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Abstract                                                                                                                                   
The purpose of this essay has been to account for the regulations concerning introduction, 

breeding and spreading of invasive biological material on a genetic level in Sweden and the 

EU. The aim has been to find out how well these two regulations follow the CBD: s 

guidelines concerning the preservation of biological diversity and to find the possible flaws 

the two regulations may contain by comparing them to each other and the regulations in the 

CBD. Free trade within the EU makes it difficult to, through customs supervision; limit the 

risk for introduction of invasive alien species from one county to the next within the EU. The 

goals set up by the EU and Sweden at the beginning of the 21-st. century to, for example, halt 

the loss of biological diversity by 2010 has not been achieved. The regulations within the EU 

are fragmentary and do not deal with unintentional introduction and spreading of invasive 

alien species. By setting up a framework dealing with these problems the EU would make it 

easier for Sweden and other countries within the union to improve their own regulations 

concerning invasive alien species.  

 

  



Sammanfattning                  

Syftet med den här uppsatsen har varit att redogöra för utformningen av Sveriges och EU:s 

lagstiftning gällande införsel, odling och utsättning av främmande biologiskt material på 

gennivå. Målet har varit att se hur deras regleringar förhåller sig till CBD:s riktlinjer för 

bevarande av den biologiska mångfalden och vilka eventuella brister de respektive 

lagregleringarna hade genom att jämföra dem med varandra och konventionsbestämmelserna. 

Frihandeln inom EU gör det svårare att, genom tullrestriktioner, begränsa införselrisken av 

invasiva arter från ett land till ett annat inom EU. De mål som EU och Sverige satte upp i 

början av 2000-talet om att till exempel helt ha stoppat förlusten av biologisk mångfald till 

2010 uppnåddes inte. EU:s reglering är fragmentarisk och den reglering som finns nu hanterar 

inte oavsiktlig införsel eller introduktion av främmande arter. Upprättandet av ett ramverk 

inom EU skulle underlätta för Sverige och de övriga medlemsländerna att utveckla sina egna 

regler kring främmande arter.   
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Kapitel 1. Inledning 
 

 

Artrikedomen i världen är svår att uppskatta. Forskare som arbetar inom detta område har 

lyckats identifiera och beskriva cirka tre miljoner arter jorden runt men det råder även enighet 

om att detta bara är en liten del av alla arter som anses finnas på jorden. Uppskattningar om 

artrikedomen i världen tenderar åt siffror mellan 15 och 250 miljoner arter, de flesta av dessa 

finns i de delar av jorden som täcks av regnskog.
1
  

Alla ekosystem har en viss motståndskraft eller resiliens emot negativ påverkan vilket innebär 

att vissa arter kan försvinna från ekosystemet utan att det kollapsar helt. Problem uppstår då 

flera arter börjar försvinna vilket gradvis försvagar ekosystemets resiliens emot yttre, negativ, 

påverkan.
2
 Genetisk variation inom arter utgör basen för fortsatt utveckling och anpassning 

inom ekosystem då en evolutionär förändring kräver gen- eller genkombinationsförändring. 

Genomförda studier har även visat på ett samband mellan populationsstorlekar, genetisk 

variation, fertilitet och livsduglighet.
3
  

Genetiskt utbyte mellan populationer sker ofta på naturlig väg och är positivt för diversiteten 

och överlevnadsmöjligheterna hos populationen. Problem uppstår då inflödet av nytt genetiskt 

material blir så stort och kommer från så avlägsna populationer att den lokala särarten hos en 

population riskerar att utarmas eller helt försvinna. Människor har stor del i avsiktlig och 

oavsiktlig spridning av främmande genetiskt material till områden där det redan existerar en 

liknande art med unik gensammansättning som därmed riskerar att helt förlora sin särart.
4
 

1.1Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för utformningen av Sveriges och EU:s 

lagstiftning gällande införsel, odling och utsättning av främmande biologiskt material på 

gennivå. Målet är att se hur deras regleringar förhåller sig till konventionskravet om 

bevarande av den biologiska mångfalden och vilka brister de respektive lagregleringarna har 

genom att komparera dem med varandra och konventionsbestämmelserna.  
Följande frågeställningar besvaras i denna uppsats: 

 Vilka krav ställer konventionen om bevarande av biologisk mångfald på de 

undertecknande länderna vad gäller bevarandet av biologik mångfald på genetisk nivå 

vid odling och utsläpp av fisk?  

 Hur har Sverige och EU utformat sina respektive regleringar inom detta område för att 

begränsa eventuella skador som sådan verksamhet kan åsamka den genetiska 

mångfalden? 

1.2 Metod och avgränsning 
För att uppnå syftet med den här uppsatsen kommer jag att granska lagtexter och EU-

förordningar, konventioner m.fl. Då regleringen inom EU saknar propositioner och liknande 

kommer den granskningen att baseras på kommissionsmeddelanden och befintlig reglering på 

området. Mycket av arbetet kommer även vila på myndighetspublikationer från främst 

                                                 
1
 Brands, Nils och Gröndahl, Fredrik, Miljöeffekter, Kompendium i miljöskydd, Del 4, s. 161 

2
 A.a. s. 163 

3
 Rapport 5712, maj 2007, s. 20 

4
 A.a. s. 81 
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naturvårdsverket och fiskeriverket då det främst är dessa som ansvarar för arbetet med 

biologisk mångfald i Sverige. Arbetet fokuserar på den genetiska mångfalden hos fiskar av 

flera skäl, dels för att odling av fisk utgör en av de metoder som används för att minska 

taxeringen av havens naturliga fiskbestånd och dels för att utsättningar av fisk är en av de 

förespråkade metoderna för att bevara biologisk mångfald. Det är därför av intresse att studera 

lagens utformning inom detta område då en misslyckad styrning av denna verksamhet kan 

äventyra målet med konventionen om biologisk mångfald. 
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Kapitel 2. Introduktion 
 

 

Bristfällig kunskap kring effekten på den biologiska mångfalden vid spridning av genetiskt 

främmande populationer och deras skadeverkan på de ursprungliga populationerna riskerar att 

äventyra bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige på lång sikt. Spridningen av 

främmande genetiskt material mellan olika länder i världen är stor och därmed är även risken 

för genetisk utarmning av olika artpopulationer stor.  

I Konventionen om biologisk mångfald (CBD) definieras främmande art på ett sådant sätt att 

termen inkluderar underarter, ekotyper och genetiskt distinkta populationer inomartsligt.
5
 

CBD inkluderar alla land- och vattenlevande organismer och definierar biologisk mångfald 

som variation inom/mellan arter och ekosystem. Konventionen innefattar därför även 

variation på genetisk nivå.
6
  

Arters populationer är viktiga ur mångfaldssynvinkel: en population utgörs av en grupp 

självreproducerande individer inom en art.
7
  

2.1 Biologisk mångfald i Sverige 
Sverige är ett, i sammanhanget, ganska artfattigt land på grund av sitt nordliga läge och det 

faktum att inlandsisen relativt nyligen (om man ser till det långa tidsperspektivet) täckt landet. 

Sverige har cirka 50 000 växt- och djurarter, många av dessa utgör genetiskt distinkta 

populationer som inte återfinns någon annanstans.
8
 

Målet att främmande arter som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden 

inte ska introduceras i landet finns med i sex av Sveriges 16 miljömål.
9
 De 16 miljömålen har 

som syfte att styra det nationella miljöarbetet. De för det här arbetet relevanta miljömålen 

kommer redogöras i avsnitt 4.  

Bevarandet av den genetiska, inomartsliga, mångfalden är en viktig fråga i Sverige då en stor 

del av landets biologiska mångfald utgörs av genetiska skillnader inom olika arter.
10

 Biologisk 

mångfald delas ofta upp i tre nivåer: 

1) Variation inom ekosystem 

2) Variation inom olika arter 

3) Variation på genetisk nivå 

Den genetiska variationen inom en art säkerställer artens fortsatta överlevnad. Varierande 

arvsanlag mellan olika populationer gör att arten kan anpassa sig till olika miljöförhållanden i 

varierande ekosystem. Då människor sprider genetiskt främmande populationer i nya 

ekosystem skapas ett utbyte av genetiskt material som inte hade uppkommit på naturlig väg 

och en efterföljande hybrideffekt i populationen kan ha negativa effekter på artbeståndet i 

ekosystemet.
11

  

                                                 
5
 Rapport 5683, apr 2007, s. 20 

6
 A.a. s. 20 

7
 A.a. s. 19 

8
 A.a. s. 9 

9
 A.a. s. 21 

10
 A.a. s. 22 

11
 A.a. s. 23 
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2.2 Genetisk variation 
Individer inom en art kan existera i relativt avgränsade grupperingar inom den artens 

utbredningsområde. Utbytet av genetiskt material mellan dessa olika populationer kan vara 

mycket begränsat eller helt obefintligt i vissa fall. Detta kan leda till att individer inom en viss 

population är mer genetiskt lika varandra än individer av samma art från en annan population. 

Mångfald på genetisk nivå kallas även ibland för inomartsvariation då den representerar den 

biologiska mångfalden inom de enskilda arterna. Olikheterna inom en art men mellan 

populationer visar på genetisk anpassning till den omgivande miljön. Dessa anpassningar kan 

ske på två sätt, antingen genom selektion där vissa genetiska anlag gynnats framför andra, 

eller genom slumpen.
12

 

Genetisk variation gör att arter kan anpassa sig till varierande ekosystem och även sprida sig 

till helt nya områden. Variationen kan även vara en resurs för människor då varierande 

genetiskt material ibland kan användas/kombineras för att få fram tåligare eller produktivare 

artvariationer för mänskligt bruk i jordbruk eller vid djurhållning. Den genetiska variationen 

inom de olika arterna kan därför utgöra en viktig resurs för framtida generationer.
13

 

2.3 Hot emot den genetiska mångfalden 
På genetisk nivå kan hotbilden emot den biologiska mångfalden delas in i tre olika kategorier: 

1) Utdöende/Utrotning av den specifika genetiska populationen. 

2) Hybridisering, utblandning av det genetiska materialet och därigenom upphörande av 

populationens genetiska särart. 

3) Förlust av den genetiska variationen inom populationer. 

De tre kategorierna hotar alla nivåer av genetisk variation inom individer, mellan individer 

inom populationer och mellan populationer inom geografiska områden och mellan 

geografiska regioner.
14

 

Vid en spridning av främmande genetiskt material påverkas mångfalden negativt om:  

A) Mängden är så stor eller pågår under så lång tid att det lokala, naturliga, beståndet av arten 

utkonkurreras. Detta fenomen kallas för swamping-effekt och har som resultat att 

populationen minskar i utbredning inom ett område eller helt dör ut. 

B) Det naturliga beståndet och de utplanterade individernas genetiska material 

sammanblandas, så kallad hybridisering, vilket leder till en förlust av den genetiska särart som 

ursprungspopulationen utgjorde.
15

 Hybridisering är alltid en risk vid införande av nytt 

genetiskt material. De lokala gensammansättningarna blandas ut mer och mer vilket leder till 

utavelsdepression som hotar de lokala genpopulationerna.
16

 Bäckröding kan i vissa fall korsa 

sig med den lokala stammen öring vilket leder till hybridarter, ofta sterila, som inte tillför 

arten något i form av ökad överlevnad eller stärkt stam utan istället riskerar att konkurera med 

ursprungsarten om föda. De exempel på hybrider som registrerats och namngetts är Splejk 

(korsning mellan bäck- och kanadaröding), Bröding (korsning mellan bäckröding och röding) 

                                                 
12

 Rapport 5683, april 2007, s. 23 
13

 A.a. s. 24 
14

 A.a. s. 25 
15

 A.a. s. 25 
16

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 19 
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och tigeröring (korsning mellan bäckröding och öring). Trots att hybrider ofta saknar 

reproduktionspotential har Splejken visat sig kunna reproducera sig.
17

 

C) En så kallad supportive breeding-effekt kan även uppstå vid avel. Den innebär att negativa 

genetiska effekter kan uppstå då det är dålig variation på föräldraparen i ett avelsprojekt vilket 

kan leda till främst negativa effekter på grund av inavel.
18

 

Den geografiska spridningen av det genetiska materialet inom en art varierar stort beroende på 

vilken art det gäller och inom vilka ekosystem den rör sig i. Det finns tre olika 

interaktionsmönster som påverkar hur genuppsättningarna inom arten är sprida inom sitt 

utbredningsområde och mellan de olika populationerna: 

Distinkta populationer utgörs av isolerade populationer som tydligt skiljer sig ifrån 

varandra. Exempelvis laxartade fiskar som lax, öring och röding där olika populationer kan 

vara begränsade till slutna sjösystem.
19

 

Kontinuerlig förändring där inga tydliga gränser mellan populationer kan påvisas men det 

genetiska utbytet minskar med det geografiska avståndet mellan populationerna. Det blir då 

fråga om en successiv förändring av den genetiska sammansättningen över 

utbredningsområdet. Exempelvis Gädda vars stora utbredningsområde gör att populationer 

finns vitt spridda i hela landet.
20

 

Avsaknad av differentiering där ingen isolering inom arten existerar och därför finns heller 

inga genetiska skillnader över utbredningsområdet. Exempelvis ålen, som har ett gemensamt 

lekområde.
21

 

2.4 Odling och utsättning av främmande art 
Odling av vattenorganismer kallas vattenbruk eller akvakultur och innebär att 

verksamhetsutövaren genom avel, utfodring eller predationsskydd kontrollerar organismens 

(fiskens) produktion. Odling kan ske i landbaserade dammar eller bassänger där 

anläggningens vattenbehov tillfredsställs genom upptag från omgivande vattendrag eller från 

grundvatten. Odling kan även ske i kassar placerade i sjöar, floder, hav eller liknande. 

Utsättning i ett vattensystem av fisk är inte att betrakta som odling förutom om fisken även 

utfodras systematiskt när den satts ut i systemet. Fisk odlas ofta med ett av två huvudsyften 

antingen konsumtion eller utsättning.
22

 

Genom utplantering av genetiskt främmande material möjliggörs ett genetiskt utbyte mellan 

populationerna som inte normalt sett hade varit möjligt. Detta utbyte kan resultera i en 

förändring av den ursprungliga populationens genuppsättning. Resultatet från denna 

förändring kan bli att den genetiska anpassningen till det lokala ekosystemet försvagas eller 

helt försvinner.
23

  

                                                 
17

 Rapport 5910, dec 2008, s. 202 
18

 Rapport 5683, april 2007, s. 26 
19

 A.a. s. 25 
20

 A.a. s. 25 
21

 A.a. s. 26 
22

 Naturvårdsverket, Fiskodling, allmänna råd 93:10, s. 7-8 
23

 Rapport 5683, april 2007, s. 25 
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Det är inte känt hur stor den negativa påverkan på ursprungspopulationen kan bli. Beroende 

på hur mycket populationerna från början skiljer sig ifrån varandra blir effekten av 

spridningen olika från fall till fall.
24

 

2.5 Utsättning av fisk 
I det här arbetet fokuserar jag på fisk och därför kommer redogörelsen att handla om 

fiskutsättningar. Introduktion innebär att en för landet, eller området, främmande art sätts ut 

utanför dess naturliga utbredningsområde. Introduktion är oftast ämnad att skapa nya bestånd 

av en art som ej förekommer i området.
25

 Utsättningar av signalkräftor i kräftpestdrabbade 

vatten är ett exempel på introduktion. 

Utsättning av fisk i Svenska vatten har två syften: 

I. Bevarandesyftet, med underkategorierna: 

A. Stödja hotade populationer eller arter. Dessa utsättningars syfte är att stödja den 

hotade stammen medan orsaken till dess tillbakagång utreds och eventuella 

reparativa åtgärder genomförs. Det kan röra sig om för hårt fisketryck eller 

miljöskador på lekområden el. dyl. Vid sådan stödutsättning ska den lokala 

populationen användas och fisken ska härstamma från många föräldrapar för att 

undvika supportive-breeding-effekten.
26

 

B. Återintroducera utrotade bestånd till före detta populationsekosystem. När skadade 

vatten återställs till sitt ursprungliga skick ska återintroduktion av arter som 

försvunnit på grund av skadan alltid beaktas. Restaurering av skadade områden 

efter till exempel flottning kan påskyndas av utsättningar, det blir då fråga om en 

återintroducering eller en stödutsättning av en hotad art i det vattensystemet.  Det 

kan visa sig att arten helt försvunnit från området och det därför inte är möjligt 

med en naturlig återkomst av arten. I sådana fall kan återintroduktion av arten bli 

aktuellt. Vid sådan aktivitet ska, om möjligt, den lokala stammen användas. Om 

det inte är möjligt ska en stam med liknande biologiska egenskaper och från 

liknande ekosystem användas.
27

 

 

II. Skapandet av ett bättre fiske, med underkategorierna: 

A. Förstärkningsutsättningar vars syfte är att möjliggöra ett ökat uttag av beståndet. 

Utsättningar av fisk kan öka fiskemöjligheterna för både fritids- och yrkesfiskarna. 

För att kunna öka eller behålla beskattningsnivån av en population eller art kan 

förstärkningsutsättningar utgöra ett sätt att behålla en biologisk mångfald och ett 

starkt, livskraftigt, artbestånd. Ål och Gös har bland annat satts ut för att erbjuda 

yrkesfisket en chans att fortsätta taxera bestånden.
28

  

B. Kompensationsutsättningar, dvs. utsättningar som är ämnade att kompensera för 

skada på fiskbestånds habitat, reproduktionslokaler, vandringsvägar eller 

liknande.
29

 Dessa utsättningar genomförs bl.a. med stöd av domar i vattenmål, vid 

vattenkraftsutbyggnad och i skadekompenserande syfte vid den verksamheten. 

Besluten innebär att utsättning av fisk i det berörda området ska ske och att 

utsättningen ska utföras av verksamhetsutövaren. Det kan också bli fråga om att 

                                                 
24

 Rapport 5683, april 2007, s. 25 
25

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 22 
26

 A.a. s. 6 
27

 A.a. s. 6 
28

 A.a. s. 22  
29

 A.a. s. 5 
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ekonomiskt ersätta fiskerättsägare i området för uppkommen skada på 

fiskbestånden.
30

 Denna typ av utsättningar utgörs oftast av öring- och laxsmolt 

(yngel). Cirka 2 miljoner laxar sätts årligen ut i kompensationssyfte i Sverige.
31

 

Vid kompensationsutsättning bör den lokala stammen av arten användas.
32

  

En annan utsättningsform vars enda syfte är att tillfredsställa fritidsfiskeintresset är det så 

kallade Put-and-take utsättningarna. Vid sådan utsättning är inte idén att fisken ska etablera 

livskraftiga, egenreproducerande, bestånd. Syftet är istället att skapa förutsättningar för ett 

gynnsamt, och lönsamt, fritidsfiske. Den fisk som sätts ut är därför redan i fångststorlek, det 

är alltså inte fråga om några yngel och de arter som främst används för detta ändamål är 

regnbåge, öring och bäckröding. En variant på denna utsättningsform är Put-grow-and-take 

där mindre, yngre, fisk sätts ut i ett vattensystem, t.ex. sjö, å eller liknande och tillåts att växa 

till sig ett tag för att sedan fiskas upp.
33

 

2.6 Risker vid utsättning av fisk 
En stor genetisk variation föreligger ofta inom arter och populationer, särskilt bland de 

laxartade fiskarna. Populationerna avskiljs ofta av långa avstånd och/eller naturliga barriärer 

mellan populationerna vilket omöjliggör en sammanblandning av beståndens skiftande 

genuppsättningar. Dessa olika populationer inom en art betraktas inom fiskevården som olika 

stammar av samma art. De risker som identifierats vid utsättningar av fisk är att arten är 

densamma som i utsättningsvattnet men att gensammansättningen kommer från ett annat 

vatten än utsättningsområdet. Stammarna inom arten kan skilja sig åt vad gäller ynglens 

tillväxt, när de blir könsmogna och vandringsmönster.
34

 Dåliga utvärderingar av de 

ekologiska och genetiska effekterna av utsättningarna riskerar beståndens fortlevnad på lång 

sikt och stödodling där den genetiska variationen av föräldraparen inte beaktas eller 

dokumenteras kan riskera att orsaka inavel och felaktig genspridning.
35

 

Introduktion av nytt och främmande genetiskt material i olika ekosystem kan orsaka 

ekologiska och genetiska förändringar i systemet vilket i sin tur kan leda till negativa 

ekonomiska effekter för t.ex. yrkes- och fritidsfisket. Det kan dröja många år innan skador på 

populationernas genetiska mångfald kan uppmärksammas eller blir kännbar vilket försvårar 

möjligheten att tidigt vidta förebyggande eller reparativa åtgärder.
36

 

Andra negativa effekter som kan uppstå vid införande av främmande arter i ett nytt ekosystem 

är predation på de lokala artbestånden (införsel av rovfisk utarmar lokala populationer), 

konkurrens om födan (kan vara fråga om inomartslig konkurrens där swamping-effekten 

spelar stor roll) och spridning av parasiter och sjukdomar som de lokala populationerna saknar 

försvar eller tålighet emot (exempelvis spridningen av parasiten Gyrodactalis salaris från 

östersjölax till norska vatten med förödande effekt). För att få bukt med spridningen av 

parasiten har stora utrotningskampanjer genomförts i Norge där älvar rotenonbehandlats och 

sedan har lax återutsatts för att skapa nya, ickesmittade, bestånd.
37

 

                                                 
30

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 22 
31

 Fisk i fel vatten, Finfo. 2005:9, s. 20 
32

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 7 
33

 A.a. s. 23 
34

 A.a. s. 18 
35

 A.a. s. 20 
36

 A.a. s. 18 
37

 Fisk i fel vatten, Finfo 2005:9, s. 38-39 
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2.6.1 Oavsiktlig spridning 

Främmande arter eller genetiskt material kan spridas till nya områden på flera olika sätt:
38

 

1) Främmande genetiskt material kan av misstag eller oaktsamhet ha blandats med 

material eller art som avsiktligt släpps ut i ett vattensystem. 

2) Vattentransporter kan bära med sig främmande art/material i sina barlasttankar. 

Barlastvatten används av fartyg för att reglera stabiliteten. Vattnet som används kan 

innehålla främmande arter som följer med och riskerar att släppas ut i andra 

ekosystem. Många av de främmande arter som återfinns i Sverige antas ha spridits 

genom utsläpp av barlastvatten.
39

 Bland annat spridningen av svartmunnad smörbult 

och kinesisk ullhandskrabba till svenska vatten tros vara resultatet av utsläpp av 

barlastvatten.
40

 

3) Arter kan rymma från sumpar eller odlingar ut i det omgivande ekosystemet. 

Rymningar sker då främst från Kasseodling av fisk och är resultat av sabotage, oväder, 

haverier eller rovdjur som förstör eller lyfter fisk ur kassen. Landbaserade odlingar ses 

som helt säkra från rymningsrisk.
41

 

4) Fritidsfiskare kan sprida främmande material genom att använda främmande art som 

betesfisk.
42

 Användning av betesfisk vid fritidsfiske är relativt vanligt vid fiske efter 

rovfisk som gädda och abborre. Vid sådant fiske föreligger alltid en risk för att 

agnfisken rymmer eller frisläpps i ett system där den inte hör hemma.
43

 

5) Främmande arter kan även spridas genom att de släpps ut från akvarier. Risken 

föreligger då att den främmande arten vänjer sig vid vattensystemet och sprider sig på 

de inhemska arternas bekostnad.
44

 

2.6.2 Avsiktlig spridning 

Det huvudsakliga syftet med fiskevården i Sverige är att bevara den biologiska mångfalden 

och att skapa livskraftiga bestående fiskpopulationer. Utsättningar för att återetablera eller 

skydda hotade bestånd är en av metoderna som används för att huvudmålet ska uppnås. Det är 

inte bara laxartade fiskar som ingår i dessa bevarandeprojekt utan även ickekommersiella 

rödlistade arter, som exempelvis mal och siklöja, ingår i projekt vars syfte är att bevara den 

biologiska mångfalden.
45

 Projekt med syfte att återintroducera arter som försvunnit ifrån 

områden på grund av försurningar och flottning pågår i stora delar av Sverige. Dessa områden 

har restaurerats och den försvunna arten återintroducerats i ekosystemet för att bilda 

livskraftiga populationer. Stödutsättningar tillämpas även i syfte att stärka en försvagad eller 

hotad fiskstam. Vid stödutsättningar är det av yttersta vikt att den genomförs med individer 

ifrån den lokala stammen för att inte äventyra populationens gensammansättning. Det 

förekommer även utsättningsprojekt i syfte att skapa förutsättningar för en fungerande 

yrkesfiskenäring och för att ge allmänheten bättre fiskemöjligheter. Vid sådana utsättningar är 

det främst lax och ål som sätts ut i haven och i de större sjöarna (Vänern och Vättern) samt i 

älvarna.
46

  

 

                                                 
38

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 19 
39

 Fisk i fel vatten, Finfo 2005:9, s. 22 
40

 A.a. s. 23 
41

 A.a. s. 22 
42

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 19 
43

 Fisk i fel vatten, Finfo 2005:9, s. 24 
44

 A.a. s. 27 
45

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo 2001:8, s. 21 
46

 A.a. s. 21 
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Kapitel 3. Konventionen om biologisk mångfald (CBD)  
 

 

3.1 Historik och mål med CBD  
I slutet av 80-talet började expertgrupper, på uppdrag av FN:s miljövårdsprogram, arbeta fram 

ett dokument om globalt hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Konventionen som 

arbetet resulterade i stod klar för undertecknande vid FN mötet i Rio de Janeiro 1992. Sverige 

ratificerade konventionen 1993 och hittills har 191
47

 till 193
48

 länder, inklusive EU, skrivit 

under konventionen.
49

 

CBD har tre huvudmål: 

1) Bevarande av den biologiska mångfalden. 

2) Ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfaldens komponenter. 

3) En rättvis fördelning av nyttan av mångfaldens genetiska resurser.
50

 

Parterna som undertecknat CBD möts vartannat år i ett partsmöte (Conference of the parties - 

COP) men vetenskapliga möten och möten mellan olika arbetsgrupper genomförs även mellan 

COP mötena. Vid COP- mötena har varje part en röst
51

 och beslut kräver konsensus för att 

kunna fattas och genomdrivas.
52

   

CBD definierar biologisk mångfald som variationsrikedom bland levande organismer i land- 

och vattenekosystem. Biologisk mångfald har, i konventionen, getts en vid definition då den 

även innefattar mångfald inom och mellan arterna det vill säga även den genetiska variationen 

som existerar mellan olika, avskilda, populationer.
53

 

Konventionen vilar på två bevarandeformer:  

 Ex situ bevarande, som regleras i artikel 9 och som innebär att en art fortlevnad kan 

säkras genom ett bevarande av den utanför dess normala utbredningsområde främst då 

i någon slags odling, djurpark eller liknande. 

 In situ bevarande, som regleras i artikel 8 och som innebär att ekosystemet eller 

livsmiljön bevaras och därmed även artens eller arternas bestånd inom dessa. För 

odlade växter och domesticerade arter innebär denna bevarandeform att de miljöer där 

deras särart uppstod bevaras.
54

 

3.1.1 Genomförandet av CDB  

I arbetet med att begränsa och reglera oavsiktlig och avsiktlig införsel och spridning av 

invasiva arter ska staterna tillämpa försiktighetsprincipen.
55

 

                                                 
47

 Rapport 6389, okt 2010, s.8 
48

 Palmé A., Assessing and monitoring genetic patterns for conservation purposes with special emphasis on 

Scandinavia, år 2010, s. 13 
49

 Rapport 6389, okt 2010, s. 8 
50

 SÖ 1993:77, artikel 1 
51

 A.a. artikel 31 p. 1 
52

 Rapport 6389, okt 2010, s. 9 
53

 SÖ 1993:77, artikel 2 
54

 A.a. artikel 2 
55

 COP Decision VI/23, Guiding principle 1 
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Konventionen klargör vilka åtgärder varje stat som undertecknat konventionen ska genomföra 

för att målen med CBD ska uppnås: 

1) En nationell strategi, plan eller program för att bevara den biologiska mångfalden i 

landet ska tas fram. Alternativt ska redan befintliga strategier, planer eller program 

anpassas för att konventionsmålen ska kunna uppnås.  

2) Bevarandet av biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av de resurserna ska 

integreras i relevanta sektoriella och tvärsektoriella planer, program och politiska 

riktlinjer.
56

 

3.1.2 Förebygga, utrota eller begränsa 

Då det anses vara kostnadseffektivast att förebygga att främmande arter etablerar sig i ett nytt 

område fokuseras CBD:s arbete på att just undvika att främmande arter överförs till nya 

områden. Vid en introduktion ska åtgärderna fokuseras på att snarast utrota den främmande 

arten och som sista åtgärd, vid misslyckad utrotning, ska arbetet fokuseras på att begränsa 

ytterligare spridning av arten.
57

 Utrotningskampanjer får inte genomföras på ett sådant sätt att 

de hotar miljön runtomkring, äventyrar människors hälsa eller jordbruket. Utrotningen ska 

även ske på ett, för omgivningen, etiskt försvarbart sätt.
58

 Spridningsbegränsning kan 

innebära fångstprojekt, bekämpning på kemisk eller biologisk väg eller genom 

habitatskötsel.
59

 

För att förebygga införsel ska stater använda sig av gränskontroll och karantänsystem för 

skadliga arter och arter som kan tänkas vara skadliga. Dessa två förebyggande åtgärder ska 

hjälpa till att minska den oavsiktliga införseln och kontrollera den avsiktliga införseln av 

främmande arter. Även flyttning och utsättning av arter inom länder kan regleras på liknande 

sätt med kontroll- och karantänkrav. Beslut om kontroll och karantän ska baseras på 

riskanalyser där spridnings- och skaderisk beaktats.
60

  

3.1.3 Samarbete 

Samarbete mellan länder, särskilt de som gränsar till varandra, uppmuntras, de bör införa 

system som underlättar informationsutbyte mellan länder och även upprätta avtal som rör 

handel mellan länder med främmande arter som kan vara skadliga.
61

  

3.1.4 Tillstånd 

Vid avsiktlig införsel av främmande arter ska länder se till att artens skadepotential om den 

skulle släppas ut i landet utreds, detta gäller även om arten flyttas inom landet men mellan 

skiftande ekosystem. Tillståndet bör vila på en riskanalys, som kan inkludera en 

miljökonsekvensbeskrivning. Det är den som ämnar genomföra införseln som har 

bevisbördan. Givna tillstånd kan åtföljas av villkor, som exempelvis krav på övervakning eller 

att särskilda skyddsåtgärder vidtas innan införsel får ske. Kostnaderna för alla 

undersökningar, åtgärder och övervakningar kan läggas på den som söker tillståndet.
62

 Vid 

tillståndsgivning ska försiktighetsprincipen tillämpas. Detta innebär att bristande kunskap om 

en arts negativa effekt på ett ekosystem inte kan leda till att tillståndsmyndighet godkänner 

införseln.
63

 Länderna åläggs också att identifiera och reglera de potentiella oavsiktliga 

                                                 
56

 SÖ 1993:77, artikel 6 
57

 COP Decision VI/23, Guiding principle 2 
58

 A.a. Guiding principle 12 
59

 A.a. Guiding principle 15 
60

 A.a. Guiding principle 7 
61

 A.a. Guiding principle 9 
62

 A.a. Guiding principle 10 p. 1 
63

 A.a. Guiding principle 10 p. 2 
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införselvägarna för främmande arter.
64

 Bland de verksamheter där oavsiktlig införsel av 

främmande art kan förekomma nämns bland annat, fiske, sjöfart och vattenbruk. Vid sådana 

verksamheter kan det krävas att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en riskanalys för 

oavsiktlig införsel och utsläpp av främmande art.
65

  

3.1.5 Identifiering och övervakning 

För att uppnå bevarande- och nyttjandesyftena i artikel 8-10 (där artikel 10 rör det hållbara 

nyttjandet av komponenterna av den biologiska mångfalden) ska länderna som undertecknat 

konventionen identifiera komponenter av biologisk mångfald i sitt land och övervaka de 

identifierade biologiska beståndsdelarna, genom provtagning och liknande. De ska även 

identifiera och övervaka aktiviteter och processer som har skadat eller riskerar att skada 

bevarandet eller det hållbara nyttjandet av den biologiska mångfalden samt bibehålla och 

organisera data från identifierings- och övervakningsarbetet som resulterat från de 

ovannämnda aktiviteterna.
66

 

Som redan nämnts återfinns grunderna för in situ bevarandet i konventionens 8:e artikel där 

fokus för denna uppsats ligger på artikel 8h som innebär att ett land ska förhindra, kontrollera 

eller utrota främmande arter som införts och riskerar att orsaka skada i ett ekosystem, arterna 

inom ekosystemet eller livsmiljöer som arterna är beroende av. 

3.1.6 Skadeansvar 

Den som, genom införsel och utsläppning av främmande art i ett ekosystem, bryter mot de 

upprättade lagar och förordningar som upprättats för att förhindra skada på naturen ska 

bekosta de åtgärder och eventuella restaureringar av ekosystemet som kan bli resultatet av den 

uppkomna skadan.
67

 

Dessa ovanstående riktlinjer beslutades på ett partsmöte (COP) och är inte bindande för de 

undertecknande länderna. Sverige och EU har ändå åtagit sig att söka, så gott det går, följa 

dessa riktlinjer vid reglering kring införsel, odling och utsläpp av främmande arter.
68

 

3.2 Bernkonventionen 
Konventionen tillkom i Bern, 19 september 1979.

69
 Konventionens huvudmål är samarbete 

mellan de undertecknande länderna för att bevara flora och fauna, deras habitat och ge ett 

skydd för hotade, vandrande, arter för kommande generationer.
70

 För att uppnå detta 

innehåller konventionen bland annat krav på att de undertecknande länderna ska kontrollera 

införseln av främmande arter.
71

 För att uppnå målen med bernkonventionen antogs, år 2004, 

en strategi för invasiva främmande arter.
72

 Målsättningen med strategin är att, inom ramen för 

CBD:s riktlinjer, minska de främmande arternas negativa påverkan på den biologiska 

mångfalden, ekonomin och människors hälsa i Europa.
73

  

                                                 
64

 COP Decision VI/23, Guiding principle 11 p. 1 
65

 A.a. Guiding principle 11 p. 2 
66

 SÖ 1993:77, artikel 7 
67

 COP Decision VI/23, Guiding principle 12 
68

 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 

avseende på främmande arter och genotyper, s. 32 
69

 Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bernkonventionen) 
70

 Bernkonventionen, artikel 1 
71

 A.a. artikel 11 p. 2a 
72

 European strategy for invasive alien species (T-PVS/inf (2004) 
73

 A.a. s. 4 
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Kapitel 4. EU reglering 
 

 

4.1 Direktiv 
EU har upprättat ett ramdirektiv för vatten. Detta direktiv kom år 2000 och innehåller 

riktlinjer för EU:s vattenpolitik.
74

 Det övergripande målet med ramvattendirektivet är att 

uppnå god ekologisk status i alla vatten till år 2015.
 75

  När ekologisk status mäts kan både 

kemiska och biologiska mått användas. Alltså uppmäts en del av god ekologisk status genom 

att se på de organismer som lever i de skiftande vattenområdena, även fisk. För att se om 

fisken i vatten har god ekologisk status beaktas artrikedomen, artsammansättningen och 

åldersstrukturen. Här beaktas även förekomsten av främmande arter.
76

 Detta finns dock inte 

utskrivet tydligt i själva direktivet men nämns i ett vägledningsdokument.
77

  

För att säkra ett hållbart nyttjande av haven inom Europa upprättades år 2008 det marina 

direktivet.
78

 Direktivet är ett ramverk vars syfte är att medlemsländerna ska uppnå god 

ekologisk status i havsmiljön till år 2020.
79

 Vid en inledande bedömning av den marina 

miljöns status ska även främmande arter ingå i bedömningen.
80

 Vid fastställande av om den 

marina miljön har god miljöstatus krävs bland annat att främmande arter, som människan 

introducerat, hålls på en sådan nivå att ekosystemet inte påverkas negativt.
81

   

4.2 Natura 2000 
EU har som ett led i sitt arbete med att bevara den biologiska mångfalden upprättat så kallade 

Natura 2000-områden. Syftet med dessa områden är att bevara de identifierade skyddsvärda 

naturtyperna eller arterna inom detta område. Två direktiv ligger till grund för upprättandet av 

Natura 2000-områden i EU-länderna, art- och habitat
82

- och fågeldirektivet.
83

 Inrättandet av 

särskilt skyddsvärda områden är av stor vikt för bevarandet av hotade naturmiljöer. Art- och 

habitatdirektivet skyddar hotade arter men det förutsätter dock att arten redan är hotad, 

sällsynt eller sårbar (artikel 1g i-iii art- och habitatdirektivet). Som förebyggare av en 

utarmning av den genetiska mångfalden fungerar nog inte habitatdirektivet. Bevarandet av ett 

område kan dock indirekt innebära att en genetiskt viktig artvariation eller stam bevaras om 

den uppehåller sig i ett område som genom att det innehåller andra bevarandevärda arter 

utsetts till Natura 2000-område och därigenom skyddas. Skulle en art ses som endemisk, 

enligt artikel 1g iv i direktivet, för ett område som därigenom bör skyddas kan ett Natura 

2000-område upprättas för att bevara den. Direktivet innehåller vidare ett krav på reglering 

kring införandet av icke inhemska arter som riskerar att skada växter, djur eller naturmiljöer.
84

 

Däri ligger direktivets värde för bevarandet av en genetisk mångfald. Det är dock få av 

fiskarterna som kan ha genetiskt bevarandevärda populationer som listas i bilagan till 

direktivet vilket försvårar bevarandemöjligheten baserat enbart på direktivet. Vidare så finns 

                                                 
74

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/(EG) av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
75

 Direktiv 2000/60/(EG), artikel 4 
76

 Fisk i fel vatten, Finfo. 2005:9, s. 66 
77

 Rapport 5910, dec 2008, s. 104 
78

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
79

 Direktiv 2008/56/EG, artikel 1 p. 1 
80

 A.a. artikel 8 a, bilaga III tabell I 
81

 Direktiv 2008/56/EG, bilaga 1 p. 2 
82

 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
83

 Directive 2009/147/EC of the European parliament and of the Council of 30 November 2009 on the 

conservation of wild birds  
84

 Direktiv 92/43/EEG, artikel 22 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:NOT
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ingen utförlig definition av artbegreppet i direktivet vilket försvårar möjligheten att klargöra 

om det även avser underarter eller skilda populationer. I ett dokument görs antagandet att alla 

organismer därför kan antas innefattas i artbegreppet.
85

 Det kan tänkas att de baserar detta på 

det i bilagorna till direktivet angivna att arterna däri räknas upp med artens eller underartens 

namn men det finns inget i direktivet som tydligare anger om vad som ska räknas in i 

artbegreppet.
86

 Ett tydliggörande av artdefinitionen bör därför göras för att dess 

täckningsområde inom direktivet därigenom ska kunna fastställas. Natura 2000-områden 

täcker i dagsläget cirka 18 % av EU:s landområden.
87

 

4.3 Utvecklingsarbetet kring främmande genotyper inom EU 
I ett meddelande från kommissionen från år 2006 tas problemet med invasiva främmande 

arter upp och det konstateras att det ska vara ett prioriterat område men att ingen övergripande 

strategi tagits fram för hur problemet ska lösas.
 88

 I meddelandet föreslås vidare att ett system 

för tidig varning införs inom EU-länderna.
89

 År 2008 genomfördes en halvtidsutvärdering av 

EU:s arbete för bevarandet av den biologiska mångfalden. I det dokumentet inkluderas 

främmande genotyper i arbetet för att minska invasiva främmande arters påverkan på den 

biologiska mångfalden inom EU.
90

 Detta gjorde de inte i meddelandet från år 2006 vilket 

visar på en ökad insikt om vikten av bevarandet av även den genetiska mångfalden och en 

vilja att verka för detta bevarande. I meddelandet konstateras vidare att många länder inom 

EU saknar inhemska strategier för hanteringen av invasiva arter men att en rådsförordning 

rörande främmande arter inom vattenbruket tagits fram.
91

 I meddelandet efterlystes en 

förstärkning av EU:s ramverk för biologisk mångfald i frågan kring invasiva arter då det 

ansågs finnas luckor kring den regleringen.
92

 I ett annat meddelande från kommissionen, även 

det från 2008, ges begreppet invaderande art en mera omfattande definition än i CBD. Det 

konstateras att EU saknar instrument för att hantera främmande arter och definierar uttrycket 

invaderande art som främmande arter vars införande och spridning kan hota den biologiska 

mångfalden eller få andra oväntade konsekvenser. Härigenom avses alltså även arter som 

lyckas överleva, föröka sig och därigenom etablera sig i sin nya miljö och som riskerar att 

utgöra ett hot mot ekosystemet, grödor och boskap genom att påverka miljö, hälsa och 

ekonomi på ett negativt sätt.
93

  

I meddelandet konstateras vidare att handel direkt eller indirekt står för den största 

spridningen av främmande arter till nya områden. EU:s inre marknad gör att arter snabbt kan 

spridas till områden utanför deras naturliga utbredning. Även klimatförändringar anses bidra 

till spridningen av främmande arter på grund av mildare vintrar och varmare somrar.
94

  

Det är därför av vikt att alla länder inom EU har samma ramlagstiftning så att åtgärder som 

vidtas i ett land inte riskerar att bli verkningslösa på grund av att grannländerna inte vidtar 

                                                 
85

 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 
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liknande åtgärder eller reagerar samordnat med det drabbade landet.
95

 Det som saknas inom 

EU idag är enligt meddelandet: 

 Mekanismer för harmonisering och samordning av åtgärder mellan grannländer och 

regioner 

 Systematiska och formella krav på riskanalys vid införande av främmande arter 

 Regler kring oavsiktligt eller vårdslöst införande av främmande arter 

 Enhetligt system för övervakning och kontroll av invaderande arter och deras 

konsekvenser på den biologiska mångfalden.
96

 

En trestegsstrategi baserad på CBD:s riktlinjer föreslås bli vägledande för arbetet med 

främmande arter. Det första steget utgörs av förebyggande åtgärder då det anses vara billigare 

och miljövänligare att förebygga skador än att reparera uppkomna skador i efterhand. Då 

många arter sprids genom handel föreslås en skärpning av gränskontrollerna och ett ökat 

utbyte av information mellan nationella, regionala och internationella organ vars uppgift det 

är att begränsa spridningen av främmande arter.
97

 Det andra steget är att vidta åtgärder som 

möjliggör tidig upptäckt och utrotning av främmande art då det är effektivare att utrota ett litet 

bestånd innan det hunnit växa till sig och spridit ut sig i ett större område. För att det ska bli 

möjligt att tidigt upptäcka främmande arter krävs övervakningsprogram och ett system med 

tidig varning så att berörda myndigheter och aktörer tidigt ges information och kan ta fram 

strategier. Det tredje steget är att införa kontroller och långsiktig begränsning av invasiva arter 

som inte gått att utrota i sitt nya utbredningsområde. Även här föreslås ett system med 

samordnade insatser och informationsutbyte för att begränsa och kontrollera artens spridning 

till nya områden.
98

 

4.3.1 Åtgärdsförslag 

I meddelandet från 2008 presenteras även 4 alternativ till åtgärder för att hantera invasiva 

arter inom EU. Det första alternativet, (A) Inga åtgärder, är med som referenspunkt och visar 

på de konsekvenser som skulle kunna uppstå om ingen åtgärd vidtogs för att lösa problemet. 

Konsekvenserna beskrivs som fler invasiva arter som etablerar sig med ökande ekologiska, 

ekonomiska och sociala kostnader och problem.
99

  

Det andra åtgärdsalternativet, (B) Maximerat utnyttjande av befintlig lagstiftning i 

kombination med frivilliga åtgärder, avser ett scenario där ingen ny lagstiftning tillkommer 

utan arbetet bedrivs inom de ramar som redan existerar och att EU-länderna frivilligt väljer 

om gränskontroller ska inkludera främmande arter. Det skulle även vara möjligt att inom de 

redan existerande ramarna inrätta ett tidig-varningssystem och informationsutbyte mellan 

länder och berörda aktörer. Nuvarande ramar tillåter även att utrotningsplaner tas fram och 

finansieras nationellt. Problemet är att den nuvarande lagstiftningen inte täcker alla områden 

och rättsläget är tveksamt i vissa fall. Det blir även svårt att harmonisera de olika ländernas 

nationella regleringar kring främmande arter.
100

  

Det tredje åtgärdsförslaget, (B+) Anpassning av den befintliga lagstiftningen, liknar till stor 

del det förra alternativet men tanken är en utvidgning av natur- och miljöskyddet i den 
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befintliga lagstiftningen. Detta alternativ skulle förtydliga rättsläget men problemen kring 

harmonisering och samordning skulle riskera att kvarstå.
101

  

Det fjärde förslaget, (C) En övergripande specifik rättsakt, skulle skapa ett ramverk som 

reglerar hanteringen av problemet med invasiva arter. I lagregleringen skulle EU-länderna 

åläggas ett gränskontrollansvar och en skyldighet att utbyta information om de främmande 

arterna med varandra. System för övervakning och rapportering skulle kunna upprättas och 

finansieringen, genom EU-anslag eller nationellt, för utrotning och kontroll av de främmande 

arterna skulle bestämmas. Det fjärde alternativet ses som kontroll- och kostnadsmässigt mest 

effektivt. Det förtydligar rättsläget men skulle även innebära ökade kostnader för EU och dess 

medlemsstater.
102

 Alternativ C rekommenderades som lösning av problemet i en studie från 

IEEP (Institute for European Environmental Policy) som utkom 2009. I studien konstateras 

det att om alternativ C implementerats tidigare hade många av de uppkomna skadorna 

orsakade av främmande arter kunnat undvikas eller förebyggas. Alternativ C skulle även vara 

bästa verktyget för att förhindra fortsatt införsel och spridning av främmande arter och 

synliggöra riskerna med främmande arter och påverkansgraden som främmande arter utgör på 

omgivningen.
103

   

År 2010 genomförde EU en bedömning av arbetet med de övergripande målen för bevarandet 

av biologisk mångfald. I rapporten konstateras att arbetet med att minska främmande arters 

och genotypers påverkan på den biologiska mångfalden inom EU fortfarande pågick. 

Kommissionen arbetar alltså fortfarande med att ta fram en EU-gemensam strategi för arbetet 

med främmande arter och genotyper.
104

Detta efterfrågas också i en proposition som Sveriges 

regering lade fram 2009 där de konstaterar att det behövs en bättre EU-reglering kring 

främmande arter då den nuvarande regleringen är alltför fragmentarisk. Eftersom sådan 

reglering ännu inte kommit avvaktar Sverige en sådan innan nya regleringar på området 

införs.
105

 En reglering inom EU för främmande arter väntas komma år 2011.
106

 Vilket av 

alternativen som kommer väljas är inte klart men både regionkommittén och ekonomiska och 

sociala kommittén efterlyser lagstiftning.
107

 

4.4 EU-reglering kring främmande arter i vattenbruk 
Den reglering som närmast rör främmande arter inom EU tillkom år 2007. Förordningen 

reglerar användningen av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (akvakultur).
108

 

Förordningens övergripande mål är ett optimerande av de fördelar som flyttning och 

introduktion av främmande arter inom vattenbruket kan innebära och ett minimerande av 

risken för att ekosystem förändras och negativt utbyte av främmande genetiskt material.
109

 

Förordningen baseras på CBD artikel 8h som rör vikten av att främmande arter inte 

introduceras i nya områden där de kan hota ekosystem, livsmiljöer eller arter.
110

 Då flyttning 

av arter från ett område till ett annat, utanför deras naturliga utbredningsområde, kan utgöra 

en risk för ekosystem inkluderas även flyttning i förordningen men syftet med flyttningen ska 

vara för vattenbruk.
111

 Då det är lättare att upptäcka och förebygga problem på lokal nivå och 
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då ekosystemen varierar från område till område är det upp till medlemsstaterna att avgöra 

hur implementeringen av förordningen ska gå till.
112

 Förordningen förhindrar inte att länderna 

inför andra regleringar kring främmande arter som hålls i privata dammar och akvarier.
113

 

Förordningens definition av främmande art inkluderar underart som förekommer utanför sitt 

naturliga utbrednings- och spridningsområde.
114

 

Ändamålet med förordningen är att upprätta ett ramverk kring hanteringen av främmande 

arter inom vattenbruk och därigenom främja en hållbar utveckling av verksamheten.
115

 

Förordningen gäller vid flytt och introduktion av främmande och lokalt frånvarande arter som 

ska användas för vattenbruk i EU.
116

 Vid flytt av lokalt frånvarande arter inom ett land är 

förordningen endast tillämpbar om flytten efter genomförd riskbedömning kan antas innebära 

ett miljöhot.
117

 En del arter är undantagna från vissa av bestämmelserna i förordningen, bland 

annat arterna regnbåge (lat. oncorhynchus mykiss), bäckröding (lat. salvelinus fontinalis), 

kanadaröding (lat. salvelinus namaycush) och fjällröding (lat. salvelinus alpinus).
118

 

Förordningen tillåter dock att länderna själva avgör om de vill begränsa användningen av de 

arter som inte regleras av förordningen.
 119

  

4.4.1 Ansvarsfördelning 

EU-länderna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn enligt 

förordningen. Ansvarig myndighet har även getts möjlighet att tillsätta en rådgivande 

kommitté som hjälper myndigheten med vetenskaplig expertis.
120

 

4.4.2 Tillstånd 

Ansökan om tillstånd att introducera eller flytta en främmande eller lokalt frånvarande art 

görs av den som avser att genomföra handlingen.
 121

  Tillstånd ska sökas i det land som 

kommer vara mottagare av aktiviteten. Tillståndsperioden är på högst sju år.
122

 Efter de sju 

åren måste en ny ansökan genomföras men om inga negativa effekter kan påvisas, det vill 

säga att det föreligger låg risk för negativa ekologiska konsekvenser
123

, anses flyttningen vara 

rutinmässig förflyttning.
124

 I en ansökan ska bifogas ett beslutsunderlag som granskas av den 

rådgivande kommittén. Kommittén avgör huruvida underlagsmaterialet är tillräckligt för att 

bestämma om förflyttningen är rutinmässig eller icke-rutinmässig och meddelar behörig 

myndighet om de bedömer den vara rutinmässig eller inte och om förflyttningen ska föregås 

av karantän eller testutsättning.
125

 

 

Beslutsunderlaget ska bland annat innehålla följande information: 

Namn på arten eller underarten, artegenskaper, dess ursprung och utbredningsområden, dess 

historia inom vattenbruk, dess livscykel (bland annat tillväxttakt, livslängd, 

habitatspreferenser, flyttningsbeteende och födopreferenser), mål och motiv med 
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förflyttningen, alternativ för att uppnå målet med förflyttningen, beskrivning av området 

(inkluderande karta) som introduktionen avser, mängden av arten som aktiviteten avser, 

samspelet med inhemska arter (hybridiseringsrisker, konkurrensrisk, predation med mera) och 

den mottagande miljöns utseende inkluderande angränsande vattensystem. Vidare ska 

underlaget presentera hur uppföljning av introduktionen ska gå till för att en bedömning av 

dess eventuella negativa effekter på ekosystemet ska kunna genomföras.
126

 

Rutinmässig förflyttning innebär en introduktion eller utsättning av vattenlevande organism 

(fisk) där det är låg risk för en oavsiktlig överföring av en annan art eller underart (eftersom 

fisk tagits från kontrollerade fiskodlingar där ingen risk för blandning av arter eller underarter 

föreligger), som riskerar att negativt påverka vattenmiljön, tillsammans med den art som 

tillståndet avser eller där vattenbruket som sådant är av sådant slag att det inte föreligger 

någon risk för negativa ekologiska konsekvenser.
127

 Vid rutinmässig förflyttning kan behörig 

myndighet bevilja tillstånd, som ibland åtföljs av krav på karantän och/eller provutsättning.
128

 

Icke-rutinmässig förflyttning är när arten som avses med förflyttningen inte uppfyller de krav 

som uppställs för rutinmässiga förflyttningar.
129

 Vid en icke-rutinmässig förflyttning ska en 

miljöriskbedömning genomföras. Det är behörig myndighet som beslutar vem som ska 

genomföra miljöriskbedömningen och vem som ska stå för kostnaden av bedömningen.
130

 

Baserat på den genomförda riskbedömningen lämnar den rådgivande kommittén ett yttrande 

till behörig myndighet där de avgör om de anser att riskerna med förflyttningen är låga, 

medelhöga eller höga. Vid låg risk kan behörig myndighet bevilja tillståndet utan vidare 

formaliteter.
131

 Vid medelhög eller hög risk ska den rådgivande kommittén, i samråd med den 

som gör ansökan, avgöra om det finns några riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 

sänka risken ner till låg nivå och redovisa resultatet till behörig myndighet.
132

 Tillstånd för 

icke-rutinmässiga förflyttningar får inte ges om inte riskbedömningen, efter genomförda 

risksänkningsförslag, är låg. Avslag på en ansökan ska vara grundat på välmotiverade 

vetenskapliga argument. Vid otillräckligt vetenskapligt underlag kan avslaget baseras på 

försiktighetsprincipen.
133

  

Beslut om beviljande eller nekande av förflyttning ska meddelas skriftligen senast 6 månader 

efter att ansökan inkommit.
134

 Om beviljandet av tillståndet kan komma att påverka 

angränsande EU-länder ska behörig myndighet meddela de länderna och kommissionen om 

sin avsikt. De ska då inkludera i sitt meddelande själva beslutsförslaget, motiveringen till 

beviljandet och en sammanfattning av miljöriskbedömningen.
135

 De berörda länderna har 

sedan 2 månader på sig att inkomma till kommissionen med skriftliga kommentarer till 

beslutsförslaget.
136

 Från att beslutsförslaget inkommit har kommissionen 6 månader på sig att 

besluta om de ska godkänna, underkänna eller ändra i beslutsförslaget.
137

 Efter att 

kommissionen meddelat sitt beslut har de berörda länderna 30 dagar på sig att avgöra om de 
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vill hänskjuta kommissionens beslut till rådet.  Rådet har då ytterligare 30 dagar på sig att 

avgöra om de ska ändra på kommissionens beslut.
138

 

4.4.3 Återkallande av tillstånd 

Behörig myndighet kan, tillfälligt eller permanent, återkalla ett givet tillstånd om oförutsedda 

negativa effekter på miljön eller de inhemska bestånden uppkommer. Beslutet om att återkalla 

ett givet tillstånd ska vara baserat på vetenskapligt material och om det saknas ska beslutet 

vila på försiktighetsprincipen.
139

 

4.4.4 Tillståndsvillkor 

Tillstånd kan åtföljas av särskilda villkor för introduktion eller flyttning, i förordningen har de 

åtskiljts och reglerna för introduktion återfinns i kapitel IV medan villkoren för flyttning 

återfinns i kapitel V.  

4.4.5 Introduktion och flyttning 

Tillstånd för introduktion och flyttning, i enlighet med förordningen, får bara utfärdas om det 

uppfyller de krav som annan EU-lagstiftning ställer. Tillstånd får därför inte strida emot de 

djurhälsokrav som uppställs i direktiv 2006/88/EG eller de krav som rådets direktiv 

2000/29/EG av den 8 maj 2000, som rör införsel och spridning av växtskadegörare inom EU, 

uppställer.
140

  

Vid rutinmässig introduktion ska utsättning som sker i öppna eller slutna 

vattenbruksanläggningar kunna tillåtas utan krav på karantän eller provutsättning, förutom i 

vissa undantagsfall då behörig myndighet kan besluta om sådan åtgärd baserad på råd från 

rådgivande kommittén. En flyttning från sluten till öppen vattenbruksanläggning är aldrig att 

anse som rutinmässig introduktion.
141

  

Vid icke-rutinmässiga introduktioner till öppna vattenbruksanläggningar (ej avskiljda med 

barriärer från omgivande vattensystem) ska den organism som planeras att introduceras först 

placeras i karantän, avskild från omgivningen av barriärer, med syfte att skapa ett avelsbart 

bestånd. Karantänanläggningen kan ligga i ett annat EU-land än det där introduktionen ska 

genomföras om alla berörda länder går med på ett sådant beslut. Om kravet på karantän ställs 

så blir det den framavlade avkomman som sedan används vid introduktionen. Föräldraparen 

kan bara användas om det visar sig att de inte riskerar att sprida andra arter vid en 

introduktion och de är inkapabla att föröka sig i fångenskap eller är helt sterila. Vid flyttning 

kan mottagarlandet, i undantagsfall, kräva karantän före utsättning av arter från icke-

rutinmässiga flyttningar till öppna vattenbruksanläggningar.
 142

  

Behörig myndighet kan kräva att en icke-rutinmässig förflyttning
143

 föregås av en 

försöksutsättning med särskilda åtgärder vidtagna för inneslutning och andra förebyggande 

åtgärder.
 144

  

Vid försöksutsättning och icke-rutinmässig introduktion ska en beredskapsplan upprättas av 

den som söker tillstånd. Beredskapsplanen ska redogöra för hur den introducerade arten ska 
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kunna avlägsnas, eller dess bestånd minskas i händelse av oförutsedda negativa effekter på 

miljön eller de lokala artbestånden.
145

 

4.4.6 Övervakning 

Kravet på övervakning gäller både vid introduktion och vid flyttning.
146

 Övervakning ska 

pågå under 2 års tid, eller en generationscykel om den är längre än 2 år, efter introduktionen. 

Även längre övervakning kan krävas för att se om verksamheten har några långsiktiga effekter 

på det omgivande ekosystemet.
147

 Övervakningen kan skötas av den sökande eller av annan 

organisation med tillräckliga sakkunskaper inom området. Övervakningens mål är att värdera 

om miljöriskbedömningen varit heltäckande och se om det uppkommer annan påverkan på 

omgivningen.
148

 Övervakningens resultat utvärderas av den rådgivande kommittén som sedan 

skickar in resultatet till behörig myndighet för registrering.
149

 

4.4.7 Register 

Alla förflyttningar ska registreras. I registret ska allt material som rör ansökan och 

övervakning av aktiviteten samlas. Registret ska göras tillgängligt för allmänheten och andra 

medlemsstater och ett särskilt informationssystem ska upprättas för att underlätta 

informationsutbytet mellan länderna inom EU.
150
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Kapitel 5. Svensk lagstiftning 
 

 

Det är mångfaldens komponenter, både gener, arter och naturtyper, som utgör eller levererar 

alla de produkter, tjänster och upplevelser som sammantaget betecknas som 

ekosystemtjänster. Förloras den biologiska mångfalden, försvinner också en stor del av 

ekosystemtjänsterna. Det går inte att peka ut exakt vilka arter eller gener som måste finnas i 

ett fungerande ekosystem, eller hur mycket mångfald som kan förloras innan systemet förlorar 

sina ekosystemtjänster. Detta understryker vikten av att tillämpa försiktighetsprincipen vid allt 

nyttjande av naturens resurser. En funktionell diversitet, dvs. flera arter med liknande 

funktioner, bidrar till en viktig form av riskspridning.
151

 Försiktighetsprincipen återfinns i 

miljöbalkens hänsynsregler och ska beaktas vid ansökan och beslut om tillstånd och 

verksamhetsutövning.
152

 

5.1 Konventionsåtaganden 
Förutom konventionen för biologisk mångfald har Sverige tagit aktiv del i andra konventioner 

och arbetsplaner för att uppnå god ekologisk utveckling, inkluderande reglering kring 

spridning av främmande arter, av de olika havsområden som omger Sverige.  

Barlastvattenkonventionen togs fram 2004 av international Maritime Organization (IMO)
153

 

och Sverige ratificerade konventionen år 2007
154

, i en annan källa framgår det att 

konventionen undertecknades av Sverige i november år 2009.
155

 Här kan det vara så att ett 

årtalsfel insmugit sig i första källan. Konventionen har dock inte ännu trätt i kraft, för det 

krävs att 12 ytterligare länder ratificerar konventionen. Skulle så inte ske innan år 2011 måste 

arbetet börja om och en ny konventionstext arbetas fram.
156

 År 2009 hade 18 länder 

undertecknat konventionen.
157

 Vid konventionens eventuella ikraftträdande skulle ett nytt 

regelverk upprättas som bland annat skulle innebära att fartygens barlastvatten måste hanteras 

på sådant vis att risken för spridning av främmande arter minimeras.
158

 Reglerna skulle främst 

gälla för fartyg i internationell trafik men om det anses nödvändigt kan även nationella 

fartygstransporter inkluderas i regleringen.
159

 

Sverige samarbetar även med andra länder runt östersjön inom Helsingfors konventionen 

(Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area). Det 

beslutande organet inom den konventionen, kallat Helcom, inkluderar alla länder kring 

östersjön (och EU). Helcom:s mål är bland annat att ta fram planer för hur den biologiska 

mångfalden i östersjön ska bevaras för framtiden.
160

 För att uppnå detta mål planerar Sverige 
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att bland annat restaurera älvar för att möjliggöra vildlaxens vandringar och, om nödvändigt, 

utsättningsförstärka eller återinföra utrotade arter i deras ursprungsmiljö.
161

 

För områdena Skagerack och Kattegatt har Sverige gått med i Ospar konventionen vars syfte 

är att skydda och bevara nord-öst atlantens resurser.
162

 Denna konvention inkluderar 15 andra 

länder (och EU) och dess ursprungssyfte var att förhindra dumpning och annan skadlig 

verksamhet i havet. Ospar uppdaterades år 1998 till att även inkludera bevarandet av 

biologisk mångfald i atlantområdet.
163

 Ospar samarbetar med IMO om bevarandet av nord-öst 

atlanten. De har även, tillsammans med Helcom, infört frivilliga regler kring hanteringen av 

barlastvatten.
164

 

5.2 Sveriges miljökvalitetsmål 
För att leva upp till CBD:s krav upprättade Sverige nationella miljökvalitetsmål. Dessa 

ursprungliga 15, numera 16, miljömål ska utgöra grunden i Sveriges natur- och 

miljövårdsarbete. Av dessa är det 16:e mer direkt inriktat mot att uppnå målet biologisk 

mångfald. Detta miljömål, som tillkom 2005, har getts namnet Ett rikt växt- och djurliv. 

Huvudmålet är att alla 16 miljömål ska ha uppnåtts till år 2020.
165

  

Det 16:e miljömålets delmål var att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010
166

, att 

antalet hotade arter skulle minska med 30 procent, jämfört med år 2000, till år 2015
167

 och att 

nyttjandet av den biologiska mångfalden och dess resurser utfördes på hållbart vis till år 

2010.
168

  

Målen till år 2010 hade mest som syfte att få igång de processer som krävdes för att 

huvudmålet, ett rikt växt- och djurliv, skulle kunna uppnås och bibehållas i det långa loppet. 

Målen till 2010 har därför inte uppnåtts och tyvärr bedöms också målen till 2020 vara svåra 

att uppnå.
169

 Bedömningsgrunderna för om miljökvalitetsmålen har uppnåtts har ändrats då de 

annars riskerade att bli svårare eller omöjliga att uppnå. Numera ska bedömningen vara 

huruvida tillståndet i miljön uppnåtts eller om förutsättningarna för att nå målet inom en 

generation har uppnåtts. Denna ändring genomfördes för att naturens återhämtningstakt ska 

tas med i bedömningen. Då återhämtningen kan vara långsam kan det ta tid innan åtgärderna 

som vidtagits når målet men förutsättningarna för att nå målet finns där.
170

 

I miljömålet Levande sjöar och vattendrag finns ett delmål där det konstateras att främmande 

arter som kan hota biologiska mångfalden inte ska introduceras.
171

 Det föreslås även att 

ovanstående begränsning av introduktion av främmande arter införs i miljömålet Hav i balans 

samt levande kust och skärgård.
172

 Båda dessa miljömål har även delmålen att uppnå en god 

ytvattenstatus (i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).
173

 En god 
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ytvattenstatus inkluderar artsammansättningen hos djur- och växtarter och inkluderar på så 

sätt även ett begränsande av främmande arter som kan hota denna artsammansättning.
174

 

Även i delmålen till miljömålet Storslagen fjällmiljö anges dels att främmande arter som kan 

hota den biologiska mångfalden inte ska introduceras och även att de lokala fiskbestånden i 

fjällsjöarna ska bevaras vilket kan innebära att utplantering av främmande populationer 

begränsas eller förbjuds.
175

 

5.3 Fiskeriverkets policydokument 
Fiskeriverket gav 2001 ut ett policydokument där de övergripande målen vid utsättning och 

spridning av fisk fastslogs. Två av målen i dokumentet kan knytas till ett begränsande av 

främmande arter och genotyper. I dokumentet fastslås att: 

 Risken för skadliga effekter av avsiktlig och oavsiktlig spridning av fisk ska 

minimeras. 

 Spridning av främmande arter och stammar till nya områden och vattensystem ska 

förebyggas och riskerna vid spridning ska minimeras.
176

 

För att uppnå dessa mål ska försiktighetsprincipen tillämpas både vid utsättning och odling av 

fisk. Då det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att veta vilka gener inom arterna eller 

vilka arter inom ekosystemen som behövs för att systemet ska fungera är det viktigt att 

försiktighetsprincipen tillämpas vid all verksamhet som kan komma att påverka naturen.
177

 En 

riskbedömning bör därför göras för att se om det föreligger några skaderisker vid 

verksamheten och hur dessa eventuella risker kan minimeras. Nyttan med åtgärden bör 

jämföras med andra åtgärder som kan uppnå målet med utsättningen, till exempel 

habitatsrestaurering och förändrade fiskerestriktioner. Slutligen föreslås att 

uppföljningsprogram genomförs så att verksamhetens effekter dokumenteras.
178

 Dokumentet 

som sådant är inte juridiskt bindande utan innehållet är ämnat att ses som en vägledning för 

myndigheter och andra organisationer och aktörer inom området.
179

 

5.4 Svensk reglering kring utsättning, flyttning och odling av fisk 
I miljöbalkens (MB) 8 kapitel, som rör skydd för djur- och växtarter, framgår det av 3§ att 

regering eller myndighet som utsetts av regeringen får meddela föreskrifter och villkor som 

reglerar utsättande av djur i naturen. Regleringen är avsedd att förhindra spridning av djur 

(och växter) utanför deras naturliga spridningsområde. Detta då de kan riskera att negativt 

påverka den biologiska mångfalden. Detta lagrum är även avsett att förhindra spridning av 

inhemska arter till nya områden inom landet dit de inte kunnat sprida sig på naturlig väg. 

Bestämmelsen gäller dock inte om annat föreskrivs i annan lagstiftning. Utsättning av fisk 

regleras därför istället i fiskelagen.
180

 

                                                 
174

 Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med 

avseende på främmande arter och genotyper, s. 43 
175

 Prop. 2009/10:155, s. 203 
176

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo. 2001:8, s. 4 
177

 Prop. 2009/10:155, s. 233 
178

 Utsättning och spridning av fisk, Finfo. 2001:8, s. 5 
179

 A.a. s. 4 
180

 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 105 



23 

 

5.4.1 Införsel av fisk från annat land 

Införsel av fisk regleras i förordning om införsel av levande djur m.m. (SFS 1994:1830), ett 

av förordningens huvudsyften är att förhindra att utländska arter som kan skada Sveriges 

djurliv planteras in här i landet.
181

  

Vid tillståndsärende kring införsel av fisk över gränsen för utplantering i svenska vatten ska 

ansvarig myndighet, i det här fallet jordbruksverket, samråda med fiskeriverket.
182

  

Om ett tillstånd att föra in djur från annat land beläggs med krav på karantän ska 

anläggningen där karantänen verkställs godkännas av jordbruksverket som även sköter 

tillsynen av verksamheten.
183

 

5.4.2 Krav på tillstånd 

Vid utplantering och odling av fisk är det, enligt fiskelagen 28§, regering eller myndighet som 

regeringen utsett (Fiskeriverket) som meddelar föreskrifter om vilka krav på att särskilt 

tillstånd som kan ställas. De ska även reglera vilka allmänna villkor som ska gälla vid 

utsättning, flyttning eller odling av fisk.  Tillståndsmyndighet vid odling, flyttning eller 

utsättning av fisk är länsstyrelsen.
184

 Tillstånd får inte ges för arter eller stammar som med 

hänsyn till vattenområdets särart inte är lämpliga. Tillstånd får inte heller ges vid risk för 

spridning av smittsamma sjukdomar.
185

  

5.4.3 Prövning av tillstånd 

För prövning av tillstånd för odling, utplantering och flyttning av fisk gäller fiskeriverkets 

föreskrift om odling, utplantering och flyttning av fisk (FIFS 2001:3). När det gäller fisk avser 

föreskriften alla utvecklingsstadier av fisk, det vill säga rom, yngel, ungfisk och fångstfärdig 

fisk.
 186

 

I 2§ definieras vad som är att betrakta som främmande art eller stam i Sverige. Alla arter och 

stammar som förts in i Sverige efter år 1800 är att betrakta som främmande. Bestämmelsen 

definierar även vad som är att betrakta som odling, flyttning och utsättning av fisk. Odling av 

fisk definieras som uppfödning inom avgränsade områden och i en kontrollerad miljö. 

Utplantering av fisk innebär att fisk släppts ut i naturvatten och flyttning av fisk innebär att 

fisk flyttas från ett vattenområde till ett annat i odlings-, utplanterings- eller sumpningssyfte. 

Med vattenområde avses ett vatten som tillåter fisk att vandra eller sprida sig i.  

5.4.4 Ansökan om tillstånd 

Tillståndsansökan avseende odling, utplantering eller flyttning av fisk enligt FIFS 2001:3 görs 

hos länsstyrelsen.
187

 Tillstånd får enligt 4§ inte lämnas för: 

1. Odling, utsättning eller flyttning av arter eller stammar som är främmande för Sverige, 

det vill säga att de introducerats i landet efter år 1800 eller aldrig tidigare införts i 

landet. Denna regel gäller inte för odling där det inte föreligger någon risk för 

smitning av fisk ut i naturen. Detta förutsätter ett slutet odlingssystem avskiljt från 

vattenområden eller vattensystem. Vissa fiskarter undantas också från bestämmelsen i 

4§ 1 pkt. Fiskarterna som kan undantas från bestämmelsen är regnbåge, bäck- och 
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kanadaröding, splejk och gräskarp. Även fiskarter med ursprungsstammar 

gemensamma för de nordiska länderna (i.e. Sverige, Norge och Finland) kan ges 

tillstånd för utplantering, odling och flyttning.   

2. Vattenområden med odling av arter eller stammar av nationellt intresse eller som har 

betydelse för vattenbruket. Odling, flyttning eller utsättning får inte riskera att 

påtagligt skada yrkesfisket, naturvården eller friluftslivet i områden som är av 

riksintresse enligt MB 3 kapitlet.
188

 

3. Flytt av levande fisk från hav och till hav angränsande sötvattensområden över det 

första vandringshindret till övriga sötvattenområden. Regleringen nämner att 

vandringshindret ska hindra lax och havsöring men nämner dock inte att det enbart är 

dessa arter som regleringen ska avse. Har dock tolkats så i senare rapporter då de 

menar att det är flyttning av just lax eller öring som tillstånd inte får lämnas för. Dock 

anges i föreskriften fisk utan någon vidare definition eller avgränsning men själva 

vandringshindret ska hindra vandrande lax eller öring vilket för den skull inte behöver 

innebära att det enbart är dessa arter som avses med begränsningen.
189

 Ål (med 

artnamnet anguilla anguilla) får dock utplanteras ovanför vandringshinder och i 

enlighet med bestämmelserna i 19§ 1pkt. 

 

Tillståndet för lax i sötvatten eller mynningsområden gäller för den stam som kommer från 

det område som tillståndet avser. Om tillståndet gäller för hav ska stammen som härstammar 

från det vattensystem som ligger närmast användas.
190

 

5.4.5 Tillståndsvillkor 

Tillstånd som ges kan förenas med villkor som förhindrar att sjukdomar sprids till Sverige 

eller mellan olika vattenområden och vattensystem inom Sverige.
191

 Vid nyetablering av 

odling i sötvattensområde får tillstånd inte ges om lax vandrar i vattenområdet.
192

 Ett register 

ska föras över de tillstånd till fiskodlingar som länsstyrelsen delat ut och ska vid varje 

kalenderårsskifte tillhandahållas fiskeriverket.
193

 

Vid utplantering av bäck-, kanadaröding, gräskarp och splejk ska tillståndet kräva att fisken 

inte kan lämna vattenområdet den sätts ut i. De två rödingarterna och splejk får bara planteras 

ut i vattenområden där tillstånd sedan tidigare meddelats. Det får alltså inte förekomma någon 

nyetablering av dessa arter i Sverige.
194

  

Undantag från föreskrifterna får ske om det behövs för något vetenskapligt ändamål eller om 

synnerliga skäl föreligger för undantag. Om undantaget gäller främmande art eller stam ska 

dock frågan lämnas över från länsstyrelsen till fiskeriverket för besked.
195

  

5.4.6 Analyskrav 

I fiskelagens 20§ 2 stycket, fastslås att regering eller myndighet som utsetts av regeringen 

(Fiskeriverket)
196

 kan kräva att det vid en fiskutsättning genomförs en analys av vilken 

påverkan en sådan verksamhet kan komma att ha på miljön. Vid en sådan analys kan den som 
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vill genomföra utsättningen få stå för kostnaden. Dock verkar det inte som att det alltid är så 

då det i lagen bara konstateras att det ”får innebära” att verksamhetsutövaren genomför 

analysen. När en analys genomförts av ansvarig myndighet (fiskeriverket eller länsstyrelsen) 

avgör myndigheten om kostnaden för analysen betalas av verksamhetsutövaren genom en 

avgift, som helt eller delvis täcker kostnaden för analysen. Myndigheten ska vid sådan 

bedömning ta hänsyn till verksamhetens omfattning.
197

 

Uttrycket analys kan vara lite vagt men vad som menas, enligt propositionen, är att vid en 

fiskutsättning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras i enlighet med 

miljöbalkens (MB) 6 kapitel.
198

   

5.4.7 Återkallande av tillstånd 

Ett tillstånd att bedriva odling av fisk kan av länsstyrelsen återkallas, helt eller delvis, om den 

som fått tillståndet inkommit med oriktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter som haft 

betydelse för tillståndet. Om verksamheten inte följer det tillstånd eller villkor som gäller för 

verksamheten kan tillståndet även då begränsas eller återkallas. Det krävs dock att avvikelsen 

från tillstånd eller villkor inte är av ringa betydelse. Verksamheten kan ha varit upphov till en 

olägenhet, som inte kunde förutses när tillståndet gavs, denna olägenhet måste dock vara av 

väsentlig betydelse för att tillståndet ska kunna begränsas eller dras in. Om det föreligger en 

avsevärd risk för att skyddsvärda fiskbestånd kan hotas av verksamheten kan tillståndet 

begränsas eller dras in. Slutligen kan tillstånd dras in eller begränsas om det inte använts 

under lång tid och det kan antas att det inte kommer att användas, om verksamheten helt har 

upphört, om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare eller om det krävs för att uppfylla Sveriges 

förpliktelser gentemot EU.
199

 

5.4.8 Ändring av tillståndsvillkor 

I vissa fall har länsstyrelsen möjlighet att ändra, upphäva eller meddela nya villkor eller 

bestämmelser i tillstånd som getts för odling av fisk. Detta kan ske om tillståndsansökaren 

lämnat felaktiga eller falska uppgifter alternativt helt utelämnat för tillståndet eller villkoret 

betydelsefulla uppgifter. Det kan även ske då tillstånd eller villkor för verksamheten inte följts 

eller om en olägenhet, som inte kunde förutses när tillstånd gavs, uppkommit. 

Tillståndsvillkor kan även förändras om en, ur smittskyddssynpunkt, väsentlig förbättring av 

odlingstekniken kan ske eller om anläggningens rymningssäkerhet kan förbättras genom 

ändringen. Exempelvis kan här nämnas förbättrade reningstekniker när det gäller vattnet som 

används inom verksamheten eller förbättrade inneslutningsanordningar vid kasseodlingar där 

smitning alltid utgör risk. Dessa ändringar får dock inte påverka verksamheten på ett sådant 

sätt att den inte längre kan bedrivas eller göra att det blir avsevärt svårare att bedriva den.
200

 

5.4.9 Straffbestämmelser 

Om någon utan tillstånd eller i strid emot annan föreskrift som tillkommit i enlighet med 

fiskelagen 28§ genom uppsåt eller oaktsamhet planterar ut, flyttar eller odlar fisk döms de till 

böter enligt fiskelagen 42§. Om brottet anses som ringa döms de inte till ansvar. Vid ringa 

brott ska inte hänsyn tas till mängden fisk det handlat om utan det som ska beaktas är om 

tillstånd hade utfärdats om ansökan hade gjorts och om risk för skada av verksamheten visat 

sig vara liten.
201

 Bedömningen kommer då snarare att handla om i vilket vattensystem 

utsläppet skett, t.ex. om fisk släppts ut i en sjö utan åar, bäckar eller andra spridningsvägar till 
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andra sjöar eller större vattensystem där arten kunnat orsaka skada.  Bedömningen bör nog 

även se vilka naturvärden och arter som hotats av utsläppet och i hur stor grad.  

Den som, genom oaktsamhet eller uppsåtligen, bryter mot artskyddet i MB 8:3§ genom att 

plantera ut djur döms till böter eller fängelse i upp till två år enligt MB 29:2b§ 3pkt. Vid grovt 

artskyddsbrott kan straffet bli fängelse upp till fyra år. Vid avgörande om brottet var grovt ska 

beaktas om arten det rört varit hotad, sällsynt eller skyddsvärd. Det bör även beaktas hur länge 

den brottsliga aktiviteten pågått, i hur stor utsträckning och om den varit ekonomiskt givande 

för förövaren.  

Vid olovlig införsel eller försök till införsel av djur till Sverige ska lagen (2000:1225) om 

straff för smuggling tillämpas.
202

 Förövaren kan dömas för smuggling till böter eller fängelse i 

upp till två år.
203

 Är brottet grovt blir straffet fängelse från sex månader upp till sex år. För att 

gärningen ska bedömas som grov ska handlingen vara ett led i en systematisk brottslig 

handling, av särskilt farlig art eller ha kränkt ett betydande samhällsintresse.
 204 

De två sista 

kriterierna gäller vid situationer då människor genom införseln utsatts för fara eller det införda 

materialet varit av särskilt farligt slag.
205

 Dessa kriterier verkar näppeligen passa in på just 

införsel av främmande art. 
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Kapitel 6. Diskussion  
 

 

Det finns flera olika konventioner som tar upp hur olika delar av arbetet med att begränsa 

främmande arters spridning i Europa både i havet och på land ska gå till. CBD:s riktlinjer 

ligger dock oftast som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom EU och de länder som 

skrivit under den. Bernkonventionen har dragit upp sina riktlinjer för hur arbetet med 

främmande arter bör se ut inom Europa. 

Existerande samarbeten mellan länderna som har havsområden (Barlastkonventionen, Ospar 

och Helcom) visar på en insikt om problemet kring sjötransport och oavsiktlig spridning av 

främmande arter. Barlastvatten har identifierats som ett stort problem när det gäller oavsiktlig 

spridning av främmande arter till nya områden där de riskerar att bli invasiva. 

Barlastvattenkonventionen upprättades för att hantera problemet men den verkar inte ha trätt i 

kraft vilket kan ses som ett steg bakåt i utvecklingen. Projekt har startats inom Helcom för att 

bevara viktiga fiskbestånd vilket inkluderar förstärkningsutsättningar av arten. Sådan 

verksamhet medför alltid en risk för spridning av främmande genotyper till nya områden 

vilket gör det viktigt att kontroller och uppföljningar av sådana projekt regelbundet genomförs 

för att säkerställa en snabb reaktion om det skulle visa sig att en främmande genotyp släppts 

ut vid förstärkningsutsättning eller återutsättning. 

Frihandeln inom EU gör det svårare att, genom tullrestriktioner, begränsa införselrisken av 

invasiva arter från ett land till ett annat inom EU. Då kan karantänkrav och 

försöksutsättningar kanske ersätta tullreglering som en metod att kontrollera främmande arters 

introduktion och spridning inom EU. Vid försöksutsättningar bör de genomföras väldigt 

försiktigt och inte utan rigorösa säkerhetsåtgärder vidtagna som möjliggör en snabb reaktion 

vid skada på ekosystemet. 

De mål som EU och Sverige satte upp om att till exempel helt ha stoppat förlusten av 

biologisk mångfald till 2010 uppnåddes inte. Målen var väldigt optimistiska vilket har 

förklarats med att avsikten var att få igång de processer som krävdes för att uppnå målen 

snarare än att söka uppnå dem till det utsatta målåret. Jag är lite mera cynisk i min analys av 

varför de satte så höga mål; med utopiska mål kan ingen ställas till svars när målen inte 

uppnås. Målen fungerar då kanske inte heller som de är ämnade att göra då de flesta som 

arbetar med dem inser att de inte kommer uppnås vilket riskerar att underminera hela arbetet 

med att bevara biologisk mångfald. Mer realistiskt utformade mål och delmål kan innebära en 

ökad vilja att arbeta för att nå målet då delmålen faktiskt kan uppnås och det då blir mer 

synligt att arbetet med att nå slutmålen går framåt. Det svåra blir då att klargöra vad som 

måste göras för att bevara den biologiska mångfalden och hur det ska genomföras. Men det är 

en utmaning som måste antas om förlusten av biologisk mångfald ska hejdas. 

Alla främmande arter som i Sverige används i vattenbruk är undantagna bestämmelserna i 

EU:s förordning 708/2007. Enbart hybridarterna som kan föröka sig, i.e. splejk och bröding 

undantas inte i EU förordningen. Förordningen lämnar dock öppet för medlemsländerna att 

själva reglera införsel, odling och utsättning av arter. Sverige har valt att själva reglera vilka 

arter som får spridas och vilka som inte får spridas och därigenom begränsa 

spridningsmöjligheterna för dessa undantagna arter, d.v.s. bäck- och kanadaröding, regnbåge 

och gräskarp.  
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Det råder en viss definitionsröra kring hur begreppet främmande art ska uttolkas. Främmande 

art har ett vidare eller smalare definitionsområde beroende på vilken reglering det handlar om. 

Detta är inte bra och jag efterfrågar ett tydliggörande vilka definitioner som ska användas och 

vad de då innebär. Om CBD:s definition är den som gäller bör det direkt framgå i dokumenten 

och regleringarna vilket skulle tydliggöra skyddet för inhemska genetiska variationer av en 

art.  

CBD:s riktlinjer klargör vem som ska stå för kostnaderna vid både avsiktlig och oavsiktlig 

införsel, odling och spridning av främmande arter. Den som ansöker om tillstånd kan åläggas 

att bekosta alla undersökningar och liknande. Även den som oavsiktligt inför och sprider 

främmande arter som kan orsaka skada kan göras betalningsansvarig enligt CBD:s riktlinjer. 

Sverige har följt CBD:s riktlinjer inom det här området och reglerat hur ersättningsansvaret 

ska se ut. EU saknar reglering kring vem som ska stå för kostnaden men det kan ju vara så att 

det har lämnats öppet för medlemsländerna att själva reglera vem som ska stå för kostnaderna. 

En reglering av införsel, spridning och utsättning av främmande genetiskt material bör 

innehålla ansvarsbestämmelser om vem som bär kostnadsansvar vid skada som träder ikraft 

vid överträdande av regleringen. Bör EU lämna det fritt för medlemsländerna att själva 

bestämma hur en sådan bör se ut eller ska de åtminstone sätta en minimiskala för vilka brott 

mot regleringen som bör leda till straff, hur grova de bör vara och hur hårda straff som bör 

dömas? Ska straffbestämmelsen som mest utgöras av bötesbelopp eller ska det vara möjligt att 

döma någon till fängelse vid grova överträdelser av regleringen? Räcker det kanske med 

reglering genom tillståndskrav eller kan straffen integreras i bestämmelserna kring 

miljöskador och hur de ska ersättas? Förhoppningsvis kan den kommande EU-regleringen ge 

svar på dessa frågor. 

EU:s reglering är fragmentarisk och den reglering som finns nu hanterar inte oavsiktlig 

införsel eller introduktion av främmande arter. Vidare är den befintliga regleringen fokuserad 

på vattenbruk och rör inga andra aktiviteter där fisk av främmande art eller population kan 

riskera att spridas till nya områden där den inte förekommer naturligt. Den här bristen jobbar 

EU med att få bort. Hur de gör återstår att se men om de väljer att gå på lösningsalternativ C 

och upprättar ett fungerande ramverk rörande införsel, odling och spridning av främmande 

arter så bör de följa CBD:s riktlinjer. Ett sådant ramverk bör därför innehålla krav på 

riskanalys vid tillstånd och villkor vid verksamhet med främmande art som kan riskera att 

skada den biologiska mångfalden. Det bör även klargöra hur regleringen av oavsiktlig införsel 

och spridning ska se ut för att minimera riskerna att det händer. Ramverket bör även klargöra 

vem som har betalansvaret för uppkommen skada på grund av invasiv främmande art eller 

ålägga staterna att själva reglera detta område.    

Ett ramverk skulle underlätta för medlemsländerna inom EU att utveckla sina egna regler 

kring främmande arter. Ramverket skulle även underlätta samarbetet mellan länder och 

möjliggöra tidiga varningar vid införsel av främmande arter som kan hota ekosystemen. Den 

reglering som EU håller på att arbeta fram bör därför slå fast hur samordningen mellan de 

olika länderna inom, och utanför, EU ska se ut. Hur information om nya, potentiella, hot emot 

den biologiska mångfalden ska förmedlas mellan länderna och hur de gemensamt bör agera 

vid uppkommet problem. 

Även Sveriges lagstiftning på området skulle förbättras genom ett ramverk inom EU. Ett 

sådant ramverk skulle kunna förena de nu ganska utspridda reglerna kring införsel, odling och 

utsättning av fisk. Den existerande lagregleringen som finns inom EU och Sverige följer de 

upprättade ramar som CBD drog upp vid ett COP-möte och ett ramverk inom EU skulle 
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förhoppningsvis även det följa dessa CBD ramar vilket skulle förbättra medlemsländernas 

möjligheter att uppnå EU:s miljömål kring bevarandet av biologisk mångfald.  

Det är olyckligt att EU tagit så lång tid på sig med att komma med en tydlig reglering kring 

främmande arter. Vid en sådan fördröjning kan det lätt bli så att länderna inom unionen 

avvaktar EU:s rättsutveckling och väntar med att införa eller förbättra sin egen reglering inom 

området. EU reglering borde kommit mycket tidigare för att möjliggöra för medlemsländerna 

att införa harmoniserande lagstiftning på området. EU hade utvecklat miljömål till år 2010 

som Sverige arbetade in i sina miljökvalitetsmål, dessa var ambitiösa och visade på en stark 

vilja inom EU att bevara den biologiska mångfalden. Men utan utvecklade, fungerande, 

ramverk inom alla områden som rör bevarandet av biologisk mångfald så kommer det 

fortsätta vara omöjligt att uppnå målen som satts upp för arbetet med bevarandet av biologisk 

mångfald inom EU. 

Införsel, odling och utsättning av fisk är en bra metod att använda vid förstärkning av bestånd 

eller för att återintroducera en art i ett restaurerat ekosystem. Det är dock av stor vikt att arten 

som introduceras kommer från en population av samma stam som redan finns i området eller 

som fanns i området innan. I den svenska regleringen har det uppmärksammats att 

utsättningar av fisk med främmande genetiska egenskaper kan skada en populations särart. 

Det har därför reglerats och slagits fast att utsättningar ska ske med älvseget material och med 

stor variation på avelsfiskarna för att undvika utarmning av populationens genetiska särart och 

för att säkerställa att inavel inte förekommer vid odling. Vid återintroduktion kan det dock 

vara en omöjlighet att introducera samma stam som tidigare då den kan ha utrotats redan. Det 

är då av vikt att söka säkerställa att den art som introduceras kommer från ett ekosystem med 

liknande förutsättningar som råder i området där utsättning ska ske. 

Utsättning kan även användas för att kunna fortsätta med en kommersiell taxering av 

bestånden som existerar. Personligen anser jag att det är en förkastlig metod att använda sig 

av. Att odla och släppa ut fisk för att yrkesfiske eller fritidsfiske ska kunna fortsätta bedrivas 

med hög belastning på ett ekosystem är inte försvarbart. Om en arts populationer försvagas 

genom för högt fisketryck (yrkes- eller fritidsfiske) bör inte populationerna förstärkas om inte 

något även görs åt den höga taxeringen av systemet. Utsläpp av fisk bör inte ske för att 

bibehålla en hög taxering utan för att bevara en arts överlevnadschanser och den biologiska 

mångfalden. Detta uppnås inte genom sådana utsättningar då det inte är säkert vilken del av 

populationen som taxeras, om det är den vilda delen av populationen eller om det är de odlade 

fiskarna som kanske har svag reproduktionspotential. 

Kompensationsutsättningar är även det en möjlighet att förstärka och bevara en populations 

särart men det är då av vikt att utsättningen även här åtföljs av krav på att arten som sätts ut är 

av samma stam som den som redan finns i ekosystemet och att mängden som släpps ut inte 

riskerar bli för hög vilket kan leda till ett ökat tryck på andra arter inom systemet. 

Vad gäller Put-and-take utsättningar och odling av fisk för sådan verksamhet ser jag inga 

större problem om utsättningarna och odlingen sker i slutna vattensystem där smitning och 

spridning till andra system med skador som resultat är liten. Här krävs dock att riskanalysen 

som genomförs är så gedigen att inga potentiellt viktiga populationer förbises och sedan tar 

skada av introduktionen. Sjöar som används för dessa ändamål håller kanske annan fisk än så 

kallad ädelfisk och det är av vikt att deras populationer inte lider skada av introduktionen 

genom swamping-effekt, predation eller näringskonkurrens.  

Det är vid prövningar av tillstånd viktigt att beakta alla arter inom ett system där åtgärden 

planeras. Inte bara fiskbestånden bör utvärderas. Systemet kan innehålla andra viktiga 
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biologiska organismer som vid utsläpp av främmande art kan ta skada. En sjö kan vara 

fisktom det innebär dock inte att den är heldöd. Den kan innehålla viktiga amfibier eller 

insektarter som använder sjön för reproduktion eller permanent boplats. Genom utsläpp av 

fiskart kan hela det ekosystemet som då byggts upp bryta samman genom predation från den 

främmande arten på de arter som uppehåller sig i sjön. 

Odling är en bra metod att tillgodose marknadsbehov utan att för den skull riskera att 

övertaxera naturliga bestånd av en art som blivit populär i konsumentsammanhang, till 

exempel lax. Odling bör dock alltid bedrivas försiktigt om verksamheten inte sker i slutna 

odlingar där risk för rymning eller spridning inte kan ske. Vid odling av fisk är det nödvändigt 

att ha stränga krav för tillstånd om odlingen ska bedrivas på sådant sätt att smitningsrisk 

föreligger. Vid smitning kan en främmande genotyp snabbt blanda sig med redan befintliga 

populationer inom ekosystemet med skador på bestånden som följd. Det är viktigt att de 

säkerhetsåtgärder som finns planerade och som ska vidtas utformas på ett sådant sätt att de 

möjliggör en snabb reaktion som avlägsnar den främmande arten från systemet innan den 

hinner åsamka alltför stor skada på omgivningen.  

Sverige har en strikt lagstiftning kring införsel, odling och utsättning av främmande art i 

landet. Inga arter som införts i landet efter år 1800 får föras in, odlas eller utsättas. Det görs 

några få specifika undantag för de arter som redan satts ut i relativt stor skala i svenska vatten. 

Dessa arter får dock inte introduceras i vatten där de inte tidigare redan satts ut, detta för att 

förhindra ytterligare etableringar av egenproducerande bestånd av arterna.  

Sverige saknar dock tydliga krav på övervakning av tillståndsverksamhet som EU 

implementerat och som CBD föreslår ska finnas. Sverige bör därför tydliggöra hur 

övervakningen av givna tillstånd och villkor ska gå till, hur lång tid en sådan övervakning bör 

ske och hur en sådan övervakning ska kunna rapporteras till ansvarig myndighet för att 

möjliggöra snabba reaktioner vid risk för skada på omgivande vattensystem. 

6.1 Avslutande kommentar 
Bevarandet av biologisk mångfald i världen är en av de största utmaningarna som människan 

ställs inför då ländernas populationer fortsätter att stiga vilket leder till ökade krav på odling 

och produktion av mat, boende, infrastruktur och så vidare. Utmaningen blir att uppnå en 

hållbar utveckling av samhället där naturens mångfald inte försvinner. CBD är en av de 

konventioner som kan bidra till en positiv utveckling i alla de länder som verkligen går in för 

att tillämpa den och aktivt bidrar till att utveckla samarbetet mellan länder för att minska de 

negativa effekter som införsel, odling och utsättning av främmande arter kan ha på 

ekosystemen i världen.  
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