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Förord
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skrivandet, ni har lyssnat på mina funderingar kring uppsatsen, gett mig feedback och 
min familj har stått ut med att jag stundvis försvunnit in i ”min egen lilla värld”. 

Tack!



Abstract

In this essay I have examined the legal protection against the threat to the biological 
diversity that the import of pet animals and the releasing of them into the environment 
can result in. I’ve focused on non-indigenous rodents as they are being imported to 
Sweden to be kept as pet animals. There are regulations for import of pet animals within 
the EU and from countries outside of the EU, but these mostly regulate the import of 
common pets, for example dogs and cats. The main objective of the regulations is to 
provide animal welfare, not protection of the biological diversity. Notwithstanding the 
fact that non-indigenous rodents could mean a serious threat to the biological diversity 
if being introduced in the natural environment, the regulations in principle permits free 
import of up to five rodents. Furthermore there are no prohibitions concerning the 
release of pet animals into the environment which conduces to a weak legal protection 
for the biological diversity.



Sammanfattning

Jag har i denna uppsats utrett det rättsliga skyddet mot det hot som införsel av 
sällskapsdjur samt utsättning av dessa kan utgöra mot den biologiska mångfalden. Jag 
har fokuserat på icke inhemska gnagare eftersom det är en djurart som införs till Sverige 
för att hållas som sällskapsdjur. Det finns bestämmelser för hur införsel av sällskapsdjur 
inom EU och från tredje land får ske men dessa reglerar till största del införseln av de 
vanligaste sällskapsdjuren, till exempel hundar och katter. Bestämmelserna har som 
huvudsakligt syfte att skapa ett djurskydd, inte ett skydd för den biologiska mångfalden. 
Trots att icke inhemska gnagare kan innebära ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden om de introduceras i vår naturmiljö, medger bestämmelserna i princip fri 
införsel av upp till fem gnagare. Dessutom finns inga förbud mot utsättning av 
sällskapsdjur i naturmiljön vilket också bidrar till ett svagt rättsligt skydd för den 
biologiska mångfalden.
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Kapitel 1. Inledning
Den ökade globala handeln, snabbare och enklare transporter i kombination med en 
förmodad förändring mot ett varmare klimat i Sverige bidrar starkt till en ökad risk för 
att införseln av djur kan leda till en introduktion av nya invasiva främmande arter. 
Invasiva främmande arter anses av Internationella naturvårdsunionen idag vara ett av de 
största hoten globalt mot den biologiska mångfalden.1

Det blir alltmer populärt att hålla exotiska och ovanliga djur som sällskapsdjur och 
många importerar djur som inte hör hemma i vårt land. Det handlar om bland annat 
pälslösa marsvin, flygpungekorrar, sydamerikanska sumpbävrar och gambiska 
hamsterråttor.2

Alla dessa djur är gnagare och för att importera gnagare som sällskapsdjur krävs inga 
tillstånd, upp till fem stycken får fritt tas in i landet om man gör det enligt regelverket.
Det finns ett detaljerat regelverk rörande införsel av djur från tredje land till EU och
tillstånd krävs för införsel av många levande djur, men inte för gnagare, 
fångenskapsuppfödda grod- och kräldjur, samt akvariedjur.3

Regelverken för lantbrukets djur, sällskapsdjur, hotade djur och akvakulturorganismer, 
är mest detaljerade, men de tar inte hänsyn till möjliga effekter på naturmiljö. 
Regleringarna syftar egentligen till att begränsa införsel av parasiter och patogener, inte 
djuren som nämns i reglerna. Regleringen utgör alltså inget egentligt skydd mot 
potentiella invasiva främmande arter och genotyper, utan är till största del ett effektivt 
skydd för djurs hälsa.4

För att en främmande art, till exempel en gnagare, ska utgöra ett hot mot den biologiska 
mångfalden måste den introduceras. Introduktion kan bland annat ske genom att en 
främmande art avsiktligt förflyttas och/eller frisläpps utanför dess naturliga utbredning.5

Reglerna kring avsiktlig utsättning av vilda djur och fåglar i naturen är omfattande och 
restriktiv, men rörande andra djur, till exempel sällskapsdjur, finns inga bestämmelser 
eller restriktioner.6

                                               
1 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, s 14
2 http://www.unt.se/inc/print/exotiska-husdjur-paring-frammarsch-263694-Default.aspx
3 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 120
4 A.st.
5 COP 6 Decision VI/23, Alien species that threaten ecosystems, habitats or species, (57)
6 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 123
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1.1 Syfte
Syftet med min uppsats är att utreda det rättsliga skyddet mot det hot som införsel av 
främmande arter, med fokus på gnagare, från tredje land eller EU-medlemsland till 
Sverige utgör mot den biologiska mångfalden. Jag utreder även kort bestämmelserna 
rörande utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön för att klargöra hur det rättsliga 
skyddet ser ut genom hela förloppet, från införskaffande och införsel till utsättning i 
naturmiljön.

1.2 Avgränsning
Regelverket om införsel av djur både från tredje land och inom EU:s gränser är 
omfattande. Det finns olika regler för olika djur; tama djur, vilda djur, sällskapsdjur, 
lantbruksdjur, djurparksdjur med flera. Därför har jag avgränsat arbetet till att utreda 
den rättsliga regleringen rörande införsel av gnagare som sällskapsdjur från tredje land 
och inom EU, samt utsättning i naturmiljön av dessa djur.

Det finns djurskyddsbestämmelser som innebär att djurägare ansvarar både för en god 
djurhållning och att dennes djur inte utsätts för lidande. Att släppa ut djur i naturen och 
lämna dem där kan innebära brott mot djurskyddslagstiftningen. Jag har bortsett från 
dessa bestämmelser och endast studerat bestämmelser som tar sikte på miljöskydd.

1.3 Metod
Med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod har jag undersökt EU-lagstiftning, 
nationell lagstiftning, föreskrifter, förordningar, förarbeten, doktrin och andra källor. 
Det relevanta material jag funnit har jag därefter sammanställt och resultatet presenteras 
i denna uppsats.

Jag har inte kunnat finna några rättsfall som är relevanta för denna uppsats ämne med 
den avgränsning som jag gjort. Det har inte heller varit lätt att hitta material såsom 
doktrin, rapporter och artiklar som berör just införsel av gnagare samt utsättning av 
sällskapsdjur i naturmiljön, förutom de bestämmelser som jag utrett. Därför är vissa 
avsnitt ganska kortfattade och ”avklippta” och saknar förklaringar.
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Kapitel 2. Biologisk mångfald

2.1 Definitionen av biologisk mångfald
Biologisk mångfald kan med en enkel beskrivning sägas vara ett mått på hur många 
olika levande organismer som finns.7 I Konventionen om biologisk mångfald definieras 
biologisk mångfald som: ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem".8 Det finns många andra 
definitioner men den viktigaste innebörden begreppet har är att det betonar vikten av 
variationsrikedom, att det finns många olika naturtyper, olika arter samt en stor genetisk 
variation inom arterna. En annan viktig innebörd är att vi måste bevara de olika 
ekologiska processerna, som till exempel fotosyntesen, jordens nedbrytning, pollinering 
av växter med mera.9

2.2 Bevarandet av biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden kan bevaras på olika nivåer. Olika populationer (avskilda 
grupper) av samma art kan ha anpassat sig till olika klimat och miljöer vilket innebär att 
dessa populationer skiljer sig lite genetiskt från varandra. Det är viktigt att också bevara 
denna lilla genetiska skillnad som uppstått på grund av en populations anpassning. Det 
samma gäller för olika naturtyper, till exempel regnskog och lövskog, där många olika 
arter och populationer finns och kan bevaras. Biologisk mångfald är alltså inte en 
bestämd mångfald utan det är många olika typer av mångfald, eller variationer, 
sammantaget och biologisk mångfald kan mätas på många olika sätt.10

2.3 Den biologiska mångfaldens värden
Värdet av att ha en biologisk mångfald och varför den behövs är omdiskuterat. Vissa 
anser att den är oviktig och andra ser ett värde i att kunna uppleva och se naturen och de 
djur som finns i den.11

2.3.1 Egenvärde
En del menar att den biologiska mångfalden har ett egenvärde och anser att det är en 
moralisk skyldighet att bevara mångfalden och att det finns ett egenvärde vilket tilldelas 
varje individ.12 Konventionen om biologisk mångfald inleds med ett uttalande om det 
inneboende värdet av biologisk mångfald, vilket handlar om just egenvärdet.13

Egenvärdet är svårt att mäta och en del filosofer och ekonomer menar att inget kan ha 
ett värde om inte människan gett det ett värde. Det är också mycket svårt att prioritera 
insatser som påverkar den biologiska mångfalden utifrån ett egenvärde. Begreppet går 
inte att kvantifiera och används inte ofta i det dagliga naturvårdsarbetet.14

                                               
7 http://www.cbm.slu.se/biodiv.php
8 Konvention om biologisk mångfald, SÖ 1993:77, Artikel 2, st. 1
9 http://www.cbm.slu.se/biodiv.php
10 A.st.
11 http://www.cbm.slu.se/bm1.php
12 A.st.
13 Konvention om biologisk mångfald, SÖ 1993:77, Inledning, st. 2
14 http://www.cbm.slu.se/bm1.php



4

2.3.2 Användarvärde
Ett annat värde är användarvärdet eller den nytta som vi människor, direkt eller indirekt, 
kan ha av den biologiska mångfalden och de produkter som den ger.15 Ingressen till 
Konventionen om biologisk mångfald talar om användarvärdet och den nytta som vi 
människor, direkt eller indirekt, kan ha av den biologiska mångfalden.16 Detta uttryck är 
mycket enklare att hantera och kvantifiera än begreppet egenvärde. Det kan till och med 
uttryckas i kronor och ören vilket gör att det blir lättare att väga mot andra värden.17

Människan använder sig av den biologiska mångfalden både när vi äter växter och djur, 
men också genom att ströva i naturen. Användningen behöver inte ske idag utan kan 
vara tänkt att ske i framtiden, möjligheten att kunna använda sig av gener, djur, växter 
eller ekosystem någon gång i framtiden ger ett användarvärde. Bara vetskapen att det 
finns tigrar i Asien kan skänka lycka till någon som aldrig kommer att resa dit för att se 
dem, även då anses tigern ha ett användarvärde. Det brukar kallas ett existensvärde som 
inte ska sammanblandas med egenvärdet. Existensvärdet innebär att det finns någon 
som sätter värde på att tigern existerar medan egenvärdet finns inneboende hos tigern, 
den har ett värde för sig själv.18

Användarvärdet kan ytterligare indelas i olika typer av värden, som till exempel varor, 
tjänster och ekosystemtjänster.19

2.4 Hot mot den biologiska mångfalden
Den biologiska mångfalden utsätts hela tiden för hot och ett miljömål både 
internationellt och nationellt är att minska förlusten av biologisk mångfald.20

Mångfaldskonventionen har uttalat problemet med främmande arter som ett ämnesområde 
som går tvärs över konventionens alla olika arbetsprogram. Inom FN finns flera viktiga 
dokument och beslut men inga bindande protokoll har kunnat komma till stånd.21

Det största hotet mot den biologiska mångfalden är människors vanföreställning att den 
inte behövs och att det är en kostnad att bevara den. Utöver det hotet finns tre 
huvudsakliga hotkategorier i ett globalt perspektiv. Det handlar om biotopförstörelse, 
överexploatering samt införsel av främmande arter och genotyper. Biotopförstörelse kan 
vara förändrad markanvändning, övergödning, försurning och klimatförändringar. 
Överexploatering innefattar alla former av icke hållbar fångst, avverkning och 
insamling av djur och växter. Införsel av främmande arter och genotyper talar för sig 
själv, bland de invasiva arterna ingår även patogener och parasiter.22

2.4.1 Införsel av främmande arter
Införsel av främmande arter och genotyper är ett av hoten mot den biologiska 
mångfalden. Förutom den skada främmande arter kan göra i miljön, kan de även skapa 
ekonomiska problem för både samhället och enskilda, till exempel odlare, och kan 

                                               
15 Marissink Mark, Mångfaldens värden, Biodiverse, nr 4 2008, Tema Biologisk Mångfald, s 6 f
16 Konvention om biologisk mångfald SÖ 1993:77, Inledning, st. 2 & 3
17 http://www.cbm.slu.se/bm1.php
18 A.st.
19 A.st.
20 http://www.cbm.slu.se/bm2.php
21

Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 29
22 http://www.cbm.slu.se/bm2.php
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dessutom skada människors och djurs hälsa. Problemet berör många aktörer i samhället, 
både olika branscher, näringar och myndigheter.23 Tamråttor som släppts ut på soptippar 
är ett problem eftersom dessa snabbt förökar sig och blir invasiva. När sedan soptippen 
stängs och råttornas tillgång på mat minskar flyttar de och kan då bli ett problem för 
boende i området.24

Problemen med införsel av främmande arter visar sig på både kort, medellång och lång 
sikt. På kort sikt verkar det vara två typer av livsformer som orsakar problem. Den 
första är parasiter och sjukdomar som följer med de djur och växter som införs. Den 
andra är rovdjur som dödar många andra arter av djur. Ett exempel på detta är införda 
råttor till oceaniska öar vilket har orsakat mängder av andra arters utdöende.25

De flesta införda arter medför dock inga dramatiska effekter, eller ens synbara effekter 
på ekosystemen. På medellång sikt kan dock införda arter vara konkurrensstarka och 
omforma ett habitat och på så sätt begränsa livsutrymmet för andra, inhemska, arter.26

På riktigt lång sikt, i ett evolutionärt perspektiv, har jorden alltid återhämtat sig efter 
katastrofer och nya arter som återskapat biodiversiteten har bildats efter miljoner år. 
Men människans förflyttning av arter innebär nya spelregler i den fortsatta evolutionen. 
Ett mindre antal generalistarter (de arter som ställer mindre specifika krav på sitt 
livsutrymme) har fått stor geografisk spridning och det kan antas att dessa kommer att 
utgöra basen för en stor del av den framtida biologiska mångfalden. Evolutionärt unika, 
lokala typer av arter kommer därmed att ge mindre bidrag till den biologiska 
mångfalden. Vi har då homogeniserat både förutsättningarna och utgångsmaterialet
vilket kommer att minska mångfalden.27

Idag finns ca 2000 främmande arter rapporterade i Sverige, av dessa har ca 1500 
etablerat reproducerande bestånd.28 Av de ca 2000 arterna är ca 8 % att betrakta som 
invasiva, vilket innebär att de hotar den biologiska mångfalden. Ytterligare 2,5 % anses 
vara potentiellt invasiva och ca 40 % icke invasiva. När det gäller övriga 49,5 % av 
arterna vet man inte om de är invasiva eller inte. I ett internationellt perspektiv är 
Sverige ganska förskonade från invasiva främmande arter men situationen är inte 
bekymmersfri. Det finns ett antal invasiva främmande arter i landet som inneburit både 
ekonomiska och ekologiska skador.29

I USA har man försökt räkna ut den totala skadan av främmande arter, inklusive 
naturvårdsrelaterade skador, i monetära kostnader. Resultatet blev 138 miljarder dollar 
per år. De största skadegörarna var ogräs, skadeinsekter, råttor, patogener på grödor och 
katter. I Sverige är omfattningen av skadorna säkerligen mindre, men ändå avsevärda.30

Avsiktlig införsel
Det är i första hand kärlväxter, däggdjur och fiskar som introducerats avsiktligt i 
Sverige. De flesta främmande ryggradsdjuren har införts de senaste 150 åren och det har 

                                               
23 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Frammande-arter/
24 http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=6126186
25 Milberg Per, Artdatabanken, Perspektiv på införda arter, Biodiverse, nr 1 2003, s 8
26 A.a. s 8
27 A.a. s 8
28 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, s 14
29 A.a. s 42 f
30 Ebenhard Torbjörn, Regeringen ger CBM uppdrag om främmande arter, Biodiverse, nr 1 2003, s 3
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i de flesta fall gjorts avsiktligt. Arter som kanadagås, fälthare och fasan har införts 
avsiktligt i syfte att de ska etablera sig för jaktändamål, regnbåge sätts ut i 
sportfiskesyfte.31

Oavsiktlig införsel
Vissa arter, som mink, har introducerats genom rymning från hägn där de hållits för 
pälsproduktion. Bisamråttan kom hit via sekundär spridning från Finland där den 
inplanterades i början av 1900-talet, nu finns den från norra Sverige ner till 
Ångermanland.32

2.4.2 Definitioner
Konventionen om biologisk mångfalds riktlinjer definierar de mest centrala uttrycken 
inom området som:

Främmande art (alien species): En art, underart eller lägre taxon som 
introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning. Detta 
inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg eller andra propaguler som kan 
överleva och reproducera sig. 
Invasiv främmande art (invasive alien species): En främmande art vars 
introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald. 
Introduktion (introduction): Direkt eller indirekt förflyttning av en 
främmande art till en plats utanför dess nuvarande eller historiska utbredning 
genom människans försorg. 
Avsiktlig introduktion (intentional introduction): Avsiktlig förflyttning 
och/eller frisläppande av en främmande art utanför dess naturliga 
utbredning. 
Oavsiktlig introduktion (unintentional introduction): Alla andra 
introduktioner som inte är avsiktliga. 
Etablering (establishment): Den process under vilken en främmande art i en 
ny miljö framgångsrikt producerar livskraftig avkomma och når en hög 
sannolikhet för fortsatt överlevnad.33

Definitionerna beskriver i grova drag varje företeelse men de ger ingen strikt 
avgränsning av vad begreppet införsel av främmande arter innebär. Definitionen 
innehåller dock några viktiga ståndpunkter. Den anger att med art menas inte enbart 
arten i sig utan även underarter och genetiska avgränsningar inom populationen. 
Dessutom klargörs att en främmande art är invasiv om den hotar just mångfalden och 
därmed de inhemska, vilda och tama eller odlade, djuren och växterna.34

Det framgår även att främmande arter är de som förflyttats med mänsklig hjälp, 
oavsiktligt eller avsiktligt. Arter som sprider sig naturligt är alltså inte att anse som 
främmande i konventionens mening. Om däremot en art först flyttats till ett område och 
sedan sprider sig därifrån på egen hand räknas den som främmande. Inga nationsgränser 
nämns i konventionen, vilket betyder att en art som förflyttar sig inom ett land kan vara 

                                               
31 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008,       
s 43 f
32 A.a. s 44
33 COP 6 Decision VI/23, Alien species that threaten ecosystems, habitats or species, (57)
34 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 17
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att anse som främmande. Det har heller ingen betydelse hur lång tid som förflutit sedan 
arten introducerades för huruvida den ska anses som främmande eller inte.35

2.4.3 Främmande arters påverkan på biologisk mångfald
Främmande arter kan negativt påverka andra organismer genom: konkurrens, toxisk 
verkan, som värddjur för och bärare av parasiter, hybridisering av både liknande arter 
och gener, förlust av genetisk variation, predation på inhemska arter, genom att påverka 
ekosystem och fysiska faktorer i livsmiljöerna.36

De kan också ge ekologiska effekter i flera led. Ett exempel på detta är Myxoma-viruset 
som infördes i England för att reducera kaninstammen vilket gav önskad effekt. Men 
kaninernas effekt på växtligheten minskade vilket i sin tur ändrade 
levnadsförutsättningarna för en myrart vid namn Myrmica sabuleti, som lokalt dog ut. 
Myrans bon var i sin tur nödvändiga för blåvingen Maculinea arion, som därför 
försvann från England. Denna fjärde effekt i kedjan var med den tidens kunskap troligen 
helt omöjlig att förutse.37

Invasiv eller enbart främmande
Många främmande arter är ofarliga och många kan inte etablera sig medan andra kan 
etablera sig men inte sprida sig vidare. Det kan dock vara svårt att urskilja vilka arter 
som kan bli skadliga i framtiden eftersom det kan ta mycket lång tid för en främmande 
art att börja sprida sig invasivt. I vissa fall kan man dra lärdom av en arts beteende i 
andra länder men normalt saknas kunskap och erfarenhet för att kunna förutsäga vilka 
arter som kommer innebära problem.38

Typiskt för invasiva arter är att de har en god spridningsförmåga och hög 
tillväxthastighet. De är med andra ord generalister och ställer mindre specifika krav på 
sitt livsutrymme. Även allätare är potentiella invasiva arter. Slumpen och tidpunkten för 
introduktionen har också stor betydelse.39

När en främmande art introduceras blir den invasiv först när dess skadeverkningar eller 
populationsutveckling inte längre kan kontrolleras. En avgörande parameter för när en 
art blir invasiv är alltså graden av kontrollerbarhet. Det kan konstateras att många av de 
arter som blivit invasiva i Sverige inte kommer att kunna utrotas eller stoppas.40

2.4.4 Åtgärder
Det mest kostnadseffektiva och miljömässigt skonsamma är att sätta in åtgärder så tidigt 
som möjligt.41 Det är bättre att hindra en potentiellt invasiv art från att komma in i 
landet än att i efterhand försöka utrota de arter som visar sig vara ett problem.42 På så 

                                               
35

COP 6 Decision VI/23, Alien species that threaten ecosystems, habitats or species, (57), Se även 
Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 17 
36 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, s 46 
f
37 Ebenhard Torbjörn, Svårt att bedöma risker!, Biodiverse, nr 1 2003, s 15
38 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, s 51
39 Thulin Carl-Gustaf, Utsättning av arter-Möjlighet för bevarandebiologin, Biodiverse, nr 4 2010, s 8
40 A.st.
41 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, s 54
42 Ebenhard Torbjörn, Svårt att bedöma risker!, Biodiverse, nr 1 2003, s 15
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sätt kan man förhindra permanent etablering och vidare spridning. Det är främst mot de 
invasiva arterna åtgärder bör sättas in. En viktig del i de förebyggande åtgärderna är 
bland annat att bryta införselvägar genom handelsregler, göra översyn av regelverk 
gällande främmande arter och att implementera relevanta konventioner. Särskilt viktigt 
är att genomföra informationsinsatser för till exempel allmänheten, berörda branscher 
samt intresseorganisationer.43

Geografisk isolering är viktig både för att skapa nya arter och för att bevara den globala 
biologiska mångfald som finns idag bland evolutionärt unika organismer. Det finns 
alltså anledning att begränsa förflyttningen av arter.44

                                               
43 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 2008, 
s 54 f
44 Milberg Per, Artdatabanken, Perspektiv på införda arter, Biodiverse, nr 1 2003, s 8
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Kapitel 3. Europeiska Unionen, EU

3.1 Grunderna
Kärnan i det Europeiska Unionssamarbetet och EU-rätten är skapandet av en inre 
marknad. Idén är att EU:s geografiska område ekonomiskt ska fungera på samma sätt 
som de nationella marknaderna, handel, arbetssökande med mera ska kunna ske utan 
hinder över nationsgränserna på samma sätt som det sker över kommun- och 
länsgränser i Sverige.45 Det som mest kännetecknar den inre marknaden är den fria 
rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital, de så kallade fyra friheterna, mellan 
medlemsstaterna.46 EU ska förverkliga denna idé och för att göra det krävs en mängd 
olika åtgärder.47

För att uppnå en fungerande inre marknad finns många regelverk av både övergripande 
och mer detaljerad karaktär.48

3.1.1 Regelverket
All verksamhet inom EU regleras genom de två grundläggande fördragen: EU-fördraget 
och EG-fördraget. I EG-fördraget finns den så kallade första pelarens bestämmelser för 
gemenskapens verksamhet, där regleras bland annat fri rörlighet, inre marknad, miljö-
och konsumentskydd, eurosamarbetet med mera.49

En grundläggande princip inom EU är subsidiaritetsprincipen som innebär att EU 
endast ska vidta åtgärder när det finns goda skäl att ha gemenskapsregler istället för 
nationella regler, på det aktuella området. En annan princip som har betydelse för EU:s 
reglering är proportionalitetsprincipen som innebär att den minst ingripande typen av 
reglering som kan antas uppfylla ändamålet bör väljas.50

Den bindande lagstiftningen inom EU utgörs av tre huvudsakliga typer av rättsakter –
förordningar, direktiv och beslut. Förordningar liknar svenska lagar och blir direkt
bindande för alla som berörs av innehållet i dem.51 EU:s förordningar gäller alltså direkt 
för myndigheter och medborgare. En förordning behöver heller inte överföras till svensk 
rätt genom någon särskild svensk författning52 och används framför allt när exakt 
samma regler ska gälla inom hela EU på ett visst område. Förordningar är den regeltyp 
som används mest. Direktiv är en ramlagstiftning som inspireras av både 
subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. EU:s lagstiftning ska inte vara 
mer ingripande i medlemsstaternas angelägenheter än nödvändigt. Direktiven innehåller 
ändamålsbestämmelser som innebär att medlemsstaterna själva får avgöra hur de ska 
genomföra de angivna ändamålen och gemensamma reglerna. Beslut riktas till specifika 
individer, företag eller medlemsstater och är bindande för dem de riktas mot.53

                                               
45 Derlén Mattias, Ingmanson Staffan, Lindholm Johan, EU-rätt, s 15
46 A.a. s 16
47 A.a. s 15
48 A.a. s 17
49 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, Introduktion till EU, s 42 f
50 A.a. s 45
51 A.st.
52 Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta, Den Svenska Miljörätten, s 95
53 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, Introduktion till EU, s 45 ff
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3.1.2 Handel
Ett av de viktigaste målen när Kol- och stålunionen bildades 1957 var alltså skapandet 
av en gemensam marknad. Medlemsländerna har enats om att handelspolitiken 
gentemot tredje land, alltså länder utanför EU, ska vara gemensam. EU:s gemensamma 
marknad kännetecknas av att inga tullar, importkvoter och liknande finns mellan 
medlemsländerna och bland annat varor ska i princip kunna röra sig fritt över 
medlemsländernas gränser. En följd av detta är att gentemot tredje land uppvisar EU en 
enad front i handelsfrågor och använder sig av gemensamma gränsregler utåt.54

EG är alltså en tullunion med en gemensam inre marknad och ett världens största 
handelsblock. Enligt EG-domstolens praxis har EG intern kompetens på alla områden 
där gemenskapen har extern kompetens att agera. Det råder alltså en parallellitet mellan 
EG:s interna och externa befogenheter. Det innebär att på områden där EG utnyttjat sin 
interna kompetens genom att utfärda bindande regler inom EU, vilket normalt är 
förordningar eller direktiv, är det också EG som ensamt företräder medlemsstaterna 
gentemot tredje land, alltså externt. På miljöskyddets område är det i stor omfattning på 
det sättet det fungerar.55

3.2 EU:s miljölagstiftning
EG:s fördrag innehåller regler som på olika sätt framhåller den ökade principiella 
betydelsen i miljöskyddet. EU-direktiven reglerar många olika miljöfrågor i detalj och 
alla medlemsstater måste uppfylla de krav på miljöskydd dessa uppställer. Detta är 
viktigt eftersom miljöfrågor ofta sträcker sig över nationsgränser.56

Samtidigt som EG-rätten framhåller den principiella tyngden i miljöskyddet, främjar 
EG-rätten den fria marknaden över de nationella gränserna inom EU. Principerna om fri 
rörlighet regleras i EG-fördraget och många av de särskilda rättsakterna inriktas främst 
på marknaden, även om de rör miljöfrågor. Detta kan innebära problem för de stater 
som vill införa nationella miljökrav som kommer att innebära handelshinder. En fråga 
som avspeglats i några av EG-domstolens domar är om ett angeläget miljöskydd ska 
genomdrivas med rättsliga krav även om det innebär en begränsning av marknaden.
Denna fråga har betydelse för vilken typ av direktiv som väljs för att reglera en viss 
fråga. Ett miljöskyddsdirektiv med minimikrav innebär att varje medlemsstat får införa 
strängare regler än vad direktivet stadgar. Ett annat alternativ är att använda ett 
marknadsdirektiv som syftar till att skapa lika förutsättningar för marknaden inom EU, 
ett så kallat totalharmoniseringsdirektiv.57

Dessa frågor berör inte enbart förhållandet mellan marknad och miljö, utan även frågan 
om hur mycket en stat ska få bestämma själv över rätten att införa miljöskydd. Detta 
kommer troligen att bli en av de stora politiska frågorna inom EU i framtiden.58

                                               
54 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, Introduktion till EU, s 56 f
55 A.a. s 116 f
56 Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta, Den Svenska Miljörätten, s 94
57 A.st.
58 A.a. s 95
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I EG-fördragets artikel 174 finns de materiella ramarna för EU:s miljölagstiftning.59 Där 
stadgas att gemenskapens politik skall bidra till att bland annat bevara, skydda och 
förbättra miljön samt att främja miljöskyddsåtgärder på en internationell nivå.60

Det framgår av artikeln att en hög skyddsnivå ska hållas med beaktande av de olika 
förhållandena som råder i olika regioner av unionen och att förebyggande åtgärder ska 
vidtas för att skydda miljön.61 Medlemsstaterna får vidta strängare åtgärder än de 
skyddsåtgärder som upptas i artikeln men dessa måste vara förenliga med fördragen och 
de ska anmälas till kommissionen.62

3.2.1 EU:s rättsliga skydd för biologisk mångfald
EG:s ganska tidiga intresse för artskydd och biologisk mångfald inleddes med att 
gemenskapen, för att skydda Europas fåglar, 1979 införde direktivet 79/409/EEG om 
bevarande av vilda fåglar. Detta skydd har sedan utvecklats genom direktivet 
92/43/EEG, om bevarandet av livsmiljöer samt vilda djur och växter, det så kallade 
livsmiljö- eller habitatsdirektivet. Det finns många gemenskapsregler som syftar till art-
och områdesskydd på olika sätt.63 Habitatsdirektivets syfte är att säkerställa den 
biologiska mångfalden genom bevarandet av livsmiljöer och vilda djur och växter inom 
EU.64

EU ratificerade 1993 FN:s konvention om biologisk mångfald, Convention on 
Biological Diversity, CBD. Målen i konventionen utgör ramen för hur EU utformar sin 
politik och sina instrument för att genomföra konventionen om biologisk mångfald.65

Ytterligare ett steg i främjandet av biologisk mångfald är EU:s nätverk Natura 2000 som 
är centralt för EU:s natur- och biologiska mångfaldspolitik. Nätverket innefattar 
naturskyddsområden inom hela EU som instiftats i 1992 års Habitatsdirektiv66. Varje 
medlemsland ska föreslå områden av gemenskapsintresse där de arter och naturtyper 
som direktivet omfattar finns och bevara dessa så att de kan fortleva. Medlemsländerna 
måste också införa ett effektivt skydd för de arter som direktivet anger.67

CBD, Convention on Biological Diversity
Konventionen om biologisk mångfald grundades på FN-toppmötet om miljö och hållbar 
utveckling i Rio De Janeiro 1992 och innebär att länder ska samarbeta för att säkra 
variationsrikedomen på jorden. Den grundläggande tanken är att främja en vilja att 

                                               
59Fördraget om Europeiska Gemenskapen (EG-fördraget), Artikel 174 finns idag i Fördraget om 
Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF), Artikel 191 (författarens kommentar)
60 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, Artikel 191, p 1. Se även Nilsson Annika, 
Introduktion till EU:s miljörätt, s 10
61 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, Artikel 191, 2 p 1 st
62 A.a. s Artikel 193
63 Nilsson Annika, Introduktion till EU:s miljörätt, s 47
64 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
artikel 2, p1
65 93/626/EEG: Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk 
mångfald
66 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
67 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo/Naturskydd-och-biologisk-mangfald/
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bevara biologisk mångfald genom att tillvarata och utveckla metoder för att nyttja 
naturen på ett hållbart sätt, samtidigt som nyttan ska fördelas rättvist.68

Konventionen har fram till idag undertecknats av 168 nationer och utgör grunden för det 
gemensamma arbetet med hållbart nyttjande av biologisk mångfald, bevarandefrågor 
och rättigheter till genetiska resurser. CBD:s artiklar och arbetsprogram innehåller 
övergripande riktlinjer för hur varje part ska arbeta med biologisk mångfald i det egna 
landet, konventionen styr inte i detalj vad som ska göras i varje land, det får parterna 
själva avgöra utifrån vad som är lämpligt.69

Artiklarna i CBD är mycket kortfattade och övergripande. Partsmötet har beslutat om en 
rad mer eller mindre bindande olika tematiska arbetsprogram, fastställda riktlinjer, 
strategier och protokoll, i syfte att underlätta för parterna att genomföra 
konventionsarbetet. De tematiska arbetsprogrammen är centrala och det har med tiden 
antagits program för biologisk mångfald i skog, sötvatten, odlingslandskapet, hav och 
kustzoner, berg-ekosystem och i arida biotoper.70 Regelbundna nationella rapporteringar 
är ett viktigt redskap för att följa upp tolkning och genomförande av de internationella 
besluten i konventionsparternas länder, men även som erfarenhetskälla.71

3.2.2 Regelverket rörande avsiktlig och oavsiktlig införsel från tredje 
land
EU har ett skalskydd mot tredje land gällande hanteringen av främmande arter och 
genotyper, som innebär reglering av all avsiktlig import och införsel.72 CBD:s riktlinjer 
innebär att EU ska skydda sin yttre gräns mot införsel av invasiva främmande arter från 
tredje land.73

Skyddet är starkt inom vissa sektorer som till exempel mikroorganismer, nematoder, 
spindlar och insekter i biologiska bekämpningsmedel, växter och ryggradslösa djur som 
kan utgöra växtskadegörare samt skogsodlingsmaterial. För dessa gäller ett krävande 
tillståndssystem eller andra regleringar med riskanalyser.74

För övriga levande djur krävs också tillstånd och hälsointyg för import, men bland annat 
gnagare är undantagna från bestämmelserna. Detaljerade regler finns i första hand för 
lantbruksdjur, sällskapsdjur, hotade djur och akvakulturorganismer.  Reglerna tar 
emellertid ingen hänsyn till möjliga effekter på naturmiljön utan tar endast sikte på 
djurhälsan.75

                                               
68 Naturvårdsverket, Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige, Sammanfattning av 
Sveriges tredje nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, Rapport 
5578, 2006, s 9
69 http://www.cbm.slu.se/cbd.php
70 A.st.
71 Naturvårdsverket, Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige, Sammanfattning av 
Sveriges tredje nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, Rapport 
5578, 2006, s 11
72 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 119
73 Konvention om biologisk mångfald SÖ 1993:77, Artikel 8 h
74 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 120
75 A.st.



13

3.2.3 Införsel av gnagare som sällskapsdjur
Det finns många regelverk på EU-nivå som berör gnagare. Flera av dem har endast med 
djurhälsoskydd att göra och är därför inte relevanta i detta sammanhang. Här berörs 
endast de bestämmelser som rör införsel.

Ett direktiv fastställer djurhälsokrav vid handel inom och import till gemenskapen, men 
det skall inte inverka på nationella bestämmelser som rör sällskapsdjur.76

Här stadgas bland annat att medlemsstater skall se till att dubbeltandade gnagare får 
förekomma i handel inom och till EU endast om de inte har varit i kontakt eller kommer 
från någon anläggning där rabies har förekommit eller misstänkts den senaste månaden. 
De ska också komma från en anläggning där alla djur är fria från symptom på kaninpest 
(Myxomatos).77

En förordning finns som tillämpas på transporter av sällskapsdjur både inom EU och 
från tredje land. Vilka arter som berörs anges i förordningens bilaga I.78 De djur som 
finns uppräknade i bilagan är indelade i delgrupperna A, B och C. Hundar och katter 
ingår i del A, illrar i del B och bland annat gnagare tas upp i bilagans del C.79 Det 
framgår av förordningen att med sällskapsdjur menas djur av de arter som uppräknas i 
bilaga I och som inte ska säljas eller byta ägare samt som följer med sin ägare eller 
dennes ombud.80

När det gäller transport mellan medlemsstater finns bestämmelser rörande alla de djur 
som uppräknas i del A och B i bilaga I. Djuren ska vara identifierade, åtföljas av pass 
utfärdat av behörig veterinär som även kontrollerat att nödvändig rabiesvaccinering är 
gjord.81 Under vissa förutsättningar krävs ingen vaccinering.82  När det gäller de djur 
som uppräknas i del C, alltså bland annat gnagare, finns inga krav beträffande 
rabieskontroll eller rabiesvaccinering för transport mellan medlemsstater eller för 
införsel från vissa territorier.83

Bestämmelserna om transport från tredje land berör i huvudsak de sällskapsdjur som 
räknas upp i del A och B i bilaga I.84 När det gäller djur tillhörande del C, alltså bland 
annat gnagare, stadgas endast att villkoren för transporter av arter av dessa djur, liksom 
förlaga till det intyg som skall åtfölja djuren, skall fastställas enligt vissa förfaranden.85

Om fem eller färre sällskapsdjur, alltså även gnagare, ska införas till gemenskapen från 
vissa tredje länder, måste varje medlemsstat vidta nödvändiga åtgärder för att djuren

                                               

76 Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och 
importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som 
fastställts i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG, Artikel 1
77 A.a. s Artikel 9, § 1
78 Europaparlamentets och rådets förordning 998/2003/EG om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid 
transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG,  
Artikel 2, st 1
79 A.a. s Bilaga I Djurarter
80 A.a. s Artikel 3, st 1, a)
81 A.a. s Artikel 5, p 1
82 A.a. s Artikel 5, p 2
83 A.a. s Artikel 7
84 A.a. s Artikel 8
85 A.a. s Artikel 9
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underkastas dokument- och identitetskontroll av behörig myndighet vid den ort i 
gemenskapen där inresan sker. Om det handlar om fler än fem sällskapsdjur måste de
uppfylla de krav och godkännas i de kontroller som uppställs i direktivet. 
Medlemsstaterna skall utse ansvarig myndighet och genast underrätta kommissionen om 
detta.86

Medlemsstaterna ska tillhandahålla allmänheten klar och lättillgänglig information om 
de hälsovillkor för transport och villkor för införsel som gäller inom gemenskapen av 
sällskapsdjur som inte är avsedda för försäljning.87

                                               

86 Europaparlamentets och rådets förordning 998/2003/EG om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid 
transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG,  
Artikel 12
87 A.a. s Artikel 11
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Kapitel 4. Sveriges miljöskydd
Utgångspunkten i den svenska miljörätten var tidigare kvaliteten på den yttre miljön, 
den biologiska mångfalden samt naturresursernas bevarande. Till en början behandlades 
specifika miljörättsliga frågor var för sig inom olika områden, till exempel inom 
civilrätten där i första hand den speciella fastighetsrätten behandlat frågor av
miljörättslig karaktär. Det har dock skett en förskjutning sedan mitten av 1900-talet mot 
att skydda allmänna miljöintressen. Idag är miljölagstiftningens syfte i första hand att 
skydda människors hälsa generellt, främja bevarandet eller tillkomsten av stabila 
ekosystem och att ge förutsättningar för ett uthålligt nyttjande av naturresurser. I 
Sverige är det i huvudsak myndigheter som ansvarar för detta och det är inom den 
offentliga rätten frågor om lagstiftning som styrmedel och myndighetsutövning mot 
enskilda behandlas.88

Eftersom miljöproblem ofta är gränsöverskridande –exempelvis kan utsläpp som sker i 
en nation påverka en annan och flera nationers gemensamma föroreningar kan påverka 
hav- behövs en övergripande internationell rättsordning med gemensamma krav på alla
nationer och med internationella övervakningsorgan. Det är sådana frågor som bland 
annat EG-rätten behandlar.89

4.1 EG-miljörätten i Sverige
Sveriges medlemskap i EU innebär förpliktelser som medlemsstat när det gäller 
miljöskyddet. Som sagts tidigare gäller EU:s förordningar direkt för våra myndigheter 
och medborgare och behöver alltså inte överföras till svensk rätt genom någon särskild 
svensk författning. Det behövs däremot kompletteringar till förordningar för att dessa 
ska tillämpas effektivt, t.ex. genom att ansvariga myndigheter utses.90

När det gäller genomförandet av EU:s miljöregler ställer EG-rätten två huvudsakliga 
krav på medlemsstaterna, det ena är att de EG-rättsliga miljökraven faktiskt efterlevs av 
medlemsstaterna. Det andra kravet är att EG-direktivens miljöregler juridiskt på ett 
tydligt sätt och fullt ut återspeglas i medlemsstaternas nationella rätt. Det underlättar för 
rättstillämparen när denne ska tillämpa bestämmelser om lagstiftaren lyckats överföra 
EG-rättsliga regler till uttrycklig nationell lag.91

Gällande direktivs förpliktelser är det skillnad på lagstiftarens och rättstillämparens 
roller. Lagstiftaren är skyldig att överföra direktiv till svensk rätt, men medlemsstaten 
får som sagt fritt välja form och tillvägagångssätt för genomförandet. Utgångspunkten 
för de myndigheter som tillämpar rätten är svensk lagstiftning. Finns inga tydliga 
svenska bestämmelser implementerade får tillämparen ändå inte bortse från direktivet.
Detta följer av den allmänna lojalitets- och samarbetsförpliktelsen i Fördragets artikel 
10. Förpliktelsen gäller alla nationella organ, även tillämpande myndigheter.92 Enligt 
EG-domstolen ska myndigheterna göra en ”fördragsenlig tolkning”, vilket innebär att 

                                               
88 Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta, Den Svenska Miljörätten, s 39
89 A.a. s 40
90 A.a. s 95
91 A.a. s 84 f
92 A.a. s 95 f
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om en miljöregel kan tolkas på flera sätt ska den tolkning som bäst överensstämmer 
med EG-rättens miljöskydd användas.93

4.2 Miljöbalken
Miljöbalken tillkom för att samordna och stärka miljölagstiftningen som tidigare var 
både osystematisk och inkonsekvent. Lagstiftaren påverkades bland annat av resultaten 
från Rio-konferensen om miljö och utveckling 1992 och målet om en hållbar 
utveckling. Sommaren 1998 antogs Miljöbalken (trots kritik mot den lagtekniska 
kvaliteten) och ersatte därigenom sexton miljörelaterade lagar.94

Miljöbalkens bestämmelser syftar enligt 1 kap. 1 § till att främja en hållbar utveckling 
där hänsyn tas till både dagens och kommande generationer. Vårt sätt att leva och de 
verksamheter vi bedriver får inte utgöra en risk för miljön och dess ekosystem, eftersom 
detta kan riskera kommande generationers livsbetingelser.95 Miljöbalkens mål att främja 
en hållbar utveckling preciseras i paragrafens 2 st. genom fem delmål
(tolkningsdirektiv). Här stadgas bland annat att balken ska tillämpas så att den 
biologiska mångfalden bevaras.

4.3 Det nationella regelverket gällande införsel av djur
Sveriges medlemskap i EU innebär en skyldighet att följa gemenskapens bestämmelser. 
Införsel av gnagare som sällskapsdjur regleras i huvudsak i jordbruksverkets föreskrifter
men även i en förordning meddelad av regeringen rörande införsel av levande djur. 

Jordbruksverkets uppgift är att arbeta för att uppfylla de övergripande målen för 
jordbruks- och livsmedelspolitiken som regeringen uppställt. Det är regeringen som ger 
jordbruksverket instruktioner om hur de ska bedriva sin verksamhet.96 I instruktionen 
framgår att jordbruksverket ska främja den biologiska mångfalden och förebygga olika 
hot mot densamma.

4.3.1 Införsel av levande djur
Införsel av levande djur regleras i en förordning.97 Syftet med förordningen är enligt 1 § 
att förebygga att smittsamma eller ärftliga sjukdomar kommer in i landet och sprids, att 
förhindra inplantering av icke inhemska arter som är skadliga för landets fauna och att 
tillgodose djurskyddsintresset. Renskötseln är undantagen. 

Det framgår av i princip hela förordningen att det är Statens jordbruksverk som har 
befogenheter att meddela föreskrifter och fatta beslut om nödvändiga åtgärder när det 
gäller tillstånd, förbud, kontroller, åtgärder m.m. rörande införsel av levande djur.

4.3.2 Införsel av sällskapsdjur
En föreskrift reglerar bland annat införseln av sällskapsdjur inom EU och från tredje 
land.98 Sällskapsdjur definieras på samma sätt som i rådets förordning 998/2003/EG 

                                               
93 Prop. 1994/95:19, s 488
94 Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta, Den Svenska Miljörätten, s 85 f
95 Prop. 1997/98:45, del 2, s 7
96 Förordning (2009:1464)  med instruktion för Statens jordbruksverk
97 Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
98 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur och hund- och 
kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel
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artikel 3 a) som beskrivits ovan.99 Sällskapsdjur är alltså de djur av arter som uppräknas 
i bilaga I och som inte ska säljas samt följer med sin ägare eller dennes ombud.100

Gnagare definieras som djur avsedda för handel och även sällskapsdjur vid tillämpning 
av föreskriften.101 För införsel och transport av gnagare både inom EU och från tredje 
land gäller de bestämmelser som finns i Europaparlamentets och rådets förordning 
998/2003/EG, i övrigt finns endast en bestämmelse, 21 c § som nämns nedan, i 
jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2004:51) som berör införsel av gnagare.102 Det är i 
huvudsak införsel av hund, katt och iller som berörs av föreskriften och då gällande 
identitetsmärkning, vaccination mot och kontroll av rabies samt åtgärder mot 
dvärgbandmask.

I föreskriftens 21 c § stadgas att högst fem stycken smågnagare (möss, råttor, marsvin, 
guldhamstrar, chinchillor och gerbiler) får införas fritt i landet om de är uppfödda i och 
sedan födseln hållna i fångenskap.

4.3.3 Införsel av vissa djur
Det finns en föreskrift som avser införsel inom EU och sådant tredje land varifrån
införsel till EU får ske och som inte särskilt regleras i någon av de förordningar och 
föreskrifter som finns uppräknade.103 Införsel av gnagare finns inte särskilt reglerade i 
någon av de föreskrifter som uppräknas och berörs således av denna föreskrift. 104

Enligt bestämmelserna får införsel av maximalt fem gnagare ske utan krav på intyg eller 
annan dokumentation. Fler än fem gnagare får införas om dessa är uppfödda och sedan 
födseln hållna i fångenskap. Vid införsel från tredje land ska djuren åtföljas av 
friskhetsintyg samt intyg på att de är uppfödda och hållna i fångenskap, från 
exportören.105

                                               
99 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur och hund- och 
kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel, 1 §, 1 st
100 Europaparlamentets och rådets förordning 998/2003/EG om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid 
transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG, 
Artikel 3 a)
101 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:51) om införsel av sällskapsdjur och hund- och 
kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel, 2 §
102 A.a. 4 §
103 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och 
embryon från vissa djur
104 A.a. 1 §, 1 st
105 A.a. 25 §
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Kapitel 5. Utsättning av djur i naturmiljön
För att en främmande art ska utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden och 
naturmiljön måste den på något sätt introduceras eller utsättas i naturen. En introduktion 
av en främmande art kan ske både avsiktligt och oavsiktligt vilket har berörts ovan i 
arbetet. Detta kapitel berör avsiktlig utsättning av främmande arter i naturmiljön och de 
bestämmelser som reglerar detta.

Det finns många EU-direktiv som reglerar utsättning av djur, men eftersom det är 
direktiven som styr hur vår nationella lagstiftning ser ut redovisas här endast våra 
nationella bestämmelser på området.

I Sverige finns regler för utsättning av vilt, fisk och vattenlevande kräftdjur och blötdjur, 
mikroorganismer, insekter, spindeldjur och nematoder som ingår i biologiska 
bekämpningsmedel samt genetiskt modifierade djur, men inte för utsättning av andra 
djurgrupper.106

I Miljöbalken stadgas att regeringen får meddela föreskrifter med förbud mot eller 
särskilda villkor för utsättning av djurarter i naturmiljön i syfte att skydda inhemska 
vilda djur och växter samt naturmiljön.107

5.1 Vilt (däggdjur och fåglar)
Regleringen rörande utsättning av vilt finns i ett fåtal bestämmelser och 
Naturvårdsverket har föreslagit att bestämmelserna ska överföras från jaktlagstiftningen 
till artskyddslagstiftningen. För närvarande finns bestämmelserna i Jaktförordning 
(1987:905) 41 § samt i Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (NFS 2002:20) 
om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av 
hare. Jaktförordningens 41 § anger att vilt inte får sättas ut i frihet och att 
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter och medge undantag i enskilda fall. 
Naturvårdsverkets föreskrift medger ett undantag från utsläppsförbudet av vilt. Fasan, 
rapphöna och gräsand får sättas ut men endast inom områden där de normalt 
förekommer eller har förekommit i vilda stammar. 108

5.2 Genetiskt modifierade djur
Liksom för genetiskt modifierade bekämpningsmedel finns bestämmelserna rörande 
utsättning av genetiskt modifierade djur i 13 kap. Miljöbalken och i Förordningen (SFS 
2001:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. De organismer 
som inte inryms under Fiskeriverkets, Kemikalieinspektionens eller Skogsstyrelsens 
föreskrifter och ansvar, tillfaller Jordbruksverkets ansvarsområde. Det innebär att alla 
landlevande djur och växter utom skogsträd avsedda för virkesproduktion, nematoder, 
spindeldjur och insekter faller under Jordbruksverkets ansvarsområde.109 Jordbruksverket 
har meddelat föreskrifter om genetiskt modifierade djur men dessa ställer inga ytterligare 

                                               
106 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 104
107 Miljöbalk (SFS 1998:808), 8 kap., 3 §
108 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
avseende på främmande arter och genotyper, 2004, s 103
109 A.a. s 82
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krav än vad Förordningen (SFS 2001:1086) om utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön anger.110

Termen ”genetiskt modifierade djur” definieras som alla former av organismer vars 
genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom sexuell 
förökning eller naturlig rekombination.111

                                               
110 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av 
genetiskt modifierade djur, 8 & 11 §§
111 Miljöbalk (SFS 1998:808) 13 kap., 4 §
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Kapitel 6. Diskussion och slutsats
Jag inleder avslutningen på denna uppsats med att konstatera att det är ett globalt, 
övergripande och gränsöverskridande miljömål att skydda och främja den biologiska 
mångfalden. Det målet måste uppnås och ett viktigt medel är att via lagstiftning
fastställa riktlinjer och bestämmelser som är desamma för alla nationer. 
Bestämmelserna måste harmoniera för att kunna utgöra ett skydd för den biologiska 
mångfalden som faktiskt är global och gränsöverskridande.

6.1 Miljömål och fri handel
För Sveriges del är det EU:s förordningar och direktiv som till största del styr våra 
bestämmelser på området. Det betyder emellertid inte att vi inte kan eller får skärpa våra 
nationella regler för att ytterligare skydda och främja den biologiska mångfalden. De 
flesta bestämmelser vi har att följa är minimikrav, vilket innebär att vi kan införa 
strängare regler. Ett problem är dock att en skärpning av reglerna kan innebära 
handelshinder vilket i sin tur strider mot den fria handel som ska finnas inom 
gemenskapen.

Med avseende på uppsatsens syfte kan man fråga sig om det är rimligt att tillåta att 
privatpersoner inför gnagare av icke inhemsk art för att hålla som sällskapsdjur, när 
detta kan innebära ett stort hot mot den biologiska mångfalden? Det blir en fråga om hur 
vi ska värdera den biologiska mångfalden, ska enskilda personers intressen värderas 
högre än värdet av att bevara den biologiska mångfalden med allt vad det innebär i form 
av möjlighet till naturupplevelser och att kunna använda djur, gener, växter och 
ekosystem i framtiden? Personligen anser jag att när det gäller den biologiska 
mångfalden måste vi se till helheten mer än till vissa personers enskilda intressen. 
Mångfalden har ett större värde än enskilda intressen och därför måste bestämmelserna 
rörande införsel av främmande arter skärpas, även om det innebär ett handelshinder för 
vissa.

6.2 Effektivaste skyddet mot hoten
Det är också tydligt att det mest verkningsfulla och kostnadseffektiva sättet att skydda 
den biologiska mångfalden är att förebygga hoten. När det gäller hotet i form av 
invasiva främmande arter som en följd av införsel av djur, är det bästa skyddet att inte 
släppa in främmande arter. Tillstånd för införsel av främmande arter borde bara medges 
under mycket kontrollerade former och för sådana arter som konstaterats vara av icke 
potentiell invasiv art.

Ekonomi och monetära kostnader är ytterligare ett tungt vägande skäl för att skärpa 
lagstiftningen gällande införsel av främmande arter. Det kostar samhället enorma 
summor att försöka begränsa och utrota en invasiv art för att inte tala om de 
följdeffekter och skador som följer i dessas spår. En invasiv främmande art kan ha en 
negativ effekt på vår naturmiljö och våra inhemska arter. De kan leda till förödande 
konsekvenser och skador, som aldrig kan repareras, genom att helt eller delvis utplåna 
våra inhemska arter. Rent genetiskt kan en invasiv art också leda till skador, deras gener 
kan blandas in i de inhemska arternas och därigenom förstöra helt unika 
genuppsättningar. Det absolut minst kostsamma skyddet för den biologiska mångfalden 
är alltså att inte tillåta att människor avsiktligt flyttar arter till platser där de inte hör 
hemma. Det skyddet kan uppnås genom att införa bestämmelser som inte tillåter 
införsel av främmande arter, annat än i undantagsfall, och som är lika för alla nationer. 
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För att i framtiden undvika ökade samhällskostnader borde Sverige omgående införa 
strängare regler på området, det är faktiskt märkligt att det inte redan gjorts.

6.3 Regelverket
Bestämmelserna kring införsel och transport av djur är i första hand konstruerade som 
ett skydd för de djur som införs och transporteras. Vissa regler skyddar dock den 
biologiska mångfalden genom att förhindra införsel av vissa främmande arter. Reglerna 
skyddar dock främst mot vissa sjukdomar och parasiter. Typen av djur eller vilken 
bransch det handlar om gör stor skillnad på hur bestämmelserna ser ut och hur 
restriktiva de är. Min bedömning är att bestämmelserna kring införsel av vissa 
sällskapsdjur är svag och gällande utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön obefintliga.

Ytterligare en slutsats gällande regelverket generellt är att det torde vara mycket svårt 
för en privatperson som vill köpa och införa ett sällskapsdjur till Sverige att utifrån 
regelverket kunna förstå vad som är tillåtet eller inte. Myndigheterna ger tydlig 
information om att de arbetar för att uppnå miljömålen där ett av dessa är att främja den 
biologiska mångfalden och de ger sammanfattande förklaringar och beskrivningar av en 
del av reglerna, men dessa är både krångliga att hitta och ger i många fall mycket knapp 
information. Ansvariga myndigheter har mycket att utveckla och förbättra på detta 
område för att uppfylla de krav på tillhandahållande av klar och lättillgänglig 
information rörande transport och införsel av sällskapsdjur som EU uppställer. Ett stort 
steg i detta arbete vore att ge mer lättillgänglig, komplett och tydlig information till 
allmänheten om vilka bestämmelser som gäller.

6.3.1 Sällskapsdjur
Definitionen av vad som anses vara sällskapsdjur behöver ändras. Det faktum att den 
som för in en gnagare i landet inte avser att använda den som handelsvara gör inte 
gnagaren automatiskt till ett sällskapsdjur. Det kan ändå röra sig om en icke tam 
gnagare som inte alls lämpar sig som sällskapsdjur och därför till slut släpps ut i naturen 
när ägaren inte längre kan hantera sällskapsdjuret. Nya bestämmelser med förteckningar 
över exakt vilka djur som faktiskt är sällskapsdjur behövs för att skydda den biologiska 
mångfalden. Icke tama djur trivs bäst och hör hemma i sin naturliga miljö, vilket också 
är en anledning att skydda naturmiljön och den biologiska mångfalden.

6.3.2 Införsel av gnagare som sällskapsdjur
Gnagare får införas till EU och mellan EU-länder om de inte misstänks varit i kontakt 
med rabiessmitta inom den senaste månaden eller kaninpest någonsin. Gnagare behöver 
inte rabieskontrolleras eller –vaccineras om det handlar om fem djur eller färre. Detta 
framgår av de EU-direktiv som presenterats i detta arbete.

I Sverige är det Jordbruksverkets föreskrifter som reglerar införseln av djur inom EU 
och från tredje land. Gnagare räknas som sällskapsdjur om de införs av en person som 
avser behålla djuret/djuren, alltså inte djur som införskaffats för att säljas vidare. Här 
görs skillnad på smågnagare (möss, råttor, marsvin, guldhamstrar, chinchillor och 
gerbiler), fem sådana får fritt införas i landet om de är uppfödda och alltid hållna i 
fångenskap. Övriga gnagare får också införas fritt om det handlar om fem stycken eller 
färre. Det krävs inga intyg eller annan dokumentation. Fler än fem får införas om det 
finns friskhetsintyg och intyg från exportören på att de alltid befunnits i fångenskap. Det 
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är endast inom EU och för införsel från vissa godkända tredje länder som dessa 
bestämmelser gäller.

Till Sverige får alltså vem som helst införa maximalt fem gnagare som sällskapsdjur 
utan någon som helst kontroll på vilka smittor som djuren för med sig eller vad syftet 
med införseln av djuren egentligen är. Myndigheterna förlitar sig på att allmänheten tar 
sitt ansvar och ser till att djuren är friska innan de tas in vårt land. För de vanliga 
sällskapsdjuren, till exempel hundar och katter, finns strikta regler för intyg på kontroll 
och vaccination. När det gäller införsel av gnagare som sällskapsdjur, vilka kan vara av 
mycket ovanliga sorter och som vi vet lite om, läggs ett enormt ansvar på enskilda för 
vad som i slutändan handlar om en så stor och global fråga som skyddet av den 
biologiska mångfalden.

Det enda i reglerna kring införsel av gnagare som skulle kunna ses som ett försök till 
kontroll är att man begränsat den fria införseln till maximalt fem djur. Men den 
begränsningen gäller endast vid varje införseltillfälle vilket innebär att införsel av fem 
gnagare kan ske varje gång en människa inkommer till exempelvis Sverige. Det finns 
ingen begränsning av antalet djur per år och person som får införas, något bestämt 
tidsintervall mellan varje införsel eller någon annan begränsning av hur många gnagare 
en person totalt får införa. Begränsningen till införsel av maximalt fem gnagare fyller 
för vissa djurarter en viss funktion då det kan tänkas att ett dessa arter behöver vara fler 
än endast ett fåtal individer för att kunna föröka sig, utbreda sig och etablera sig till en 
invasiv art. 

Gnagare är generalister och uppfyller kriterierna för vad som kan anses vara en 
potentiellt invasiv art, främmande arter av gnagare som vi vet mycket lite om utgör ett 
än större hot. Bisamråttan är ett exempel på att gnagare snabbt blir invasiva. Det behövs 
mycket strängare regler för införsel av gnagare till Sverige, det måste krävas 
dokumentation på samma sätt som för andra sällskapsdjur, till exempel hundar och 
katter. Det är inte tillräckligt att begränsa antalet gnagare som får införas till maximalt 
fem eftersom dessa djur snabbt förökar sig även om de i inledningsskedet endast är fem. 

6.3.3 Utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön
Det finns inga bestämmelser rörande utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön vilket 
innebär att det är tillåtet, ur miljöskyddssynpunkt, att släppa ut ett sällskapsdjur i 
naturen med de konsekvenser det kan få. Det är alltså tillåtet att fritt och helt utan 
kontroll av sjukdomar och dylikt införa upp till fem gnagare av främmande art avsedda 
som sällskapsdjur. Därefter kan djuren släppas fria i naturen eftersom det inte finns 
några bestämmelser som förbjuder eller förhindrar detta. Väl fria kan gnagarna sprida 
sjukdomar och parasiter, föröka sig, etablera sig och därigenom konkurrera ut och utrota 
inhemska arter, påverka våra inhemska gnagares genetiska uppsättning och variation, 
samt påverka vårt ekosystem och fysiska faktorer i livsmiljöerna för andra arter. Bristen 
på bestämmelser rörande utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön innebär ett stort hot 
mot vår biologiska mångfald.

Problemen som uppstått på soptippar och i dessas närområden när tamråttor släppts ut 
av sina ägare visar både att det faktiskt förekommer utsättning av sällskapsdjur och att 
det kan innebära stora problem. Förutom olägenheten, skadorna och smittrisken som 
råttorna innebär för enskilda är det en kostnad för samhället att försöka få kontroll på 
dessa invasiva råttor.



23

Vi har varit förskonade från invasiva främmande arter till stor del på grund av vårt 
nordliga kalla klimat, men vårt klimat förändras och blir varmare vilket kommer 
innebära en större risk för att drabbas hårdare och oftare. 

Det finns bestämmelser rörande utsättning av vissa djur, bland annat vilda djur, vilket 
jag uppfattar som att vilda djur anses kunna utgöra ett hot mot den biologiska 
mångfalden om de sätts ut i naturmiljön. Betyder det att avsaknaden av reglering 
rörande utsättning av sällskapsdjur beror på att dessa inte anses kunna bli ett hot mot 
den biologiska mångfalden om de släpps ut i naturmiljön? Eller har lagstiftaren och 
ansvariga myndigheter helt enkelt inte reflekterat över att det saknas bestämmelser på 
området?

Ett förbud mot utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön skulle troligen inte hindra 
oseriösa djurägare från att sätta ut sina djur i naturen, men en tydlig lagstiftning med rätt 
information till allmänheten innebär ett ökat skydd för den biologiska mångfalden. Det 
måste införas bestämmelser som reglerar utsättning av sällskapsdjur i naturmiljön, till 
skydd för den biologiska mångfalden.

6.4 Avslutande kommentar
Regelverket rörande införsel av sällskapsdjur är inte ändamålsenligt ur 
miljöskyddssynpunkt. Det syftar huvudsakligen till att ge ett gott djurskydd för vissa 
arter vilket inte är tillräckligt. För att få ett bättre rättsligt skydd för den biologiska 
mångfalden behövs bestämmelser vars ändamål är att främja och skydda den biologiska 
mångfalden. Det kanske är dags att inom vissa områden, som till exempel 
miljöskyddsområdet, frångå principen att det i första hand är den fria handeln inom EU 
som ska främjas och i stället sätta bland annat den biologiska mångfalden i första 
rummet.

Det rättsliga skyddet mot det hot som införsel av vissa sällskapsdjur, till exempel 
gnagare, utgör mot den biologiska mångfalden är svagt och när det gäller utsättning av 
sällskapsdjur i naturen obefintligt. Det är av största vikt för skyddet av den biologiska 
mångfalden att på dessa områden snarast skärpa de bestämmelser som finns och införa 
bestämmelser där det saknas.
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