingrepp. Nu kom naturen själv att vara hindrande för det 
naturliga flödet. Genom detta utformades 1764 ”Kongl. Maj:ts Nådige förordning huru Sjöar, 
Strömmar och Åar öfwer alt i Riket årligen böra Wårdas, till skadlige wattudämningars 
afwärjande”. Perioden kring början av 1800-talet ökade jordbruksproduktionen kraftigt och de 
agrara intressena –gruppen ”anti-dammers” blev starka i riksdagen där agrara reformer 
definierades som ett allmänt intresse. Under 1860- och 70-talen sökte man lätta på den agrara 
dominansen till förmån för andra verksamheter, exempelvis vattenverk genom uppdämning.45 
Detta är en beskrivning av konflikter, värderingar och agerande gällande vatten i äldre tider i 
Sverige. Det är här inte tillgång på rent vatten som är föremål för intresse utan kampen om 
nyttjanderätt till olika verksamheter. 
 
Det som rör själva ”vattnets väl”, vatten som dricksvatten eller recipient i ett 
miljösammanhang börjar under senare delen av 1800-talet visa sig i framväxten av lagar i den 
riktningen. Anders Romås presenterar i sin rapport om Vattenkvalitet och regional utveckling 
de samlade lagar och förordningar som berör vattenfrågor under 1800- och 1900-tal. Gällande 
hälsovården vidkommande märks 1874-års hälsovårdsstadga. Lagen om dikning och annan 
vattenavledning kom 1879 och i 1880 års vattenrättsförordning regleras jordägares rätt över 
vatten med stadgar att man inte fick släppa ut avfall ”varav uppgrundning eller annan 
olägenhet kan förorsakas”.46 1902, 1903 och 1908 lades motioner om lagstiftning till 
motverkande av vattenförorening och genom 1918-års vattenlag sammanfördes flera äldre 
bestämmelser där många möjligheter för nyttjande av vattenkraft skapades. Det var också nu 
som vattendomstolar inrättades för vattenmål som tidigare handlagts av allmän domstol. 
Däremot tillkom inget nytt som gällde motverkande av förorening utan den gamla regeln från 
1880 fortfor att gälla. Under 1900-talets första hälft blir efter hand månandet om hygienen 
alltmer synligt genom åläggande eller direktiv för motverkande av vattenförorening genom 
avloppsvatten. Även fisket ägnas uppmärksamhet vad gäller ”motverkande av skada å fiske 
genom vattenförorening”. 1941 tillkommer lagen om ”tillsyn över vattendrag, sjöar och andra 
vattenområden”, där tillsynen utövas av fiskeristyrelsen. Befogenheterna är inledningsvis små 
där man medges meddela råd och anvisningar till förorenaren och om detta inte hjälper är det 
så länsstyrelse eller vattendomstolens prövning som påkallas.  I ett betänkande från 
vattenvårdskommittén 1955 tycks begreppet ”vattenvård” för första gången dyka upp i en 
officiell handling.47 Bland kommande lagar för naturskydd (1952) och naturvård (1964), 
märks miljöskyddslagen (1969) som den mest omfattande miljörättsliga lagstiftningen. Den 
utvecklades efter mönster i vattenlagstiftningen. Regler om ytvattenföroreningar överfördes 
och den kom även att gälla verksamheter som kan förorena grundvatten. Vid lagen tillkomst 
inrättades, Koncessionsnämnden för miljöskydd. Frågor om tillstånd låg hos denna eller 

                                                 
44 Åström 1899 s. 80-84, 148-149 
45 Linnér & Svidén,1996 s.89-91. 
46 Romås 1985 s. 80 
47 Ibid s. 80-85 
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länsstyrelsen beroende av verksamhetens omfattning.48 Handhavandet av vattendrag nämns 
som ett av landets ”allvarligaste problem”. Man pekar på sjöregleringens kraftiga påverkan på 
naturen och sjösänkningar med dåliga resultat och sänkning av grundvattnet. Man såg det 
aktuellt att skapa nya sjöar där ”modern” landskapsvård bidrog. Sjöar behövliga för 
människors och fåglars trivsel. Att gamla landskapslagar förbjöd förorening av grannars 
brunn och medförde stränga straff, emedan vad som hölls för högre kulturell nivå och 
”förnämlig hygien” tillät förorening i allmänna vatten, anser författaren vara anmärkningsvärt. 
Kloaker mynnar ut i samma sjö eller å med störst problem i närheten av städerna.49 Då boken 
skrevs redan 1958 kan det framhållas som exempel på tidig medvetenhet om hanteringen av 
vatten och dess effekter. 

 
3.2 Omsorg om vatten i idag  

 
Flertalet miljömål framlagda i propositionen 1997/98:145 kan sägas avse målsättningen för 
förvaltningen av vattenkvalitet. I målen för ”levande sjöar och vattendrag”, ”grundvatten av 
god kvalitet”, ”myllrande våtmarker”, ”hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”ingen 
övergödning” samt målet ”ett rikt odlingslandskap” beaktas helt eller delvis effekterna av 
utsläpp av näringsämnen. En del av målen avser också de fysiska ingrepp som skett vid 
energiutvinning eller anläggandet av jordbruksmark. Som uttryck för synen på och kunskapen 
om konsekvenserna av mänsklig påverkan framhålls till exempel de negativa effekter på 
strändernas artrikedom sjösänkningarna på 1800-talet och början på 1900-talet haft. 
Utvinningen av vattenkraft genom reglering är ingrepp som bedöms inverkat negativ på 
många genetiskt unika fiskstammar knutna till enskilda vattendrag. Målsättningen är bl.a. att 
sjöar och vattendrag skall vara ”ekologiskt hållbara” med variationsrika miljöer bevarade där 
näringsämnen och föroreningar inte minskar förutsättningarna för biologisk mångfald. 
Mångfalden kopplas till grundvatten av god kvalitet eftersom detta med tiden blir ytvatten. 
Omsorg om våtmarker hänvisas värdet som viktiga biotoper för arter knutna till dessa miljöer 
samt den ekologiska och vattenhushållande funktionen. De skall i möjligaste mån skyddas 
mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering. Även för hav, kust och 
skärgård anförs övergödning som ett hot, det allvarligaste, mot marina viktiga livsmiljöer 
vilka påverkas av störningarna. Övergödningen knyts till halterna av kväve- och 
fosforföreningar och onaturlig ökning av dessa skall motverkas och får inte inverka negativt 
på bl.a. mångsidig användning av mark och vatten. I odlingslandskapet eftersträvas ”önskvärd 
miljökvalitet för hela odlingslandskapet” med åkermark i ett välbalanserat näringstillstånd 
m.m. så att ekosystemets funktioner samt människors hälsa inte hotas. Ett delmål är att återge 
odlingslandskap som torrlagts, ekologiska och hydrologiska funktioner genom att exempelvis 
anlägga våtmarker.50 Vidare kan också målet ”God bebyggd miljö” ses som omsorg om 
vatten. Det uttrycker bl.a. att ”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö och … medverka till en god regional och global miljö”. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ”lokaliseras på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
andra naturresurser främjas”.51  
 
Den lagstiftning som berör vattenmiljön idag kommer till uttryck genom Miljöbalken. Denna 
är menad att vara en sammanhållen miljö- och resurslagstiftning med skyddsintressena i 
centrum. Balken trädde i kraft 1999 och innehåller, förutom övrig reglering på miljöområdet, 
                                                 
48  SOU 1996:103 s. 193-194 
49 Thealander 1958 s.155-156 
50 Miljödepartementet, 1998 s. 5-13 
51 Ibid s. 14-16 
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bestämmelser om vatten. Tidigare lagstiftning som den ersatt är bl.a. Naturvårdslagen 
(1964:822), Miljöskyddslagen (1969:387), lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av 
avfall i vatten, Vattenlagen (1983:291), Miljöskadelagen (1986:225) och Naturresurslagen 
(NRL) (1987:12), för att nämna några.52 Tillstånd för reglering av vatten som tidigare söktes 
hos vattendomstol och överklagades hos vattenöverdomstol söks respektive och överklagas 
hos miljödomstol respektive miljööverdomstol genom balkens införande.53 Syftet är vidare att 
skapa ett övergripande nationellt angreppssätt för anpassning av miljölagstiftningen till 
internationell miljörätt.54 Miljöbalken har karaktären av en ramlag och förankrad i vad man i 
2:a kapitlet kallar allmänna hänsynsregler eller aktsamhetsregler där försiktighetsprincipen, 
kunskapskrav, lokaliseringsregeln och resurshushållning är något av det som åberopas.55 I 
olika delar av balken regleras sedan skyddet och omsorgen om vatten. Den tar upp bevarandet 
och skyddet av områden för särskilt värdefulla mark och vattenområden. Där nämns bl.a. 
nationalparker, naturreservat, Natura 2000 och genom länsstyrelsen utsedda 
vattenskyddsområden.56 Hushållningsbestämmelser för mark och vatten är i sak oförändrade. 
Grunden är att såväl bevarandeintressen och exploateringsmöjligheter skall kunna 
tillvaratas.57 Bestämmelserna för vattenverksamhet bygger på den svenska vattenlagstiftning 
som reglerat jordbrukets markavvattning och utbyggnaden av vattenkraften men tar numer 
fasta på miljöaspekter gällande infrastrukturanläggningar där vatten berörs.58 Vidare finns 
kravet på miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  vid ansökan om vissa verksamheter. Syftet är 
att skapa ett brett underlag som identifierar och beskriver de konsekvenser som verksamheten 
kan ha på exempelvis mark, landskap, luft eller vatten. Regeringen genom lagen möjligheten 
att meddela sk. miljökvalitetsnormer genom EG-direktiv däribland flertalet vattendirektiv. Ett 
föreslaget ramdirektiv för vatten är tänkt att ersätta flertalet av direktiven.59 
 
EU:s nya Ramdirektiv för vatten utgår från uttalade behov att finna gemensamma regler för 
vatten. Flera tidigare direktiv har antagits avseende de gränsöverskridande problem vatten kan 
drabbas av, där regler för utsläppsgränser, miljökvalitetsnormer, områdesskydd och skydd för 
ytvatten, grundvatten, dricksvatten och kustvatten m.m. anges. Ramdirektivet antogs med nya 
gemensamma miljömål och syftet är bl.a. att uppnå god yt- och grundvattenstatus och god 
ekologisk potential i ytvatten. Direktivet sägs vidare vara ett första helhetsgrepp inom 
gemenskapen där resurser skall kunna samordnas med syfte att avhjälpa brister i vattenmiljön. 
Slutmålet är att angivna miljömål skall kunna nås 2015. Frågor och konflikter saknas dock 
inte i fråga om implementering av direktivet. Svensk vattenadministrationen är tänkt att utgå 
från distriktsindelning baserat på vattnets avrinningsområde med därtill hörande myndigheter 
som samordnar förvaltningen så att miljömålen uppnås och tas upp i betänkandet; Klart som 
vatten (SOU 2002:105).60  

                                                 
52 Rubenson 1999 s. 17-19 
53 SOU 2002:50 s. 161 
54 Rubenson 1999 s. 17 
55 Ibid s. 23-33 
56 Ibid s. 54-66 
57 Ibid s. 34 
58 Ibid s. 80 
59 Ibid s. 43-46 
60 SOU 2002:107 s.43-47 
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3.3 Regional förvaltning av natur och vatten 

3.3.1 Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen som står omnämnd i grundlagen intar en särställning. Med övergripande 
samordningsuppgifter har uppgifterna traditionellt handlat om statlig förvaltning av 
varierande karaktär för att under 1990-talet gå mot ”främjande av utveckling och framtid” i 
länet. Framtiden förväntas innebära förändringar med självstyrelseorgan och samarbete 
mellan kommuner, landsting och näringsliv där statens roll i länet förändras.61 Länsstyrelsen 
kan beskrivas vara statens förlängda arm och makt flyttas i allt högre grad ut från centralt håll. 
Man har på regional nivå naturvårdsdirektörer emellan föreningssamarbete med diskussion 
kring sånt som upplevs viktigt. Centralt lyssnar man och tar till sig synpunkter som utgår från 
regionalt håll. Staten själv saknar dock ekonomiska förutsättningar att i full utsträckning 
bevaka sina intressen.62 Sveriges moderna länsorganisation bygger på 1634 års regeringsform 
där landshövdingen var verksam i s.k. hövdingedömen, numer län. De gamla avdelningarna 
landskansli och landskontor försvann och ersattes av skatteavdelningen och 
planeringsavdelningen. Den regionala naturvårdsenheten sorteras under 
planeringsavdelningen. Förvaltningen idag präglas av 1971 års reform.63 Länsförvaltningens 
roll betonades kraftigt under 1960- och 1970-talen och reformen syftade till att bättre 
samordna regionala utvecklingsinsatser. Under 1980-talet stärktes rollen ytterligare genom 
förfogandet av särskilda medel för utveckling för att under 90-talet genom 1991 års 
länsreform betona samordnande länsförvaltning. Detta sen regeringen anfört att kraftsamling 
inom sakområden, sektorer, skett på bekostnad av regional överblick och samordning.64   
 
Genom 1952 års naturskyddslag blev länsstyrelsen beslutande organ. Naturskyddsföreningen 
m.fl. fungerade som rådgivande organ och naturskyddsråd knutna till länsstyrelserna hade en 
viktig rådgivande funktion. Det kom också att handla om naturvård. Natur starkt påverkat av 
mänskliga ingrepp hade blivit kulturlandskap och författaren talar om förändringar som ”gör 
djupa ingrepp i vårt landskap” med teknik som ”våldför sig på naturen ”.65 I 1964 års 
naturvårdslag fick länsstyrelsen särskilda instrument till förfogande genom områdesskydd i 
form av naturreservat. Bestämmelserna medgav bl.a. förbud mot bebyggelse till skydd för s.k. 
strandskyddsområden. Dock innebar förbudet inget hinder mot försvarets bebyggelse, 
jordbruket, skogsskötseln, fisket etc., såvida det inte gällde bostadshus.66  I detta skede 
förefaller syftet som värnade om människors möjligheter till resurser, bad och friluftsliv där 
naturmiljöns värde i sig inte framgår.  
 
Naturvårdssektionen(enheten) tillkom 1967, förutvarande länsingenjörskontoret, och 
kompletterades med expertis från allmänna naturvårdssektorn och vattenvårdssektorn. 
Naturvårdssektionens åligganden blev att verkställa utredningar och planläggning, utöva 
tillsyn rörande allmän naturvård, vattenvård och luftvård samt att handlägga frågor enligt 
miljöskyddslagen (1969). För att lösa konkreta vattendrags- och kustundersökningar etc. har 
man ofta samarbetat med olika kommittéer. Den mest angelägna uppgiften beskrivs vara att 
kartlägga anspråken på naturresurserna, inventera resursernas kvalitet och kvantitet och 
utifrån detta verkställa översiktlig planering som bäst tillgodoser ändamålsenligt utnyttjande 

                                                 
61 Statskontoret 1998 s. 8-12 
62 Schaerling, Kjell. Muntlig kommunikation 2003 
63 Larsson 1984, s. 9, 140 
64 Statskontoret 1998 s. 21-30 
65 Thealander 1958 s. 148 
66 Ljungman & Stjernqvist 1970 s. 147 
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ur samhällelig synpunkt. Samhällsplaneringen behöver också översiktlig miljövårdsplanering 
då den utgör grunden för andra planeringsaktiviteter.67 Länsstyrelsen bedriver sin verksamhet 
på ett plan där samordningen av flera delar tycks viktig för framtiden.  
 
I ökande grad har uppgifterna kommit att gälla utvecklande verksamhet inom miljöområdet. 
Exempelvis projektverksamhet för att främja miljöintresset, kunskapsförmedling och 
samarbetet i länet. Länsstyrelserna har förfogat över administrativa medel bl.a. i form av EU:s 
miljöstöd och bidrag till ekologisk omställning. Regeringsuppdraget från 1994 att utforma 
strategier för regional miljö (STRAM) är en del i utvecklingsarbetet tänkt att vara ett stöd i 
myndighetsutövningen. Det finns dock kritik att STRAM-programmen inte varit tillräckligt 
förankrade, målen inte alltid uppföljningsbara och finansieringsförslag saknats.68 I nuläget 
finns ett Stram-program för miljön i Östergötland (sen 1995) som är under omarbetning och 
snart förväntas vara klart.69 

3.3.2 Vattenvårdsförbunden 
 
Det troligen första vattenvårdsförbundet i landet var Motala Ströms Vattenvårdsförbund 
(MSV) som bildades 1955 och ledde till att man för första gången fick en sammanhängande 
bild av hela vattensystemet genom samordnade vattenundersökningar. Verksamhetsområdet 
var i första hand Östergötlands län och omfattade Motala Ström, med biflödena Svartån, 
Stångån och Finspångsån. Initiativet togs av länsingenjören men förbundet var en frivillig 
sammanslutning med kommuner och industriföretag vilka använde och påverkade vattnet, 
som medlemmar. Undersökningarna var till en början inriktade på bakterier med den 
hygieniska aspekten som mycket framträdande för tiden. Uppgiften var alltså undersökning 
genom provtagning och analys i olika punkter för att få en helhetsbild av tillståndet i 
vattensystemet.70 I en studie kring Motala Ströms Vattenvårdsförbund menar författaren att 
förbundet har en viktig funktion att fylla i den framtida vattenhanteringen och som 
miljöorganisation en självklar plats på den regionala miljöpolitiska arenan.71  
 
 

3.4 Samhällsutveckling  
 
Samhället vi lever i och av, bygger på verksamheter och kultur som i varje tid definieras och 
förverkligas. Begreppet kultur förknippat med mänsklig aktivitet betyder gestaltning av 
mänsklig verksamhet. Otaliga aktiviteter och mänskliga skapelser kan sägas inbegripna i vad 
som utgör kulturella sammanhang. Staden är uttryck för sådan aktivitet och skapelse där 
materiella och sociala behov tillgodoses. För stadens maskineri står ett antal verksamheter och 
resurser som utgör kärnan i stadens liv och välmåga. Industrialisering och jordbrukets 
framgångar har varit en viktig del i vårt välstånd. Bakom eller i samspel med kulturen och 
produktionsverksamhet föreligger också en politik idé. De verksamheter som hittills utgjort 
grunden för vår välfärd och trygghet har fått konsekvenser som också hotat denna grund. Som 
dominerande inslag av orsak och verkan har jag sett några områden som utmärkande för 
påverkan av vatten.  
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70 Romås 1985, s. 9, 85 
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3.4.1 Jordbruk och utdikning 
 
En av många förklaringar till att saker och ting ser ut som de gör, är människans val till sätt 
att trygga sin existens. Översiktligt kan man peka på människans 2,5 miljoner år gamla 
historia där försörjningssystemen har varierat och bytts ut. Tidsperioden som gått mellan varje 
byte av produktionsform har blivit allt kortare. Dagens jordbruk baserat på konstgödsel, sägs 
redan vara dags att byta mot ett mer resurseffektivt system.72 Med en ökande befolkning är 
utmaningen idag att ge högre produktion med miljömässigt riktiga metoder.73 Problematiken 
är kombinerad med en idag allt intensivare konsumtion och uttalad tillväxtstrategi. Under 
1800-talet introducerades växelbruket som nytt odlingssystem som förbättrade förutsättningar 
för att bevara och öka produktionsförmågan hos jordarna. Tillsammans med andra framsteg 
resulterade detta i 1800-talets agrara revolution, en förutsättning för industrialiseringen i 
Sverige under tiden kring sekelskiftet. Växelbruket fick under 1950-talet vika för 
specialisering och koncentrering av livsmedelsproduktionen. Handelsgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel tillsammans med omfattande mekanisering var aspekter som förutsatte 
den kraftiga produktivitetsökningen. Övriga odlingstekniska kunskaper blev ofullständigt 
utvärderade och tillämpade och kom att överskuggas av de nya produktionsaspekterna.74 Trots 
att samhället ytterst är beroende av livsmedel måste det samtidigt vid produktionen värna om 
förutsättningarna som möjliggör miljö- och livskvalitet. Det handlar ytterst om avvägningar 
mellan vad som är rimligt i balansen mellan miljökvalitet och att faktiskt kunna försörja sig. 
En fruktbar debatt torde innehålla insikt om de konsekvenser olika strategier får i kontrast till 
önskade resultat.  
 
De myrmarker som vid 1800-talets mitt ännu inte var uppodlade blev föremål för odling 
genom handelsgödselns intåg. Den bidrog indirekt till vad man beskriver som den ”kanske 
våldsammaste förändringen” av landskapet i södra Sverige på senare tid. Handelsgödseln 
tillförde de sanka jordarna behövliga mineralämnen och slättlandssjöar sänktes, myrar dikades 
ut och de torrlagda markerna odlades upp. Sjösänkningarna sades gå ”fram som en farsot över 
landet under slutet av 1800-talet”.75 Dikningens betydelse för framgångsrik odling framhölls 
och med ”förutsättning för kulturväxternas trivsel.” Slättbygderna var Sveriges mest intensiva 
jordbruksbygder. I Östgötaslätten som på den tiden var tredje störst i landet vad gällde 
jordbruk och åkerareal förekom täckdikning allmänt. Bygden väster om Linköping var landets 
starkast mekaniserade jordbruk.76 De i Östergötland allmänna kalkkärren, som 100 år före 
1950-talet hade varit talrika väster om Linköping, kom att dräneras eller odlas upp.77 1930-
talets depressionsår kom att öka insikten om sammanhållning och blev grunden för 
jordbrukets växande föreningsrörelse.78  
 
Problem som övergödning uppmärksammades på allvar i slutet av sextiotalet. Det ansågs då 
främst bero på avloppsutsläpp. Reningsverken byggdes ut med mekanisk, kemisk och 
biologisk rening.79 Inledningsvis var man mycket inriktad på innehåll av syreförbrukande 
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77 Ibid s. 93  
78 Ibid s.110-111  
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ämnen och organiskt innehåll hos vattnet. Därefter kom fosfor som tillväxtbegränsande faktor 
att uppmärksammas.80 Fosfor är dessutom kopplat till kretsloppen för järn och sulfat. De 
svårlösliga järnkomplex fosfor binds i syresatt miljö och frigörs ur sedimenten vid syrefattiga 
förhållanden.81 Vattenkvalitet bedöms idag utifrån vissa kemiska och biologiska variabler 
med underlag i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Viktigast i sjöar och vattendrag anses 
eutrofiering, försurning och förekomst av metaller vara samt biologiska aspekter som berör 
syretillstånd, ljusförhållanden, olika alger, vattenvegetation, bottenfauna och fisk.82 Ökning av 
näringsämnen i vattnet leder till ökad biomassaproduktion. Biomassans nedbrytning ökar 
syreförbrukningen med påverkan på artsammansättningen och mångfalden i växt- och 
djursamhällen. Växtsamhällenas utveckling i sötvatten regleras i de flesta fall av 
näringsämnet fosfor och i ett mindre antal fall kväve.83 Artsammansättning och ekosystem 
som vid stora miljöförändringar under lång tid ändras och anpassat sig till nya förhållanden 
förmår inte automatiskt att komma igen för att normala förhållanden återkommer i området. 
Rubbningar i ekosystemen kan komma att permanentas. Dessutom har sjöar naturligt en 
begränsad livstid. Sedimenten i sjöarna skapas av dy genom tillrinning och gyttja bildad 
genom biologisk produktion. Med tiden grundas sjön upp mer och mer. Mänskliga bidrag av 
näringsämnen har inneburit snabbare tillväxt av sedimenten och att sjöarnas livslängd 
avsevärt förkortats.84 Miljöfrågan fångade allas intresse, däribland politiker och media 
sommaren 1988 då massförekomst av giftalgen Chrysochromulina polypis ledde till 
förgiftning av andra alger, bottendjur och fiskar. Rubrikerna talade om ”mördaralg” i havet 
och människor frågade sig om miljöförstöringen nu gått över styr.85 Man kan på det hela taget 
påstå att förhållanden i vattenmiljön ter sig oförutsägbara och komplicerade. Effekter som 
beror av flera saker och som kanske inte alltid syns. 
 
Även utdikning och sjösänkningar ger konsekvenser som stundom varit förödande. 
Ytvattenförekomst påverkas negativt och stora områden som garanterat normal 
vattenomsättning och förnyelse av grundvatten försvinner. Ett exempel är Källvingeåns 
vattensystem i Skåne. Ytvattenförekomsten från 1800-talets början hade vid 1950-talet 
reducerats till 3,4%. Det som varit sjöar, kärrmark, rinnande vatten eller starkt vattenhaltig 
ängsmark hade till stor del försvunnit. Varken sakkunniga eller bönder hade anat 
torrläggningens effekter. För många minskade avkastningen efter ingreppet, man trivdes 
sämre och önskade tillbaka ån i dess ursprungsskick.86 
 

3.4.2 Kraft ur vatten  
 
Elkraften hade del i utbyggnaden av Sveriges infrastruktur och 1890-1918 räknas som 
vattenkraftens stora genombrottsår. Produktionstillväxten under 1870-och1880-talet medförde 
knapphet på stenkol. Första världskriget fördyrade och begränsade möjligheterna till energi. 
En konflikt låg i gamla bestämmelser om kungsådrans okränkbarhet och det förelåg ett starkt 
jordbrukspolitiskt intresse för dikning och sjösänkningar. I 1918 års vattenlag kom dock i allt 
högre grad privata vattenrättsintressen att underordnas vad som nu såg vara allmänt intresse, 
vattenkraftutbyggnad. Anläggandet av kraftstationer möjliggjorde elektrifieringen av 
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Östergötland och 1900-talet beskrivs som ojämförligt avseende näringslivets och samhällets 
omdaning. I flera hundra år har fallsträckan mellan Vättern och Roxen tjänat som kraftkälla. 
Utvinningen av Motala Ströms vattenkraft framförs som ett historiskt och geografiskt 
intressant exempel på hur boende och näringsliv påverkats av tillgång till vattenkraft. 87  
 
Principen för att få kraft ur strömmande vatten är att fall och forsar i vattendraget byggs ut, 
vattnet tvingas ner i turbiner och sjöar används till lagermagasin för vattenkraften. Då den 
behövs, töms sjön med torra och nakna områden som följd. Sträckorna mellan intag och uttag 
blir tysta, torrlagda och förfulade landskap där fiskar inte längre kan ta sig till sina lekplatser. 
Den ändrade vattenrytmen kan vara katastrofal för vegetationen. Under dämningsnivån dör 
växtligheten. Undersökningar visar att känslig sjövegetation reagerar och skadas redan vid 
dämning på tre meter med följdverkningar för fiskbeståndet. All vattenreglering och dämning 
får konsekvenser även om de största ingreppen och följderna gällt utbyggnaden av de stora 
Norrlandsälvarna.88 Vattenregleringarna som vidtogs i början på 1900-talet åstadkom stor 
påverkan. Den fria passage från Bråviken till Vättern som fanns i äldre tider hindras av 
dammar och regleringar. Fisken fråntas möjlighet att vandra genom stoppen. Korttidsreglering 
som sker p.g.a. lägre behov av el på helger och nätter ger problem. Minskningen i nedströms 
vattenflöde stör fiskens reproduktion och de arter som försöker leva där. Flodpärlmusslan är i 
stort sett utrotad. Effekter av vattenreglering ägnas kanske inte alltid tillräckligt intresse. 
Vattenvolymen som i sjöar eller vattendrag minskas, medför sannolikt också en försämring av 
motståndskraften mot andra miljöstörningar.89  
 

4 Vatten i Östergötland 
 

4.1 Roxen och Glan - vattenmiljöer i Östergötland 
 
Motala Ström passerar på sin väg till Östersjön tätorter, jordbruksbygd och industri. Roxen 
och Glan tillhör Motala Ströms avrinningsområde som är Sveriges elfte största 
huvudavrinningsområde. Indelningen som SMHI gör, beskriver 119 avrinningsområden där 
de stora Norrlandsälvarna samt Göta älv tillsammans med Motala Ström tillhör de större.90  
Sjöarna Roxen och Glan är ett begrepp som tillsammans med Boren förknippas med ”de stora 
mellansvenska sjöarna” med Motala Ström som den förenande länken dem emellan. Sjöarna 
utgör den lägre delen av den Östgötska slätten som sträcker sig mellan Vättern och 
Östersjökusten. Glan ger intryck av att vara en slättsjö men skogslandskap och slätt möts 
präglar sjön. Roxen, en mer utpräglad slättsjö, har också en dubbelhet av skogsbygd som 
präglar nordstranden med barrskog ända ner på strandsluttningen. Sydstranden karakteriseras 
av en kamp mellan slätt och sjö där Östgötaslätten tränger på. Ofantliga vidder låg tidigare 
som ett ingenmansland och utgjorde ett eldorado för strandfåglar. ”Nu griper människan in 
och erövrar landet”. Utvecklingen är snabb och inte mycket återstår av forna tiders 
träskmarker.91 Beskrivningen av sjöarna och dess omgivande förtjänster och begynnande 
problem gjordes i slutet på 1940-talet. Anmärkningsvärt är att man redan vid den tiden talar 
om ”snabb utveckling” av vad som kan betecknas som exploateringen av naturmiljön.  
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4.2 Regional omsorg om vattnet 
 
Äldre regional hantering av vattenfrågor framkommer genom de många ansökningar och 
ärenden kom länsstyrelsen till del gällande 1879 års lag om dikning. Mellan 1880 och 1907 
finns 613 diarieförda ansökningar till Länsstyrelsen i Östergötland där det hänvisas till 
dikningslagen. Följande text finns nedtecknad i dikningsdiarium från Länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Landskansliet gällande perioden 1880-1907 (BXI:1). Ärende No 26, 10 juli 
1906:  
 
 ”…behörig författningsman att enligt gällande lag angående dikning m.m. den 20 juni 1879 
hålla syn för upptagande och delvis även igenläggande af avloppsdike från vattensjuka marker…”.92 
 
 
Märk uttrycket ”vattensjuka marker”. Det visar på hur något får väldigt skild betydelse ifråga 
om status och beskrivs som rent av värdelöst. Något som är sjukt förefaller vara något riktigt 
dåligt och inte önskvärt. En beskrivning av vad som idag kallas våtmark betecknad som 
värdefull naturmiljö. Sjöar och vattensystem var ofta föremål för sänkning och reglering. Så 
även sjön Roxen som 1862 var i fokus för en sänkning. Anledning var, som man uttryckte det, 
”sjöns höga vattenstånd”. Ärendet diskuterades flitigt där utredningar och besiktningar avsåg 
bl.a. ägornas beskaffenhet och läge i förhållande till vattenytan. Arbetet anförtroddes sk. 
förättningsmän som i samråd med nämnda Herr Majoren och Riddare Grafström övervakade 
ärendet. Från möte hållet i Linköping den 22 augusti 1862 framgår ur protokollet: 
 
 ”Enligt Konungens befallningshafvande förordnade af den 9 e dennes att uppmäta och gradera 
de egor som angränsa sjön Roxen och lida af samma sjös öfversvämnng har jag utsatt sammanträde a hotellet i 
Linköping….För de boställen som tillgränsa sjön Roxen eller af dess sänkning kunna hafva nytta…”.93  
 
Ärendet utvecklas i olika brev och meddelanden som kom länsstyrelsen till del. Vad som 
framgår ur ett protokoll den 24 oktober förefaller läget motigt för de som har intresse i att sjön 
sänks: 
 
 ”… sedan det ofvan anförmälda besiktning blifvit fullbordat och dervid utrönt att nästan alla 
egor som lida af sjön Roxens höga vattenstånd, bestå af 1 till 3 fots mylla på lerbotten…, hvilka utgöras af moss- 
och dyjord, hafva förättningsmännen kommit till den nedslående öfvertygelsen, att i största delen af 
ifrågavarande egor, hafva det läge att de bibehållande af den, i Herr Majoren och Riddaren Grafströms… icke, 
genom den tillämnade regleringen kan vinna åsyftad förbättring…”. 94 
 
Utfallet av ärendet framgår inte av de dokumenterade handlingarna. Brev och handlingar 
tyder dock på att det hela noggrant undersöks och utvärderas där Herr Majorens och Riddare 
Grafströms utlåtanden avvaktades. Den tiden karakteriserades av allt att döma av utdikning 
och reglering av sjöar och andra vattenområden.  
   
Avloppsutsläppens påverkan och recipienternas känslighet för näringsämnen och hög andel 
organiskt innehåll uppmärksammades. Det som i början handlat om bakterier kom alltmer att 
gälla kraftfulla åtgärder kring att rena avloppsvatten där statsbidrag spelade stor roll. Flera 
sjöar som tidigare varit recipienter för helt orenat vatten kom att skyddas bättre.95 Under 
1900-talet nästan hundra år senare gällde ansökningarna till länsstyrelsen statsbidrag för 
                                                 
92 Länsstyrelsen i Östergötland 1880-1907  
93 Länsstyrelsen i Östergötland 1850-1875 s. 542-543 
94 Ibid s. 545 
95 Romås, Anders 2003. Muntlig kommunikation 
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utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar. 1955 inkom till distriktsingenjören en 
ansökan angående ”Vatten och avloppsanläggning i Skärblacka stationssamhälle inom 
Skärblacka kommun, Östergötlands län, ansökningar om statsbidrag till etapperna 4, 5 och 
6”.96 Samma år kan också exempel på ärenden till skydd för sjöar återfinnas. Ett exempel är 
Skjutbosjön där i ett ärende framhölls att ”… de sanitära förhållandena genom avledandet av 
helt orenat avloppsvatten i Skjutbosjön måste bedömas som mycket otillfredsställande får 
distriktsingenjören tillstyrka att den aktuella utbyggnadsetappen snarast påbörjas”.97  
 
Idag är övergödningen ett av de tre prioriterade miljömålen för länet. Problemen i vattnen i 
regionen finns kvar. Det är fel att försöka tona ner dem.98 Kring 1980-talet förelåg intresse för 
vattenkvaliteten i Motala Ström och Roxen/Glan. 1989 beslutade berörda kommuner och 
länsstyrelsen om ”Roxen/Glan-Projeketet” där frågorna gällde miljögifter, nätpåväxt, fiskets 
utveckling, algblomningar (sk. giftalger) och bad- och dricksvattenkvalitet.99 Grunden låg i 
samarbetsprojektet mellan LRF, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, sex berörda 
kommunerna och Länsstyrelsen i Östergötland.100 Sen MSV på 50-talet uppmärksammat 
hälsoaspekter med bakterier har utvecklingen gått mot fokus på minskningen av 
näringsämnen. Motala Ström, kungsådran i länet, påverkar i förlängningen kustvattnet vilket 
kan ses som målobjekt.101 Projektet, Roxen/Glan, följdes av samtal mellan Länsstyrelsen och 
kommunerna Linköping, Norrköping, Finspång, Boxholm, Motala och Mjölby. I slutet av 
1990-talet ledde diskussionerna till tankar om ett våtmarksprojekt med syftet att minska kväve 
och fosfor och därmed problemen med övergödningen. Till projektet anlitades en 
projektledare. Projektledningen utgjorde en ganska konstig situation med hänsynstagande till 
ett helt politiskt etablissemang och med aktörerna utspridda på olika håll. Så småningom 
genomfördes ansökan om pengar till lokalt investeringsprogram. Pengar som beviljades, men 
senare drogs tillbaka då det visade sig att man felaktigt slagit ihop poster och räknat på 
våtmarksstöd via lantbruket. Det blev administrativt tungrott. Samtalen mellan Länsstyrelsen 
och LRF fortsatte dock.102 Pengarna som man ansökt om har sitt ursprung i den s.k. 
kretsloppsmiljarden som avsattes 1997. De var i första hand ämnade till 
”kretsloppsanpassning av befintlig bebyggelse och infrastruktur” för en ”ekologisk hållbar 
samhällsutveckling”. Samtidigt redovisades också huvudinriktning för ett lokalt förankrat 
program till stöd för sådana investeringar. Exempel på stödberättigade investeringar var 
åtgärder för minskning av kväve- och fosforutsläpp. Detta lokala investeringsprogram avsåg 
möjligheter att för kommuner i samverkan med lokala aktörer, privata och offentliga, söka 
statligt stöd till vilket avsattes 5,4 miljarder kronor i den ekonomiska vårpropositionen för år 
1998-2000. Syftet var att bidra till ökad sysselsättning och att öka omställningstakten av 
Sverige till ett ekologiskt uthålligt samhälle.103 Med bakgrund av historiska och samhälleliga 
sammanhang förvaltas idag vattenmiljön Naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen. I det vidare 
arbetet har man att förhålla sig till dagens samhällssystem, förändrad karaktär på problemen i 
miljön, nya och äldre gällande lagar. Vid en analys inför framtiden är uppfattningar och 
verkligheten inom länsstyrelsen idag viktiga. Några sådana aspekter framkom ur 
intervjumaterialet och i avsnitt 5.4 förekommer sammanställningen av detta.     
 
 
                                                 
96 Länsstyrelsen i Östergötland 1955-56 Dnr avaE 51/51, 161/52 och 281/55 
97 Ibid Dnr avaE 12/55 
98  Schaerling, Kjell 2003 Muntlig kommunikation  
99  Länsstyrelsen I Östergötlands län 1992 s.3 
100 Linköpings kommun 2000 
101 Schaerling, Kjell. 2003. Muntlig kommunikation  
102 Dahlström, Peter. 2003. Muntlig kommunikation 
103 Ds 1998:13 s. 56-57 
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4.3 Bedömning och måluppföljning 
 
Tillståndet i vattenmiljön börjar under 1900-talets senare hälft alltmer beskrivas utifrån 
provtagning, mätvärden och bedömningar. Det kan ses som ett sätt att ha viss kontroll över de 
konsekvenser samhällssystemet fått i form av utsläpp m.m. I samverkan mellan 
Naturvårdsverket och Motala Ströms Vattenvårdsförbund, genomfördes vid länsstyrelsen i 
Östergötland under 1969-1970-talet, provtagningar som visade på näringsrika förhållanden i 
Roxen och Glan med omkring en meters siktdjup sommartid.104 Beskrivningen av Roxen och 
Glan som: ”tydligt påverkade av avloppsutsläpp och/eller urlakning från kringliggande 
åkermarker” utgår från Länsstyrelsens broschyrer ”Sjöar i Östergötland” 1975 och 1983.105 
Vattenkvalitén i området har också redovisats i en rapport gjord av på MSV:s uppdrag. Där 
anges Roxen ha ett ”högt näringstillstånd” med höga kvävehalter för perioden 1961-1995. För 
Glan redovisas ett ”mycket högt” näringstillstånd med höga kvävehalter, förekomst av 
toxinbildande blågrönalger och med huvudsaklig fosforbelastning från Skärblacka bruk.106 I 
1988 års underlag bedömdes sjöarna liggandes i ”extremt näringsrik miljö med utpräglade 
lerjordar” och ”starkt påverkade av avloppsvatten från samhällen och industrier och/eller 
näringsläckage från jordbruksmark”.107  Datamaterial från SLU påvisar generellt höga halter 
av kväve i Roxen förutom 1995 med måttligt höga halter. För Glan är kvävehalten något 
lägre, undantaget 1995. Vad gäller fosfor uppvisar Glan lägre värden. Det framstår en tendens 
till minskning sen 1972 då halterna var mycket höga för att under tiden mellan 1990-2000 
visa på måttlig till hög halt. Se vidare tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanställning av provdata ur SLU:s vattendatabas över totalfosfor- och totalkvävehalter för Roxen 
och Glan under perioden 1972-2000.108 
För tiden: Tot-N µg/l Roxen Tot-N µg/l Glan Tot-P Roxen Tot-P Glan 
1972 760 520 85 63 
1990 1094 (saknas) 31 (saknas) 
1995 483 1139 19 28 
2000 1354 749 34 22 
 
Kommentarerna som gjorts kring tabelldata, utgår Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
gällande näringstillstånd i sjöar och vattendrag.109 En rapport från 1996 beskriver det 
biologiska tillståndet i Glan och Roxen, med undantag för Stångåns mynning, som bra 
avseende förekomst av förorenings- och försurningskänsliga arter. Bottenfaunans 
sammansättning i inre Bråviken indikerar på kraftig påverkan. Östergötlands kust- och 
skärgårdsområdet är näringspåverkat och förhållandena bedöms dåliga.110 Det är helt klart att 
Roxen och Glan kan kopplas till övergödningsproblematiken. Problemen med 
vattenkvaliteten i Roxen och Glan fortsätter och hittillsvarande insatser är otillräckliga. 
Minskning av exempelvis fosforutsläpp sen 1970-talet har inte inneburit nämnvärd sänkning  
av uttransporten ur Glan under 90-talet. Istället frigörs nu tidigare fastlagd fosfor ur 
sedimenten i sjöarna.111 Övergödning har varit ett dominerande problem i Östergötland men 
med skillnad från exempelvis Västra Götaland med betydligt mer nederbörd. Nederbörd 
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innehållande kväve och som framförallt lakar ur kväve ur mark. Fosfor binder å andra sidan 
till lerpartiklar vilka ingår i jordarna i Östergötland.112 
 
I de Facto:s miljömålsuppföljning 2000 beskrivs målet ”ingen övergödning” som långt ifrån 
nått. Stora mängder kväve och fosfor anges upplagrade i mark och sediment med lång 
återhämtningstid. I Motala Ström anges medelhalten 1999 av fosfor vara omkring 40 µg/l 
vilket bedöms högt. Av den sen 1800-talets början befintliga våtmarksarealen återstår 
omkring 75% och förbud mot vidare markavvattning råder i hela Götaland. Målet myllrande 
våtmark bedöms möjligt att nå till år 2020.113 Andra utvärderingar visar på att tidigare mål 
med minskad övergödning inte uppnåtts. Målen tycks inte ha konkretiserats eller motiverats 
tillräckligt varken på central, regional eller lokal nivå. Det faktiska arbetet mot övergödning 
ter sig komplicerat. Samordningen anges vara bristfällig och uppföljning fungerar dåligt bl.a. 
beroende av för små resurser lokalt och regionalt. I intervjuer uppvisar jordbrukarna i 
Östergötland ett äkta intresse för miljöfrågor, men säger sig vilja arbeta frivilligt, sakna 
kunskap och motivation med dyra minskningsåtgärder. Man härleder med svårigheterna att 
uppfylla målen till ansvar, målkonflikter och roller, ett vad man kallar styrproblem.114 
Bedömningarna tyder att problem föreligger och uppmärksammas, både ur kemiskt och 
biologiskt perspektiv men också på ett organisatoriskt plan. Trots de enorma insatser som 
gjorts med reningsteknik tycks inte effekterna av mänsklig påverkan möjliga att till fullo 
hejdas, varken nationellt eller i regionen. 
 
 

4.4 Intervjuer samstämmighet och kontraster 
 
Intervjumaterialet har i en andra omgång tolkats utifrån vad jag uppfattat som svar på mitt 
syfte. Grundidén till denna organisation av källmaterialet utgår från den sammanställning 
Anna Bratt gjorde i sin intervjuundersökning i SOU 2002:105 Klart som vatten.115 Jag såg det 
som lämpligt att sammanföra information av samstämmighet samt av motsägande karaktär i 
det som framkom i intervjuerna. 
   
En enighet ligger i att miljöfrågan upplevs vara accepterat och mer etablerat i samhället på ett 
annat sätt idag än på till exempel 1960- och 70-talet. Pengar förekommer som en gemensam 
nämnare som en viktig aspekt inom förvaltningen. Resurser möjliggör handlande. 
Lagstiftningen gällande naturvård och samrådan upplevs som snårig. Äldre gällande 
vattendomar försvårar eller förstör. Miljöbalken har inte förenklat då äldre lagstiftning i stort 
följt med. Överlag framkommer uttryck för att gällande regler gör arbetet tungrott 
Organisationen vid länsstyrelsen tycks uppleva samma verklighet som så många andra. 
Uttryck för tidspress och turbulens finns. Jag tolkar att det finns behov och önskan om mer tid 
till eftertanke och tydlighet. Samstämmighet kan sägas råda beträffande framtida möjligheter 
och tilltron till att kunna tillgodose omsorgen om vatten. Det är en generellt ljus syn på 
framtida möjligheter som framgår där mycket kvarstår som möjligt att göra. Det kommer till 
uttryck en tilltro till nya tendenser av miljömedvetenhet som införlivar miljön i ett 
ekonomiskt tänkande. Frågan om tillväxt ses inte som ett hot eller hinder. I diskussionen om 
tillväxt upplevs miljön inkluderad på ett annat sätt än förr. Miljö har förmåga att sälja. 
Projektet kring Roxen Glan som tillfälligt hade ett avbräck genom motgångarna har ny energi 
att gå vidare med. 
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Kontraster framstår i synen på Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Samarbetet till förbundet 
anses viktigt och gott. Samtidigt tolkar jag en viss otillfredsställelse i att förbundet till skillnad 
från Vätternvårdsförbundet inte ägnar sig åt åtgärder utan mestadels recipientkontroll. 
Lantbrukarnas roll som viktig länk, diskussionspartner och aktör framgår. Ofta går 
intentionerna i samma riktning. Det finns en förståelse för svårigheter att bedriva 
jordbruksverksamhet och näringsläckage kopplas inte enbart till jordbruket även om en stor 
andel anses härröra därifrån. Andra diffusa källor som uppmärksammas är enskilda avlopp 
eller luftburen tillförsel. Samtidigt framstår jordbruksverksamhet som grund till problem. 
Dialogen till jordbruket behöver förbättras där båda parter har ansvar för en attitydförändring. 
Relationen till central nivå kompliceras av att exempelvis regler försvårar arbetet. Det finns 
dock också uttryck för upplevd möjlighet till dialog och lyhördhet. Ramdirektivet för vatten 
kopplas till möjligheter som höjd ambitionsnivå och utrymme för bättre helhetssyn. Däremot 
framstår betänkandet Klart som vatten som orealistiskt. Exempelvis ses inte expertförvaltning, 
utan lokal förankring, som trovärdigt. MSV:s och Länsstyrelsens framtida roller tycks oklar. 
Risken är att fördelar med regionalt engagemang, kunnande och identifikation vinglas bort i 
något centralt.  
 
Så kan historien sägas sluta för dagen. Vid en ny genomgång om, låt säga fem till tio år, 
skulle detta kunna stå som bakgrund mot vad som följer i det regionala arbetet med 
vattenmiljön i området Roxen och Glan.  
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5 Slutreflexion - Dåtida, nutida och framtida omsorg om vatten   
  
I ett historiskt perspektiv handlade hanteringen från början mest om rätten till att äga och 
bruka vattnet. Under 1800-talet sågs vattnet som resurs eller grund till problem som skulle 
utnyttjas respektive åtgärdas med stundom våldsam kraft. I långt mindre grad uttrycktes 
farhågor för vilka konsekvenser hanteringen skulle kunna få för naturmiljön. Efter hand 
uppmärksammades effekterna av hanteringen och när så småningom hälsoaspekter och 
effekterna av allt för kraftiga utsläpp av näringsämnen blev uppenbara utvecklades inom 
systemet redskap i form av reningsverk under mitten av 1900-talet. Den nytta och rätt till 
naturen man tidigare sett, innebar nu också stora problem och från myndighetshåll såg man 
sig tvungen att agera för att avhjälpa dessa. Så hade naturen och dess dimensioner inte undgått 
att politiseras, vilket i sig kan ses som ett framsteg. Uppvaknandet skapade, förutom kunskap, 
normer och lagstiftningen anpassades för att möta den ”nya” situationen. Men om problemen 
är lösta eller på ”rätt” väg mot sin lösning när de får acceptans, kommer upp på dagordningen 
och arbetas in i systemet kan diskuteras. Vattenmiljön hade behandlats och nyttjats som den 
resurs den ansågs vara; som fiskevatten, kraftkälla, transportled eller i jordbrukets intresse. 
Just i vems intresse var centralt i sammanhanget när det handlat om rätten till vatten. Att 
vattenmiljön skulle vara föremål för omsorg med etiska eller moraliska miljömotiv kommer 
knappast till uttryck. Vilket också generellt framgår ur Johan Hedréns undersökning som jag 
nämnde i avsnitt 2.5.  Det närmaste ett vidare förhållningssätt man kommer är det allmänna 
intresse som framhölls i sammanhanget vattenkraftutbyggnad kring 1950-talet. Ett intresse för 
omsorg om vatten på ett nationellt plan framgår genom 1955 års betänkande från 
Vattenvårdskommittén, samma år som Motala Ströms Vattenvårdsförbund på ett regionalt 
plan uttrycker detsamma.  
 
I dagens miljövård har styrmedel och definitioner utvecklats till uttryck för hur naturen 
bedöms och värderas. Miljökvalitet har idag blivit till ett allmänt intresse. Genom miljömålen, 
ekonomiskt riktade medel och anpassning av lagar och direktiv har, kunskap om 
hittillsvarande konsekvenser och bedömningen av vad som är nödvändiga insatser, fått en 
form. I regionen har förvaltningen följt de utvecklingstendenser som gällt nationellt, där 
jordbrukets och industrins utveckling haft prioritet. Kunde man egentligen ha gjort 
annorlunda och vilka var alternativen? Mer påverkbart framstår de uppfattningar och 
idémässiga grunder som aktörerna handlade utefter. Tidens norm styr förvisso både enskilda 
näringsidkare som regionala förvaltningstjänstemän. Det framgår i studien en förhållandevis 
samstämmig bild av miljötillståndet i vattenområdet Roxen och Glan samt kustmiljön i övrigt. 
De negativa effekterna av för höga tillflöden av näringsämnen som under 1970-talet och 
1980-talet bedömdes problematiska har minskat. Framför allt vad gäller fosfor. Det kommer 
mer att handla om att finjustera nivåerna till uppsatta riktlinjer för vad som anses ”måttligt”. 
Naturen blir ”miljö”. Ett begrepp som hyser större grad av abstraktion och därmed mindre 
möjligheter att beröra. Hävdandet att ”vi våldför oss på naturen” utbytt mot ”vi våldför oss på 
miljön” kan sägas mista sin mening eftersom problemen ytterst handlar om hur vi förhåller 
oss till just naturen och livet självt.  
 
Normer och symbolik som styr förvaltandet av naturmiljön skulle med annat innehåll kunna 
ändra inriktningen för framtida vägval. Sverker Sörlin skriver t.ex. om ”tankens landskap”. 
Den svenska skogen som vid sekelskiftet var grund för nationaluppfattningen är exempel på 
det. Tallarna fanns sen länge som moralisk symbol för det raka och rena emedan granens 
invandring var sen och kopplades till försumpningen av skogarna. Botemedlet som fanns till 
hands var dikningen. Sörlin påpekar dikningens symboliska roll som rening, späkning och 
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bot. I det tidiga 1900-talets ivrande för jättelika dräneringsprojekt framstår dikningen ”..som 
ett slags nationell åderlåtning, i positiv mening” menar Sörlin. Och att något skulle vara sjukt 
framstod genom att ordet ”sjuka” ofta förekom apropå mossar och myrar. Därav får citaten 
under rubrik 6.2 om ”vattensjuka marker” som förekom under 1800-talet sin förklaring. 
Vidare pekar Sörlin på månandet om metoder för att skapa förutsättningar för ”en omvandling 
av människa och natur för att passa den nya, industriella produktionsordning som snabbt 
växte fram.”116 Symboliken kan gälla för både det som kan ses och det, för ögat, icke synliga. 
När vattendrag tillförs tillräckligt höga halter av näringsämnen eller andra, för organismerna, 
skadliga halter av föroreningar kan effekterna uppmärksammas synbart med kraftig tillväxt 
hos vegetationen i och kring sjön. ”Synligt” också i form av minnen från förra årets fiske eller 
studiet av djur vilkas existens satts på prov med resultat att dessas förekomst minskat. Dock 
har inte kvalitativa värden av motståndskraft, artrikedom på mikronivå eller annan vitalitet 
med positiv inverkan på natursystemets helhetskapacitet lika synbara fördelar. Det som ”inte 
syns” är svårare att hävda. Dagens moderna mätinstrument krävs ofta som bekräftelse för att 
bedöma om något hänt. Till detta, menar jag, behövs normer och en samhällsideologi som 
framhäver etiska, och i mindre grad antropocentriska, värden. Förvaltningen på både ett 
nationellt och regionalt plan skulle i ökande grad kunna finna stöd för annorlunda vägval inför 
framtiden utifrån sådana diskussioner.  
 
I ett framtida perspektiv kan man värna om vattenmiljön utifrån vatten som resurs för 
framtidens generationer. Möjligheten finns naturligtvis att kombinera normer och förnuft för 
att ge stöd åt ett gemensamt synsätt för klokare förvaltning. Rolf Edberg menar, att ingen 
enskild, ingen sammanslutning eller generation kan äga naturresurserna. Alla är vi ”… 
tillfälliga nyttjare av något som funnits långt före oss och som skall finnas långt efter oss”, 
resonerar Edberg. Tillvaron nu, är en följd av den riktning tidigare generationer valt och om 
en aldrig så litet annorlunda färdriktning valts kunde nuet ha varit annorlunda. Kortsiktiga 
handlande sätter spår i den långsiktiga utvecklingen. Framtiden sådan den kommer att bli är 
en av flera möjligheter i nuet. I regel står olika alternativ till buds för att lösa ett problem men 
det förnuftiga i ett alternativ kan endast prövas genom att man har framtiden för ögonen.117 
Man förstår Birgitta Odén när hon skriver att: ”Rolf Edbergs kosmiska natursyn är enligt min 
uppfattning en av de viktigaste kulturmanifestationer vårt land utvecklat i vår tid.” Det 
handlar här om en förmåga att med text skapa förståelse för vårt ansvar att vårda både vårt 
naturarv och kulturarv.118 Därav framstår just den kulturella synen på naturen som viktig och 
av vad som framgår ur avsnitt 2.5 visar både Odén och Anshelm på hur rådande uppfattning 
har haft avgörande roll inom både inom förvaltning och andra områden. Rolf Edberg framhöll 
också att omsorgen om naturen bör visas intresse på samma sätt som de ”skapade föremålen”. 
Han pekar på att fornminnen som skyddas enligt lag, kan stoppa eller tvinga vägbygge att gå i 
annan riktning än planerat. Naturvården som var yngre än forn- och kulturminnesvården hade, 
menade Edberg, inte lika självklara instrument. Att lämna fredade områden, där naturen och 
livet bevaras i någorlunda orörd rikedom är det minsta våra efterkommande kan begära av 
oss, menade han. Men det räcker inte att bevara några fläckar som museiföremål åt 
framtiden.119 Till detta kan anföras det som Björn-Ola Linnér menar är ”industrialismens 
bevarandepraktik”. Bevarandet av naturens minnesmärken skulle se till att naturen fortsatt var 
i vetenskapens tjänst. Det var vid sekelskiftet (1800-1900) som begreppet minnesmärke kom 
att förena agrarromantik med industriell utveckling där ”… smulorna av kakan kunde sparas, 
samtidigt som den åts upp”. Detta, menar Linnér, medförde en bevarandepraktik som 
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”svarade på industrialismens förändring av samhälle och landskap”.120 I det moderna 
samhället fanns medel att avsätta för bevarandet av ursprunglig natur mitt bland kultiverade 
moderna landskapet likt klenoder. Naturminnesmärken fick funktionen att legitimera 
moderniseringen där gammalt kunde bevaras i och genom det nya – med det nyas, det 
modernas, egna medel: ”vetenskapligt grundad kontroll och ordning”. Radikal kritik som 
motsatte sig den förhärskande utvecklingen kunde inlemmas i den rådande nationella 
diskursen. ”Industrialisterna och naturskyddets offentliga företrädare satt i samma båt”.121 I 
detta införlivas omsorg om natur i människans egen utveckling, där det system som skapar 
negativa effekter i andra änden hanterar dem. Men i vilken grad och på vilken sikt frågar jag 
mig. Göran B. Nilsson beskriver nationalekonomernas svårigheter att inkorporera framtidens 
efterfrågan av ren luft och andra elementära nyttigheter i sina modeller och påpekar att de 
mänskliga lagarna, till skillnad från naturlagarna, kan ändras”. Om de mänskliga lagarna 
förändras påverkas väsentligen utfallet, framhåller han.122 Det är min bestämda uppfattning att 
möjligheten till identifikation och relation till de värden som vi har att förvalta idag och i 
morgon är mycket viktiga. Om problemen i allt högre grad kommer att ”ägas” av experter 
eller andra på distans, flyttas också upplevelsen av att problemen gäller andra och inte oss.  
 
Två infallsvinklar gällande omsorg om naturen och vattnet kan framhållas. Å ena sidan kan vi 
se optimistiskt på det mänskliga förhållandet till naturen. Upptäckter och landvinningar som 
gjorts skapar tillförsikt om att människan har förmågan att anpassa oss, dra slutsatser och göra 
saker som mångsidigt främjar existensen. Tilltron bygger på insikt om de stora förändringar 
och många tekniska, kulturella/sociala och vetenskapliga ”uttryck” som människan ändå 
utvecklat. Uttryck som förmått skapa skönhet, tillgodose grundläggande behov, frambringat 
kunskap om konsekvenser av handlande och enorma samhällsbyggen som vid förra 
sekelskiftet skulle ha tett sig som fantasier. Delvis kan biogeokemiska processer, genom vilka 
livet på planeten samverkar, vetenskapligt förstås. Modeller kan förutsäga saker om nuet och 
framtiden. Sociala samlevnadsformer har utvecklats från i många fall grymma seder och bruk 
i vissa epoker till en strävan efter humanism och demokrati. De problem som idag berör 
vattenmiljön är i vissa avseenden relativt ”unga frågor” och borde på sikt kunna bli föremål 
för samma framsteg och skapande kraft som samverkan mellan människor främjar i andra 
sammanhang. Konstruktiva intentioner föreligger inom den regionala vattenvården och 
möjliggör framtida framsteg. Att misstag görs är ofrånkomligt och även om de bör motverkas, 
är det riktningen som på sikt avgör framtiden.  
 
Å andra sidan framstår en alltmer tilltagande utbyggnad av samhället som problematisk. 
Produktion, konsumtion och infrastruktur tilltar i omfattning. Mycket av det som berör 
vattenmiljön är komplicerat och trots visst allmänt kunnande är det vetenskapsmän eller 
annan expertis som äger formuleringen av och lösningarna på problemen. Det faktumet att vi 
bor och bedriver olika näringar för att leva är intimt förbundet med de fenomen som blir 
följden därav, dvs. de miljöproblem, miljöeffekter eller miljöskador som uppmärksammas 
eller definieras. Diskussionen borde därför istället på sikt komma att handla om vilket liv vi 
för med de etiska ställningstaganden som ligger däri. Ett för stort glapp mellan upplevelsen av 
den egna livsföringen och egna ställningstaganden gör att grunden, nämligen medborgarnas 
medverkan i ett samhälle, motverkas. Därför det inte ett fullgott system att bygga framtiden 
på. Det behövs en genomgripande diskussion och förändring av de grundläggande normer och 
värderingar som driver ”utvecklingen framåt”. Tillväxt som ofta låter höra talas om sig 
behöver alternativ. Större vikt borde läggas vid försiktighet och återhållsamhet. Att förutsäga 
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framtiden är mycket vanskligt vare sig det görs utifrån teoretiska eller kvantitativa modeller 
och därför kan vi inte lita på att de prognoser som görs om vattenmiljöns öde stämmer.   
 
Konkret visar studien att trots att det inom systemet utarbetats mål, avsätts medel och uttalad 
vilja till miljökvalitet finns så kvarstår problem i vattenmiljön med exempelvis övergödning. 
Halterna håller sig ”segt” kvar på nivåer som bedöms otillfredsställande. Sedan mitten av 
1950-talet kan man se att frågan uppmärksammats regionalt och åtgärder vidtagits. Ändå 
förefaller som sagt problemet inte löst på sikt. Visserligen har de kraftigaste nivåerna 
”städats” undan, men halterna av kväve och fosfor är ännu år 2000 ganska höga. Dessutom 
ingår i samhällssystemet intressenter som måste värna om sin existens. Jordbruket, industrin 
och gemene man påverkar vattenmiljön. Regler för utsläppsgränser och markanvändning 
ingår som medel för att kontrollera problemen. På ett organisatoriskt plan uppmärksammas 
också problem ifråga om karaktären på mål, ansvar och rollfördelning. Det finns således 
fortfarande saker att göra inom systemet för att förbättra situationen inför framtiden. Vid 
länsstyrelsen uttrycks tilltro till de strategier och den miljödiskurs som utgår från centralt håll. 
Därtill finns egna ståndpunkter och reflexioner av vad som är lämpligt eller otillräckligt i 
hanteringen av vattenmiljöfrågor. Jag ser hopp i vad som kännetecknas av stabilitet och 
länsstyrelsen kan i viss mening sägas ägna sig åt stabilt samhällsarbete med erfarenhet som är 
viktigt för meningsfullt arbete. Vi kan inte frånta dåtida eller nutida aktörer rätten att vilja 
skapa och uppnå ett gott liv. Men med en accelererande tillväxt och utan genomgripande 
förändringar av gällande normer, kan inte kursändringen som jag tror är nödvändig, 
åstadkommas. Med tanke på det inflytande som central politisk ideologi verkar ha på 
förvaltningen och samhällets utformning, behövs allmänt en ny syn på relationen till natur. I 
högre grad bör man börja beakta och diskutera fel och problem med nuvarande system och 
normer, för att möjliggöra en framtida meningsfull regional omsorg om vatten. 
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Bilagor 
BILAGA 1. Intervjufrågor 
 
Intervjufrågorna som använts i arbetet vid intervjuerna och som ligger till grund för den 
tolkning och de urskilda områden som anges i studien: 
 
1. Vad har varit dominerande problem – kommit  i fokus? 
 
2. Men jordbruket – har de inte stor del i de problem som vi ser idag? Samarbetet till LRF - 

Är kontakterna och samarbetet bra? Gör man alltså vad man kan idag inom 
jordbrukssektor för att förbättra situationen med näringsläckage och andra problem? 

 
3. Vari ligger problemen idag? 
 
4. Möjligheter idag och framåt? Vad kan exempelvis det nya ramdirektivet föra med sig 
 
5. Statusen för miljövårdsområdet –Beskrivning av miljöfrågornas status eller aktualitet ? 
 
6. Går arbetet framåt – är de fruktbart som du upplever det? 
 
7. Tillväxtbegreppet - hindrande ? 
 
8. Slutet av 1990 kom Miljöbalken (MB). Förändrade det inte förutsättningarna på något 

sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




