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Sölvbacka strömmar





Effekterna av vattenkraftverk



2100 kraftverk

1700 av dessa står för 2,6 procent av 
produktionen





Vad står på spel?

• Tillväxt och energiförsörjningen
– Oljekrisen orsakade energidebatt

• Miljörörelsen
– Reaktion mot tillväxtparadigmet

• Försörjning genom fisketurism



Protestcykel I: 1972-75 

• Trångfors AB lämnade in ansökan till vattendomstolen 
om att få bygga kraftverk

• Protester från byborna, namninsamlingar

• Byborna fick stöd från Fritidsfiskarna samt experter från 
universitet och länsstyrelsen

• Regeringen beslutar att inte bygga 



Protestcykel II: 1978-79

• Ett spel på kommunal nivå och ett på nationell nivå



Kommunal nivå

• Kommunfullmäktige i Bergs kommun ändrar sig 
angående kraftverket

• Trångfors AB har lovat kompensera kommunen



Nationell nivå

• Fälldins första regeringen faller hösten 1978

• Den folkpartistiska regeringen fattar beslut om att 
bygga i mars 1979
– Regeringen ger fallrättigheterna till Trångfors AB

• 1979 var valår -> Fälldin använder Sölvbacka i 
valrörelsen, motionerar om att stoppa bygget



Kommunal nivå

• Kris i centerstyrda kommunen när partiledningen 
fördömer bygget

• Frågan tas upp till behandling i kommunfullmäktige 
igen, denna gång får aktivisterna stöd för sin sida



Nationell nivå

• Regeringen struntar i att kommunen ändrat sig

• Men innan bygget kan börjas måste byggplanen 
godkännas av vattendomstolen, domen beräknas 
komma i oktober 1979

• Riksdagsvalet höst 1979 -> Fälldin bildar ny regering



• Fälldin ändrar sig

• I oktober kommer vattendomstolens dom: Trångfors får 
klartecken att bygga

• Trångfors skickar upp maskiner till Sölvbacka i början 
av november





Upplösningen

• Ödets ironi: Fälldins egna motion hade inte behandlats i 
riksdagen under våren 

• Civilutskottets betänkande kommer i november 1979 
under pågående ockupation

• SAP hoppas på orsaka regeringskris och stöttar därför 
aktivisterna

• Ny riksdagsbehandling



• Riksdagen fattar beslut om att stoppa bygget

• Fälldin försöker året därpå att förmå riksdagen att 
ändra beslutet men förlorar igen 

• Trågfors kompenseras med 270 miljoner



Slutsatser

• Allianser blev avgörande för byborna, både 
risktäckande organisationer så som Älvräddarna och 
Fritidsfiskarna

…men de hade också tur att frågan uppmärksammades 
av riksdagspolitiker




