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SAKEN

Vetandets värld, P1, 2016-05-17, inslag om vattenkraftens konsekvenser; fråga om
opartiskhet och saklighet
BESLUT

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på
opartiskhet och saklighet.
_____________________

ANMÄLAN

Anmälaren anser att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet och
anför följande.
I inslaget behandlades frågan om problematiken kring fiskvandring och
fördämningar på ett ensidigt sätt. En företrädare för lobbyorganisationen
Älvräddarna fick, med understöd av en forskare, fritt och utan att bli ifrågasatt
utveckla sin och organisationens syn på problematiken. Det var än mer allvarligt
att denna partsinlaga sändes samtidigt som regeringens förberedelser av en
proposition i frågan pågår. I ett opartiskt program hade företrädare från
privatägda kraftverk fått komma till tals, eftersom de kan komma att drabbas av
de åtgärder som propagerades för i inslaget. En sådan åtgärd är exempelvis
rivning av dammsystem, som skulle innebära att privatpersoner med
vattenrättigheter sedan urminnes tider tvingas att till höga kostnader återställa
forsar till ursprungligt skick.
Inte heller företrädare för kulturmiljövårdssektorn gavs möjlighet att komma till
tals. De dammrivningar som i inslaget framställdes som något positivt skulle
sannolikt drabba kulturarvet särskilt hårt, då en stor del av den byggda
kulturmiljön ligger i anslutning till dammanläggningar.
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AKTUELL BESTÄMMELSE

Sveriges Radio ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion
(14 § i sändningstillståndet).
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för
framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara
vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av
anmälan. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kraven på
opartiskhet och saklighet.

Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Kristina Ståhl
efter föredragning av Sofia Karlsson.
På granskningsnämndens vägnar

Kristina Ståhl

Sofia Karlsson

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

