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Sammanfattning
Främmande arter förflyttar sig mellan staters territorium eftersom de inte känner några statsgränser. Det finns dock arter som avsiktligt flyttas över statsgränser av olika skäl, t.ex. för att
främja jakt. De arter som avsiktligt introducerats kan bli klassade som invasiva främmande arter
om de medför stora negativa konsekvenser på exempelvis den biologiska mångfalden. Detta
har resulterat i försök att kontrollera införsel och spridning av sådana arter, exempelvis genom
konventionen om biologisk mångfald. Konventionens regler innebär att stater ska kontrollera,
utrota och förhindra införandet av invasiva främmande arter. Regler för kontroll av invasiva
främmande arter finns även inom EU-rätten Bland annat för att uppfylla konventionen har EU
antagit en förordning om främmande arter. Förordningen syftar till att förebygga, tidigt upptäcka och förvalta redan etablerade invasiva främmande arter. Inom ramen för förordningen har
även en förteckning av invasiva främmande arter av unionsintresse antagits. En särskild problematik för området är den internationella handeln och frihandelssystemen. En ökad global
handel har lett till en ökad spridning av invasiva främmande arter. En enkel lösning hade varit
att begränsa den globala handeln, men detta skulle innebära en konflikt med andra målsättningar och åtaganden. Såväl frihandel som kontroll av invasiva främmande arter är prioriterade
målsättningar och problemet måste därför hanteras med försiktighet. Frihandelssystemen, både
inom EU och globalt (världshandelsorganisationen), tillåter införandet av handelshinder om det
är nödvändigt för att begränsa påverkan av invasiva främmande arter. Kraven är dock relativt
högt ställda: det krävs vetenskapliga bevis för artens negativa påverkan. Försiktighetsprincipen
har betydelse inom samtliga regleringar. Det är dock svårt att säga om världshandelsorganisationens SPS-avtal verkligen har kapacitet att skydda miljön och människors hälsa från invasiva
främmande arter. Resultatet av undersökningen indikerar att handeln åtnjuter ett större skydd
än miljön när det gäller kontrollen av invasiva främmande arter. En sätt att uppnå bättre balans
i detta avseende skulle kunna vara en harmonierad försiktighetsprincip på området, dvs. att
försiktighetsprincipen fick samma långgående skydd inom frihandelssystemen som inom ramen för exempelvis den svenska miljöbalken.
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Förkortningar
CBD – Convention on Biological diversity
EU - Europeiska unionen
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade
IPPC - Internationella växtskyddskonventionen
IUCN - Internationella Naturvårdsunionen
OIE - Världsorganisationen för djurhälsa
SPS – avtalet - Avtalet om sanitära och fytosanitära åtgärder
TBT - Technical Barriers to Trade
WTO – Världshandelsorganisationen
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1. Inledning
Sverige har åtagit sig att arbeta för en hållbar utveckling. Det framgår bland annat av miljöbalkens målparagraf. 1 En hållbar utveckling förutsätter exempelvis att den biologiska mångfalden
bevaras. Ett hot mot den biologiska mångfalden är införsel och spridning av invasiva främmande arter. Spridning av arter som inte hör hemma i ett visst ekosystem kan innebära stora
samhällskostnader, skada den biologiska mångfalden och hota människors hälsa. Ett sätt för
invasiva främmande arter att förflytta sig mellan områden är genom handel (import och export).
I takt med att handeln expanderar förflyttar och etablerar sig invasiva främmande arter i nya
stater och nya ekosystem. För att underlätta för handeln skapas frihandelssystemen, såsom EU:s
fria marknad och internationella avtal inom världshandelsorganisationen. För dessa frihandelssystem gäller som huvudregel att åtgärder för att exempelvis kontrollera införsel av invasiva
arter får införas endast om det inte innebär ett handelshinder. Världshandelsorganisationen
(WTO) har dock infört möjligheter att beakta miljökonsekvenser av handeln genom det så kallade SPS-avtalet. 2 Avtalet gör det möjligt att inför handelshinder om syftet är att skydda människor eller miljön. För att få införa sådana typer av handelshinder måste hotet för människan
och miljön vara baserat på vetenskapliga bevis. I avsaknad av sådan bevisning får förebyggande
åtgärder inte vidtas. Resultatet blir ett dilemma där skyddet för miljön från invasiva främmande
arter ställs mot skyddet av handeln från handelshinder.

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att granska hur försiktighetsprincipen tillämpas inom handeln för att
motverka införsel och spridning av invasiva främmande arter. För att ta reda på detta så krävs
det en utredning av den rättsliga kontrollen av invasiva främmande arter på internationellEU- och, i den mån det är möjligt, nationell nivå. Följande frågeställningar har tjänat som ledning för uppsatsens syfte:
1. Hur ser det rättsliga skyddet ut mot invasiva främmande arter på internationell- EUoch nationell nivå?
2. Hur förhåller sig arbetet för att kontrollera invasiva främmande arter till det rättsliga
skyddet mot handelshinder?
3. Hur tillämpas försiktighetsprincipen inom handelssystemet för att motverka införsel
och spridning av invasiva främmande arter?

1.2 Metod
För att uppfylla syftet med uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts. Det innebär att
rättskällor på internationell-, EU-, samt nationell nivå har analyserats. Inom den internationella
rätten är det framförallt konventionen om biologisk mångfald som har beaktats, men även
GATT och SPS-avtalet har studerats. Världshandelsorganisationen (WTO) förhandlingar har
använts för uttolkning av regelverket. På EU-nivå har förordningen om invasiva främmande
arter samt relevanta uttalanden från Europakommissionen och Europaparlamentet analyserats.
Analysen av det nationella (Sverige) systemet har främst utgått ifrån propositionen om invasiva
främmande arter (prop. 2017/18:211), men även lagstiftning och andra förarbeten har analyserats.

1

1 kap. 1§ Miljöbalken
WTO ” The WTO agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures” (SPS-avtalet),
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
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2. Det rättsliga ramverket för främmande arter
2.1 Vad är en främmande art?
Naturen känner inte till några statsgränser. Detta innebär att djur och växter kan förflytta sig
över staters territorium och klassas då som främmande arter. Många främmande arter kan vara
till nytta för individer och samhället, t.ex. genom att berika trädgårdar och förbättra möjligheter
till jakt och fiske. Införsel och användning av exempelvis grödor kan leda till en utveckling av
jordbruket, vilket i sin tur kan gynna statens ekonomi. 3 Främmande arter kan dock också få
negativa konsekvenser för den inhemska floran och faunan, t.ex. genom att utkonkurrera befintliga arter och bestånd. 4 De kan också vara bärare av nya sjukdomar som kan sprida sig till
både människor och andra arter, eller beblanda sig med lokala bestånd. 5 Främmande arter kan
alltså utgöra ett hot mot hela ekosystem. 6 Främmande arter kan också ha en negativ påverkan
på staters ekonomi. Framförallt genom att skada skogs- och jordbruket, vilket kan innebära
stora kostnader. 7 Främmande arter i form av jordbruksgrödor har medfört följeslagare såsom
skadeinsekter, ogräs och svampsjukdomar som påverkar jordbruket negativt. 8 Främmande arter
som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter. 9
Invasiva främmande arter kan introduceras oavsiktligt eller avsiktligt. Oavsiktlig introduktion
innebär att arter t.ex. följer med i olika transporter av varor och gods. Exempel på detta är
insekter som kan följa med i träförpackningar och lastpallar. En avsiktlig introducering är en
medveten förflyttning av arter i syfte att förbättra möjligheterna till jakt, fiske och odlingar. Ett
exempel på en avsiktlig introducering är minken. 10 Antalet främmande invasiva arter som introduceras ökar för varje år, främst på grund av ökad global handel, människors resande och
fler och snabbare transporter. Detta leder till att förbindelser ökar mellan geografiska områden,
som i sin tur gör det lättare för invasiva främmande arter att etablera sig till nya områden. 11

2.2 Internationell rätt
2.2.1 Konventionen om biologisk mångfald
Enligt Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) är främmande arter ett av de största globala
hoten mot den biologiska mångfalden. 12 En ökad global handel med fler och snabbare transporter ökar risken för främmande arter. 13 1992 antogs en konventionen om biologisk mångfald.
Konventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 14 och innebär
att parterna ska nyttja den biologiska mångfalden på ett uthålligt sätt, så att den inte förstörs
3

Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/
4
Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald (CBD) art. 8 (h)
5
Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/Frammande-arter-hot-mot-biologisk-mangfald/
6
CBD, art. 8 (h)
7
Naturvårdsverket, ‘Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård”, s. 15.
8
Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/
9
EU-kommissionen, ”Invasive Alien Species”, http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
10
Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/
11
Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/
12
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN), ’Invasive species’’, https://www.iucn.org/theme/species/ourwork/invasive-species
13
Naturvårdsverket, ”Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård”, s. 15.
14
CBD.
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eller tar slut. 15 Biologisk mångfald innebär variationsrikedomen bland levande organismer, dvs.
mångfald inom arter, mellan arter och mellan ekosystem. 16 Konventionen uppmärksammar
även att vissa arter även kan skada den biologiska mångfalden, alltså utgör invasiva främmande
arter. 17 Konventionen ålägger därför parterna att vidta åtgärder i syfte att förhindra införande,
kontrollera samt utrota främmande arter som hotar den biologiska mångfalden. 18
Konventionens högsta instans är partsmöten som hålls vartannat år. Syftet är att förhandla fram
nya beslut för att uppfylla konventionens målsättning. Vid partsmötet 2010 antog COP 10 den
strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020. 19 Även två tilläggsprotokoll antogs,
varav det ena är den så kallade Nagoyaplanen. Planen innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen. 20 Protokollets syfte är att vara en strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden.
Under partsmötet presenteras även studier som visar lönsamheten av att skydda den biologiska
mångfalden. De tjänster som ekosystemet ger är värda mer än vad det skulle kosta att förhindra
att den skadas. Syftet var främst att få parterna att inse att skydd av den biologiska mångfalden
även påverkar den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbar utveckling. Kostnaderna för
att genomföra Nagoyaplanen åtgärder presenteras som investeringar i infrastrukturen som i
framtiden kommer vara grunden för ett hållbart samhälle. Strategin innehåller en vision, målsättningar och arbetsprogram för att skydda den biologiska mångfalden. 21 Målsättningen är att
alla människor senast år 2020 är medvetna den biologiska mångfaldens värde. Planen innehåller
också åtgärder för att stoppa invasiva främmande arter. Ett av Aichimålen är att innan 2020 ha
identifierat spridningsvägarna och prioriterat kontroll och utrotning för att förhindra introduktion och etablering. 22

2.3 EU-rätt
Invasiva arter har även reglerats på EU-nivå eftersom dessa arter kan vara ett stort hot mot
inhemska arter inom Europa. 23 Det som framkommit i EU:s utredningar visar att över 12 000
främmande arter förekommer i Europa, och ungefär 10–15% av dessa är invasiva främmande
arter. 24 För att bekämpa invasiva främmande arter har EU tagit fram en målsättning som återfinns i Europa 2020-strategin. 25 Målsättningen i strategin innebär att senast år 2020 ha identifierat samt prioriterat invasiva främmande arter som måste bekämpas. För att lyckas med detta
måste staterna lagstifta för att begränsa invasiva främmande arters negativa påverkan. 26 Europa
2020-strategin resulterade i ett flertal regleringar.
Regleringarna hade inte den effekt EU hade hoppats på. Utredningar visade att det var stora
delar av EU som fortfarande inte skyddades från invasiva främmande arter.

15

CBD.
CBD art. 2.
17
CBD art. 8.
18
SÖ 1993:77
19
CBD, ’Strategic plan for biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets’’, https://www.cbd.int/doc/strategicplan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf
20
Naturvårdsverket, ’CBD – konvention om biologisk mångfald”, http://www.naturvardsverket.se/cbd
21
FN, ”The Nagoya Protocol”.
22
Regeringen, ”Mål för biologiska mångfald och ekosystemtjänster”, http://www.regeringen.se/49bbb6/contentassets/06fc444e747c4c4c9a5e456c8f6a5ad4/mal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-m2014.03a3-format
23
Såsom EU:s Art- och habitatdirektivet 92/43/EGG
24
EU-kommissionen, ”Invasive Alien Species”, s. 6.
25
KOM (2011) 244, s. 2.
26
KOM (2011) 244, s. 12
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Detta resulterade i Förordningen om främmande arter. Syftet med förordningen är att skapa
effektiva åtgärder på medlemsstatsnivå för att förhindra, kontrollera samt utrota invasiva främmande arter, 27 och är en del i arbetet för en hållbar utveckling. 28
2.3.1 Förordning om främmande arter
Ett problem med invasiva främmande arter är att de är gränsöverskridande och påverkar unionen som helhet. Regleringen bör därför ske på unionsnivå. 29 För att skydda miljön och samhället mot skador från invasiva främmande arter antogs 2014 förordningen om förebyggande
och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Syftet med förordningen är att stoppa negativa konsekvenserna av invasiva främmande för den inhemska miljön,
samt att stoppa negativa konsekvenserna för människors hälsa och ekonomi. 30
Det som krävs av medlemsstaterna är att förebygga, tidigt upptäcka, samt förvalta redan etablerade invasiva främmande arter. Det förebyggande arbetet syftar till att förhindra arter att inträda
i Europa. Detta kräver att medlemsstaterna skaffar sig kunskap om spridningsvägarna. 31 Olika
arter introduceras på olika sätt och har olika spridningsvägar. Vanligast är att invasiva främmande arter följer med transporten av varor. 32 Enligt förordningen måste medlemsstaterna utarbeta ett system för att tidigt upptäcka invasiva främmande arter för att snabbt kunna utrota
dem. Övervakningssystem syftar alltså till att så tidigt som möjligt upptäcka arter och vidta
åtgärder. 33 Härutöver kräver förordningen att medlemsstaterna förvaltar redan väl etablerade
främmande arter i syfte att minimera skador och undvika att arten sprider sig vidare till andra
medlemsstater. 34
2.3.2 Unionsintresse
De invasiva främmande arterna bör vara av unionsintresse, dvs. riskera att skada miljön och
människors hälsa i så pass stor utsträckning att hela unionen kan tillämpa regleringen. 35 Invasiva främmande arter av unionsbetydelse är alltså arter vars negativa effekter är sådana att de
kräver samordnade åtgärder på unionsnivå. 36 Detta innebär att även medlemsstater som ännu
inte drabbats av arten kan tillämpa regleringen. Förordningen ställer upp kriterier som bör beaktas vid prövningen om en invasiv främmande art är av unionsintresse. Det ska finnas en sannolik negativ effekt på den biologiska mångfalden baserat på den vetenskap som är tillgänglig.
Bedömningen bygger på försiktighetsprincipen, vilket innebär att en art ska vara av unionsintresse om det inte med säkerhet går att säga att en främmande art inte har negativa effekter på
den biologiska mångfalden inom EU. 37 Det är artens egenskaper, risken för spridning i unionen,
27

EU-kommissionen, ”Invasive Alien Species”, http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
28
Europaparlamentet, ”Konferens om biologisk mångfald – Nagoya 2010 (COP 10)”.
29
Förordning om invasiva främmande arter (EU) 1143/2014. Prembeln. (18)
30
Europaparlamentets förordning om ”Förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva
främmande arter” (EU) nr 1143/2014. Prembeln. (3)
31
EU-kommissionen,” Invasive Alien Species”, http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
32
Naturvårdsverket, ‘Främmande arter i Sverige”, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Frammande-arter/
33
EU-kommissionen,” Invasive Alien Species” http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
34
EU-kommissionen, ”Invasive Alien Species”,http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
35
Förordning om invasiva främmande arter (EU) 1143/2014. Prembeln. (11)
36
Förordning om invasiva främmande arter (EU) 1143/2014. Artikel. 3. 3.
37
Förordning om invasiva främmande arter (EU) 1143/2014. Artikel. 4.3c.
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negativa sociala och ekonomiska effekter, samt negativa effekter på den biologiska mångfalden
som ska beaktas vid en prövning. Det ska även göras en proportionalitetsutredning av de uppskattade kostnaderna för skadorna för att motivera åtgärder. 38 För att övervaka dels den invasiva
främmande arterna, dels medlemsstaternas genomförande av förordningen, har en särskild
kommitté utsatts. Kommittén ska även vara rådgivare och bidra med kunskap för att underlätta
genomförandet av förordningen. 39
2.3.3 Förteckning över invasiva främmande arter
Kommissionen ska anta en unionsförteckning över invasiva främmande arter av unionsintresse
med utgångspunkt i vissa fastställda kriterier. 40 Unionsförteckningen ska ses över åtminstone
vart sjätte år och uppdateras när det är lämpligt. 41 Kriterierna för unionsförteckningen är att
information om arterna ska baseras på tillgänglig vetenskapliga bevis. Arten ska sannolikt ha
stora negativa effekter på biologisk mångfald eller ekosystemstjänster. Arten ska också betraktas som invasiv för unionen om den sannolikt har en negativ effekt på människors hälsa och på
statens ekonomi. Förordningen använder termen sannolikt, vilket innebär att det vetenskapligt
inte behöver bevisas att arten har en negativ påverkan för att den invasiva främmande arten ska
läggas upp på unionsförteckningen. Kommissionen ska även göra en riskbedömning av om det
är sannolikt att införandet av arten på unionsförteckningen kommer att förhindra, minimera
eller mildra dess negativa effekter. 42 Medlemsstaterna kan också på eget initiativ uppmana
kommissionen att införa en art på unionsförteckningen. 43 Sverige har t.ex. begärt att den amerikanska hummern ska föras upp på unionsförteckningen. Detta främst för att hummern bär på
smittsamma sjukdomar som sannolikt kan sprida sig till den europeiska hummern. Det finns i
dagsläget 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. 44 Dessa får inte transporteras, födas upp, släppas ut på marknaden eller i miljön, bytas, växa eller odlas. 45
2.3.4 Medlemsstaternas skyldighet
Det är dyrt för samhället att utrota arter. Därför måste det förebyggande arbetet prioriteras. 46
En prioritering av det förebyggandet arbete är, ur ett miljöperspektiv, mer kostnadseffektivt.
Medlemsstaterna ska inom 18 månader efter antagandet av unionsförteckningen göra en uttömmande analys av arternas spridningsvägar både vad gäller oavsiktlig och avsiktlig spridning.47
Inom 3 år efter antagandet ska enskilda handlingsplaner antas för att stoppa spridningsvägarna
i syfte att på ett tidigt stadium upptäcka och snabbt utrota arten. 48
Tidsgränser gör det möjligt för vissa typer av verksamheter, såsom pälsindustrin, att ställa verksamheten med anledning av de nya reglerna. 49 Övervakningen innebär informationssamlingar
av artens egenskaper. Informationen ska vara offentlig för att förhindra ytterligare avsiktliga
spridningar. 50 Förordningen innefattar även artiklar för att främja gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna, framförallt mellan stater med samma biogeografiska område, för
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att effektivt kunna bidra till en tillämpning av förordningen. 51 Offentliga kontroller är viktigt
ur ett demokratiskt perspektiv, men även för att öka kunskapen om invasiva främmande arter,
vilket i sin tur kan förhindra avsiktlig introduktion. 52
Ur ett EU-perspektiv är det även viktigt med ett starkt samarbete, vilket förutsätter att medlemsstaterna använder övervakningssystemet för att samla in kunskap om arterna. Introduktion
eller förekomst av en invasiv främmande art av unionsintresse ska anmälas till kommissionen
som ansvarar för att informera övriga medlemsstater. 53 Medlemsstaterna har även en möjlighet
att anta striktare regler än vad förordningen kräver, dock under förutsättning att regleringen är
förenlig med EUF-föredraget och anmäls till kommissionen. 54

2.4 Nationella bestämmelser
Sverige har också drabbats av invasiva främmande arter som påverkat den biologiska mångfalden. 55 Det finns invasiva främmande arter här som introducerats både avsiktligt och oavsiktligt.
Exempelvis har vissa arter introducerats genom importerade prydnadsväxter som innehåller
växtsaft som kan orsaka hudskador på människor. Ett annat exempel är insekter som följer med
i träförpackningar och lastpallar och som kan vara skadliga för skogen. Vissa är även avsiktligt
införda för att främja skogsbruket eller jordbruket såsom fältharen och fasanen. 56
EU:s förordning om invasiva främmande arter kräver förändring av den svenska rätten. 57 Detta
har gjorts genom ändringar i miljöbalken (MB) och genom miljömålen. 58 Miljömålet om ett
rikt växt- och djurliv innebär att bevara den biologiska mångfalden genom att använda den på
ett hållbart sätt. Detta innebär att värna arters livsmiljöer, processer och funktioner. 59 Bekämpning av invasiva främmande arter är därför en del av målet. Vid användning av naturresurser
ska försiktighetsprincipen alltid utgöra en utgångspunkt eftersom det ofta saknas fullständiga
kunskaper om ekosystemet och dess funktion. 60 Sverige har den 1 augusti 2018 gjort förändringar i MB för att kunna implementera förordningen.
2.4.1 Förändringar i miljöbalken om invasiva främmande arter
Regeringen har förändrat delar av MB för att kunna uppfylla skyldigheterna enligt EU:s förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande
arter. 61 Innan lagändringen fanns redan nationella bestämmelser var syfte är att skydda den
biologiska mångfalden, det är bestämmelser om invasiva främmande arter som genom förordningen har implementeras i svensk rätt. 62 Det är främst 8 kap MB. som har förändrats. Rubriken
i 8 kapitlet har ändrats från särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter till bestämmelser om skydd för den biologiska mångfalden för att tydliggöra att kapitlet handlar om att
skydda den biologiska mångfalden. 63
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Den nya 8 kap. 4§ MB innebär att regeringen eller den myndigheten som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om förbud mot att introducera djur eller växtarter i miljön. Detta kan
innebära införsel, utförsel, förvaring, transport, preparering och förevisning av eller handel
med djur, växter eller ägg, rom, bon eller andra produkter som har utvunnits av djur eller
växter och meddela åtgärder för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Föreskrifterna har meddelats för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden
såsom EU:s förordning mot invasiva främmande arter och CBD. 64
Den som uppsåtligt eller grovt oaktsamt hanterar invasiva främmande arter utan tillstånd ska
dömas till böter eller fängelse i högst två år. 65 Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella
och avskräckande. Utgångspunkten är att förorenaren betalar. Regeringen anser att brottet kan
medföra så pass stor påverkan på miljön att fängelse ska finnas med på straffskalan. 66 Ett fängelsestraff är både avskräckande och kan bidra till att öka kunskapen om invasiva främmande
arters påverkan på den biologiska mångfalden och samhällsekonomin. 67
Enligt EU-förordningen ska staterna uppdra till en myndighet att hantera invasiva främmande
arter, vilken är Naturvårdsverket. 68 Det är viktigt med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan myndigheter. Naturvårdsverket får det generella ansvaret för invasiva främmande
arter, vilket bl.a. innebär att ta fram föreskrifter. Länsstyrelsen får tillsynsansvar med möjlighet
att delegera den operativa tillsynen till kommunerna. Tillsyn innebär för markägaren att det
Länsstyrelsen har möjlighet att genomföra åtgärder på privat mark. 69
Myndigheterna ska bedöma arters spridning inom svenskt territorium som har en koppling till
19.1 i förordningen. Naturvårdsverket ska se över potentiella utbredningsområden där arten
överlever och kan reproducera sig och därefter analysera om populationen är livskraftig, om
arten har spridit sig och koloniserat utbredningsområdena. Det är viktigt att analysera dessa
delar eftersom arter inte överlever eller etablerar sig i miljöer de inte trivs. Exempel på information är aktuella kartor över inrapporterade förekomster. Utrotningsåtgärder får medlemsstaterna besluta om själva, med hänsyn till vad som är lämpligt ur lokala förhållanden. 70 Regeringen menar att förordningens regler är minimiregler, som uppmanar medlemsländerna att anta
strängare regler. 71
Lagändringen innebär en förbättring av skyddet av den biologiska mångfalden inom svenskt
territorium och därmed kommer vi närmare målet om ett rikt växt- och djurliv. 72 Implementeringen innebär dock mer arbete för myndigheter och domstolar. 73
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3. Invasiva främmande arter och WTO
3.1 Frihandelssystemet
Reglerna kring invasiva främmande arter är tydliga, samtidigt som kunskapen om spridningsvägarna ökar. Vi vet nämligen att den ökade globala handeln, transporter och turism har lett till
en ökning av invasiva främmade arter. Detta innebär att om den globala handeln, transporterna
och turismen begränsas så begränsas även invasiva främmande arters påverkan på den biologiska mångfalden. 74 Den globala handeln uppfyller dock andra typer av målsättningar och åtaganden för stater som också ska prioriteras.
Handel medför både positiva och negativa konsekvenser för ett samhälle. Internationell handel
betyder att arbetsuppgifter fördelas mellan stater på så sätt att varje stat specialiserar sig på det
som staten är bra på. Specialiseringen möjliggör för verksamheter att få samma produktion med
mindre insats av arbete och andra resurser. Handeln medför ökat välstånd och gynnar samtliga
stater, inklusive Sverige. Handeln medför även att resurser blir bättre nyttjade eftersom staterna
inte behöver använda resurser på sådant de har dåliga förutsättningar för. Staterna kan istället
ägna sig åt att producera och utveckla det som de har goda förutsättningar för. Den internationella handeln kan dessutom leda till ny teknik och kunskap, eftersom nya idéer enklare sprider
sig i en globaliserad värld. Ny teknik och kunskap leder till effektivare verksamheter, som innebär att än mindre resurser används för samma produktionsnivå. Handeln är en viktig del av
Sveriges välstånd och välfärd. 75 Samtidigt är den internationella handeln en av de viktigaste
källorna till biologiska invasioner. 76
Handelns negativa påverkan på miljön kan begränsas genom att införa handelshinder. Handelshinder är samtliga myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handeln på olika sätt. Exempel på handelshinder kan vara införande av tullar, licenser, skatter och tilläggsavgifter eller
diskriminerade eller oskäliga produktbestämmelser. Handelshinder har en negativ effekt på
handeln. Handelshinder tas därför bort genom exempelvis frihandelsavtal eller andra typer av
dialoger och avtal mellan stater. 77
I följande avsnitt redogörs för WTOs frihandelsavtal.

3.2 Världshandelsorganisationen (WTO)
WTO är en internationell organisation vars syfte är att övervaka och liberalisera internationell
handel. Syftet är vidare att driva ett globalt system för handelsregler och att fungera som ett
forum för förhandling om handelsavtal. WTO kan också bestämma i handelsdispyter mellan
medlemmarna. 78 Sverige är medlem i WTO och i General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). 79 Även EU är medlem och talar för alla medlemsstater inför WTO. 80 GATT är ett
globalt handelsavtal som reglerar handel med varor över landsgränser. Avtalet skrevs år 1947 i
Genéve och sedan 1995 har det varit ett av huvudavtalen inom WTO. Målsättningen är att öka
internationell handel genom att minska tullavgifter, handelskvoter och andra handelshinder. 81
74
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Genom GATT erkänner parterna att handeln och ekonomin bör sträva efter att höja levnadsstandarden, säkerställa full sysselsättning, effektiv efterfrågan och en stadigt ökad realinkomstvolym, ökad produktionen och utbyte av varor samt utveckling för att fullt ut kunna nyttja resurserna i världen. För att detta ska ske måste parterna gemensamt bidra till att minska tullar
och andra handelshinder, samt avskaffa diskriminerande handlingar inom internationell handel. 82 Från frihandelsperspektivet finns det dock undantag exempelvis när det gäller handelshinder för att skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa. För att undantaget ska kunna
tillämpas måste kriterierna i artikel XX i GATT-avtalet vara uppfyllda. 83 WTO har förtydligat
detta undantag genom SPS-avtalet.
3.2.1 SPS-avtalet
SPS-avtalet handlar om sanitära och fytosanitära åtgärder som kan införas för att skydda konsumenter mot hälsorisker i livsmedel, djur mot djursjukdomar och växter mot skadegörelse.
Syftet är att konsumenten ska kunna lita på att de varor och livsmedel som finns på marknaden
inte skadar miljön genom att sprida sjukdomar. För att införa handelshinder enligt SPS-avtalet
krävs att vissa kriterier är uppfyllda: behovet ska vara baserat på vetenskaplig bevisning, relevanta processer, samt bygga på relevanta inspektions-, provtagnings- och provningsmetoder för
undersökning om det förekommer sjukdomar eller skadedjur och som är relevanta av ekologiska och miljömässiga skäl. 84 Medlemmarna måste även ta hänsyn till relevanta ekonomiska
faktorer såsom den potentiella skadan när det gäller förlust av försäljning eller produktion och
jämföra detta med dem ekonomiska faktorerna när det gäller skadan av inträde, etablering eller
spridning av exempelvis djursjukdomar. Det är kostnaden för att kontrollera eller utrota som
ska granskas, och den relativa kostnadseffektiviteten hos alternativa processer för att begränsa
risken för konsumenterna, djuren och växterna. Kort sagt behöver staterna göra en avvägning
mellan den nytta som skyddsåtgärderna medför och kostnaderna (skadan) för åtgärden i form
av handelshinder. 85 Syftet med avtalet är att skydda människor, djur och växter, men det krävs
att staterna beaktar åtgärdernas negativa effekter på handeln. 86
En faktor som påverkar utfallet av avtalet är vilka hälsorisker som antas uppstå och hur dessa
värderas. Detta skiljer sig åt mellan stater. Skillnaderna kan exempelvis bero på olika värderingar samt kulturella och ekonomiska skillnader. Olika risker accepteras i olika stater. Detta
kan ge upphov till handelspolitiska konflikter. 87 Det kan också försvåra för verksamheter, eftersom de måste anpassa sina produkter till olika regelverk om de vill sälja sina produkter på
olika marknader. 88 Målsättningen är därför att SPS-åtgärderna ska harmoniseras och anpassas
till internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer. 89 Av den anledningen har en
kommitté bildats för att skapa ett forum för medlemmarna. 90 Codex alimentarius kallas den
kommittén och bildades för att samla internationella livsmedelssäkerhetsstandarder. 91
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3.3 WTOs arbete mot invasiva främmande arter
Handeln och arbetet för att motverka invasiva främmande arter går hand i hand. Å ena sidan
har vi en problematik med invasiva främmande arter när den globala handeln ökar, och å andra
sidan har vi målsättningar internationellt och nationellt att öka den globala handeln för att öka
välståndet och välfärden som i sin tur skapar frihandelsavtal. I detta avsnitt redogör jag för
viktiga kopplingar mellan invasiva främmande arter och WTO.
3.3.1 Hållbar utveckling
Likheten mellan frihandelssystemen och arbetet mot invasiva främmande arter är målsättningen
om en hållbar utveckling. Arbetet för en hållbar utveckling innebär att ekologiska, ekonomiska
och sociala delar av ett samhälle ska främjas. Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens
behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov som härstammar från Brundtlandkommissionen. 92 Invasiva främmande arter måste utrotas för att kunna
uppfylla den ekologiska målsättningen. Den ekonomiska målsättningen uppfylls genom att ta
bort handelshinder.
De tre dimensionerna av hållbar utvecklingen kommer i konflikt genom frihandelssystemets
målsättning och bekämpandet av invasiva främmande arter. FN:s agenda 21 hävdar att miljön
och handelspolitiken ska vara ömsesidigt stödjande för att kunna uppnå hållbar utveckling. 93
Konflikten uppmärksammas även t.ex. i förarbetena till den svenska miljöbalken. I förarbetena
framkommer det att det kan förekomma konflikter mellan delmålen mot en hållbar utveckling
eftersom den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen bör betraktas som likvärdiga
mål. I förarbetena framkommer det dock också att målet med att skydda den biologiska mångfalden är främst för att uppnå den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Den ekologiska delen är dock det övergripande målet, som innebär att den sociala och ekonomiska delen
ska gå ”hand i hand” med den ekologiska. Det innebär trots att de tre dimensionerna ska beaktas
lika ska den ekologiska utvecklingen av hållbar utveckling i någon mån prioriteras vid konflikter. Detta främst för att den ekonomiska och till viss del sociala utvecklingen bygger på hur
välutvecklat ekologiska systemet är. 94 95 I detta fall handlar den ekonomiska delen om frihandelssystemet och den ekologiska delen arbetet för att utrota invasiva främmande arter. Det krävs
alltså att stater beaktar bägge dessa mål.
De kan också ses som ett gemensamt mål. The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) är ett globalt initiativ för att göra naturens värden synliga. Målsättningen är att integrera värdena för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i beslutfattandet på alla nivåer. 96
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Initiativet uppskattade att välfärdsförlusten som en konsekvens av förlusten av biologisk mångfald uppgår till 50 miljarder euro per år. Det innebär något mindre än 1% av BNP. Initiativet
hävdar också att år 2050 kommer förlusten att ha ökat till 14 biljoner euro, eller 7 % av BNP,
per år. Den inre marknaden har också haft positiva konsekvenser; den har ökat den ekonomiska
tillväxten och därmed sysselsättningsgraden inom unionen. Mellan 1992 och 2008 skapades
nästan 2,8 miljoner fler arbeten och en ökning av BNP med 2,13%. Detta har resulterat i att
europeiska konsumenter fått större valmöjligheter till lägre priser. 97 Den inre marknaden är en
viktig del i en hållbar utveckling. Europaparlamentet understryker även att vinsten av investeringar för att bevara den biologiska mångfalden är upp till 100 gånger högre. Det är viktigt att
kunna fastställa förlusten av biologisk mångfald i monetära termer för öka staternas engagemang. 98 Europaparlamentet kräver därför en handelspolitik där hållbarhet har en central roll i
internationella handelsavtal. 99
3.3.2 SPS-avtalets åtgärder
WTO:s handelshindersbestämmelser om livsmedelssäkerhet och djur- och växtskydd kan tilllämpas för att hindra uppkomst av miljöskador som orsakas av invasiva främmande arter. SPSavtalet kräver generellt att samtliga åtgärder baseras på vetenskaplig analys av risk eller erkända
internationella standarder. Det inkluderar även nationella nödåtgärder. SPS-avtalet är till för att
skydda nationella gränser från skador på den biologiska mångfalden. 100 Det finns en överlappning mellan WTO:s SPS-avtal och FN:s konvention om biologisk mångfald, åtgärder innanför
den överlappningen kan bidra med att skapa handelsregler för att stoppa invasiva främmande
arters påverkan utan att påverka handeln i allt för stor omfattning.
Det behövs en förstärkning av SPS-kapacitet för att kunna hantera riskerna i samband med
invasiva främmande arter. Det krävs även en effektivisering av detta arbete genom att fortsatta
insatser för att stärka SPS-avtalets kapacitet och för att säkerställa att redan implementerade
internationella standarder genomförs bättre. Samarbetet innebär även utveckling av nya standarder vid behov. Detta för att förhindra att handeln bidrar till att sprida invasiva främmande
arter och därmed bidra till negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Det krävs dock att
samtliga länder har kapacitet att genomföra vetenskapliga riskanalyser. Slutligen måste även
allmänhetens medvetenhet om denna problematik öka. 101 Att offentliggöra och sprida kunskap
om SPS-åtgärder och regleringar, andra förordningar och politiska åtgärder på området kan
även sänka kostnaderna för begränsade handelsflöden, kostnader för gränskontroll eftersom en
kunnig allmänhet kan förändra sitt agerande. 102 Det behövs också mer forskning om riskerna i
samband med en ökad Internethandel och hur detta bör hanteras. 103
SPS-avtalet utvecklades innan invasiva främmande arter var ett internationellt erkänt problem.
Åtgärder för att hantera invasiva främmande arter är därmed inte alltid förenliga med avtalet.
Det är svårt att skydda stater från att dessa arter inträder, etablerar och sprider sig på så sätt som
skadar den biologiska mångfalden om det inte finns regler för detta. SPS-avtalet är troligen
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tillräckligt omfattande för att kunna skydda stater mot invasiva främmande arter, men det förutsätter att staten har tillräckligt effektiva organ, tydlig och effektiv samordning mellan miljö
och andra sektortjänster, samt trovärdig och tillräcklig lagstiftning för en riskbedömning. Detta
är ofta inte fallet. SPSs utskottssekretariat menar att SPS-avtalet inte hittills varit direkt överväldigade av frågor om invasiva främmande arter. 104
3.3.3 Internationella standardiserade organ
SPS-avtalet har två vägledande standardorganisationer. Ett av dessa standardiseringsorgan är
Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) angående skadedjur av växter och växtprodukter, och världsorganisationen för djurhälsa (OIE) i samband med djursjukdomar. Dessa är båda
erkända av WTO och därmed även av SPS-avtalet. 105
3.3.3.1 Världsorganisationen för djurhälsa (OIE)
För OIE ska två risker analyseras separat: en del innebär att analysera risker för att främmande
arter blir invasiva och den andra delen är risken för att djursjukdomar införs. 106 OIE anser att
det är den globala handeln som är ansvarigt för rörelsen av ett stort antal invasiva främmande
arter. Syftet med en riskanalys är att importerande länder får en objektiv metod för att bestämma
om importerade djurarter sannolikt kommer att skada miljön, människors hälsa eller ekonomin. 107 Riskanalysen påbörjas antingen genom en begäran om att importera en ny art eller en
art för ett nytt syfte. Det kräver historisk information om djuret och samråd med olika intressenter. Ekologiska gränser i motsats till politiska gränser bör övervägas. Det finns ytterligare
faktorer som spelar roll, såsom importens storlek och frekvens, transportmetod, avsedd användning osv. Riskbedömningen bör baseras på dagens nuvarande vetenskapliga tänkande. Risken
ska vara väldokumenterad och hänvisa till vetenskapliga källor. Riskbedömningen ska dokumentera osäkerheten och uppdateras när ytterligare information blir tillgänglig. Viktigt också
att ange att invasiva främmande arter har både direkt och indirekt påverkan som kan visa sig
direkt och efter lång tid. 108 Det är viktigt att veta om invasiva främmande arter introducerats
avsiktligt eller oavsiktligt för att kunna vidta olika åtgärder. Oavsiktlig introduktion kan ske
genom transporter och då är det viktigt att ha kännedom om vilka invasiva främmande arter
som kan finnas med och att det finns en plan för rörelse, användning och hållbarhet vid och
efter ankomst. Det är alltså omständigheterna vid en transport som är viktiga. Även biologiska
faktorer har betydelse, t.ex. vilka av djurets egenskaper kan påverkas, överlever den transporten
och vilka möjligheter till överlevnad finns i miljön i det importerande landet. 109
Det är också viktigt att förstå konsekvenserna av olika arter. Direkta konsekvenser är skador på
ekosystemet och inhemska arter, ekonomiska skador och påverkan på människors hälsa och
välbefinnande. 110 Indirekta skador är t.ex. övervaknings, kontroll och utrotningskostnader, potentiella handelsförluster och påverkan på sociokulturella värderingar. IOE beskriva dock inga
indirekta skador på miljön. Riskhanteringen syftar till att medlemsstaterna på ett lämpligt sätt
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ska uppnå samma skyddsnivå och säkerställa att negativa effekter på handeln minimeras. Riskhanteringssystemet bör införas i varje medlemsstat och vara öppet, interaktivt och möjliggöra
informationsutbyte. Riskanalysen ska ske av myndigheterna i importlandet, men det är även
viktigt att exportlandet och andra intressenter såsom inhemska miljö- och bevarandegrupper,
lokalsamhällen och ursprungsbefolkningen och konsumentgrupper får ta del av uppgifter. 111
3.3.3.2 Internationella växtskyddskonventionen (IPPC)
Internationella växtskyddskonventionen är ett multilateralt avtal för internationellt samarbete
om växtskydd. Konventionen föreskriver att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att skydda
sina växtresurser från skadedjur som kan införas genom internationell handel. 112 Målsättningen
är att skydda globala växtresurser från skadedjur genom att säkra samarbete och samtidigt underlätta handelsutvecklingen genom att främja en harmoniserad vetenskapligt baserade åtgärder. 113 Nya skadedjur identifieras ständigt och kända skadedjur blir mer utbredda och skadliga
på grund av handel. IPPC har en målsättning som sträcker sig fram tills 2019, och inkluderar
en säker matförsörjning, skydd för miljön och en hållbar handel och ekonomisk tillväxt. 114 Ett
stort antal växtskadegörare och sjukdomar hotar den globala livsmedelsproduktionen, inklusive
djurfoder, skogskulturen och den naturliga miljön. De har även en påtaglig påverkan på livsmedelssäkerheten och en signifikant negativ inverkan på ekonomin.
Handeln förväntas expandera, vilket IPPC tror kommer att medföra ett högre tryck på organisationer såsom IPPC och OIE för att effektivt hantera påverkan på den biologiska mångfalden.
Organisationerna måste bidra med en kunskapsbas och en teknisk vägledning för att säkerställa
säkerheten i handeln. 115 Nya demografiska förändringar såsom befolkningstillväxten i utvecklingsländer en ökad urbanisering och landsbygsmigration till städer kommer att leda till förändringar som förväntas förändra livsmedels- och kostkulturer i länder runt om i världen, vilket
resulterar i nya mönster för livsmedelskonsumtion och -behov. Det innebär att nya typer av
livsmedelsprodukter, inklusive trädgårdartiklar, skickas till nya marknader och platser. I detta
sammanhang krävs det försiktighetsmått. Detta kommer att kräva mer expertis om skadegörare
och sjukdomsbekämpning inklusive invasiva främmande arter. 116
IPPC menar att ett problem som påverkar arbetet är tillgängligheten på vetenskaplig baserad
kompetens, vilket är avgörande för möjligheten att vidta offentliga politiska åtgärder inom handelsutvecklingen. Det innebär att organisationer kommer att få en allt viktigare roll. 117 Även
privata aktörer måste dock ta sitt ansvar i dessa frågor. Regeringar bör skapa incitament till
riskbegränsande beteenden. Det krävs alltså ett närmare samarbete mellan olika aktörer i samhället. På det sättet kan statliga resurser användas mer effektivt, och ägna större uppmärksamhet
åt områden med höga risken. Miljöskydd, invasiva främmande arter och hot mot biologisk
mångfald är viktiga faktorer i handels- och växtproduktionspolitiken.118 Internationella instrument, såsom avtal, koder och praxis, standarder och handlingsplaner är mycket viktiga. IPPC
tillhandahåller vetenskapligt underbyggd kunskap för att kunna styra handeln med växtvaror
och bistår stater i skyddet av sina och sina grannars växtresurser. 119 En mycket viktig del i
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arbetet är dock att öka medvetenheten om risken med invasiva främmande arter för jordens
ekosystem. 120

3.4 Samarbetet mellan WTO och EU
EU som har varit medlem i WTO sedan 1995 anser att det är viktigt med en gemensam handelspolitik, framförallt när det gäller skyddsåtgärderna. Dessa måste grunda sig på enhetliga
grundprinciper. Av denna anledning valde EU att arbeta mot att ta bort alla handelshinder som
påverkar gemenskapsmarknaden negativt. 121 EU har ansvar för att följa WTO:s riktlinjer, vilket
innebär att samtliga regleringar inom EU ska vara förenliga med WTOs regler.Förordningen
om invasiva främmande arter är inget undantag. Kommissionen ska överlämna samtliga förslag
på unionsbetydande arter till WTO enligt SPS-avtalet. WTOs medlemsländer får granska förslaget och komma med synpunkter och förslag. 122 För att en medlem i WTO ska kunna vidta
SPS-åtgärder så krävs det att medlemsstaten inte bryter mot någon annan artikel i avtalet. 123 En
SPS-åtgärd måste grunda sig på vetenskapliga principer och endast tillämpas i den utsträckning
som är nödvändig för att skydda människors, växters och djurs liv och hälsa. Detta innebär kort
att handelshindren som EU vill införa inte får vara mer begränsande än vad som är nödvändigt
för att uppnå syftet med att förinta invasiva främmande arter och skydda den biologiska mångfalden. Om SPS-avtalet är uppfyllt så är även kraven i GATT uppfyllda. 124
För att anta en invasiv främmande art med unionsintresse på unionsförteckningen är det därför
viktig att följa såväl WTOs som förordningens kriterier. Det innebär att Kommissionen måste
förelägga den kommittén som inträdes enligt förordningen ett förslag till företeckning som är
baserat på dessa kriterier. När förslaget framförs ska kommittén informeras om hur hänsyn tagits till kriterierna. Kriterierna innefattar en riskbedömning enligt bestämmelserna i WTO.125
Åtgärderna får inte medföra oproportionerligt höga kostnader i relation till den nytta de medför.
Det är viktigt att beakta kostnadseffektiviteten och de socioekonomiska aspekterna. En annan
viktig aspekt är om arten har stor betydelse för handeln och åtgärderna därmed kommer att få
betydande ekonomiska och sociala konsekvenser. 126 Hanteringen av invasiva främmande arter
inom ramen för WTO och EU är ett system under utveckling. Systemet ska utvärderas senast
den 1 juni 2021. 127
Utöver de fall då en art ska presenteras för att eventuellt tas upp på listan, eller när arten redan
är en känd invasiv främmande art och WTO har att godkänna handelshinder eller inte kan det
uppkomma situationer där arter ännu inte blivit erkända som invasiva främmande arter av unionsintresse upptäcks på unionens territorium. EU mål är ju att medlemsstaterna ska agera
snabbt för att kunna utrota arter som har en negativ konsekvens för den biologiska mångfalden. 128I dessa fall bör Medlemsstaterna ges möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att
stoppa etableringen innan den ovannämnda processen startar. EU:s medlemsstater bör med
andra ord ha möjlighet att vidta omedelbara och akuta åtgärder mot sådana ”framtida” invasiva
främmande arter för att minska risken för introducering, etablering eller spridning till andra
delar av unionen, och samtidigt vara i linje med gällande bestämmelser inom WTO.
120
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4. Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen kan få stor betydelse för möjligheterna att utrota och kontrollera invasiva främmande arter. Förordningen om invasiva främmande arter och SPS-avtalet innehåller
former av försiktighetsprincipen. Även konventionen om biologisk mångfald gör det möjligt
för parterna att vidta handelshinder i situationer där det finns bristande vetenskaplig säkerhet
gällande invasiva främmande arter. Det finns dock stora skillnader i hur försiktighetsprincipen
tillämpas och tolkas i dessa rättsakter.

4.1 Miljöområdets försiktighetsprincip
Försiktighetsprincipen är en rättslig princip som tillämpas inom miljörätten. Beslutfattare står
konstant inför dilemmat att väga enskilda människors, industrier samt organisationers frihet
mot behovet att reducera risken för skadlig inverkan på miljön och människors hälsa. 129 Dilemmat skapas av osäkerhet, men för att reducera risken för skadlig inverkan på miljön och på
människors hälsa, så krävs att vi iakttar försiktighet. Att tillämpa försiktighetsprincipen är därför en form av riskhantering som innebär att kunskapsbrist inte får användas som skäl för att
uppskjuta eller underlåta att vidta skyddsåtgärder. 130
Försiktighetsprincipen har ingen enhetlig definition. Den uttrycks olika i både olika nationella
lagstiftningar och EU-rätten. Även olika internationella konventioner och deklarationer har
olika definitioner. Synen på vetenskaplighet och värderingar kan variera från stat till stat och
beror på kulturella skillnader, ekonomiska förhållanden, vetenskapliga traditioner och det allmänna trycket från allmänheten. 131 Internationellt antogs försiktighetsprincipen genom Förenta
nationernas (FN) World Charter for Nature år 1982. Syftet var att tydliggöra människors del av
naturen. Försiktighetsprincipen var dock inte namngiven, men inkluderade alla element och
definierades på följande sätt:
Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive
examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential
damage to nature, and where potential adverse effects are not fully understood, the activities
should not proceed. 132
I sammanhanget innebär principen att om en signifikant risk för naturen föreligger bör uttömmande undersökningar ske, och där potentiella negativa följder inte är fullständigt förstådda
bör aktiviteten kontrolleras och i vissa fall stoppas. Syftet är att minimera betydande risker eller
andra skadliga effekter på naturen. 133
Under FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 angavs försiktighetsprincipen i Riodeklarationen. Detta innebar att principen infördes i en juridisk bindande internationell överenskommelse angående miljön. FN:s konferens om miljö och utveckling resulterade även i
Agenda 21, som är ett handlingsprogram. Det beskriver hur arbetet för en hållbar utveckling
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ska ske. 134 Sverige hävdade att det som krävs för att uppfylla Agenda 21 är att försiktighetsprincipen styr miljöarbetet. 135
Förordningen om invasiva främmande arter beaktar också försiktighetsprincipen. Principen ska
tillämpas framförallt när en invasiv främmande art inte ännu erkänts av förteckningen. Medlemsstaterna ska kunna agera snabbt för att hantera sannolika risker för hot av nya invasiva
främmande arter. 136 Medlemsstaten ska också med hänvisning till principen kunna återkalla
tillstånd på ett nationellt plan för att undvika risker. Inom EU:s miljörätt har försiktighetsprincipen en stor betydelse. Är informationen om invasiva främmande arter otillräckliga ska det
inte begränsa staternas möjlighet att vidta åtgärder. 137 Handelshinder får alltså förekomma om
det finns risk för att människors hälsa eller miljö skadas, trots otillräcklig bevisning.
Enligt hänsynsreglerna i Miljöbalken (MB) 2 kap. ska samtliga som bedriver eller avser att
bedriva verksamhet eller vidta åtgärder, företa skyddsåtgärder samt den försiktighet som krävs
för att förebygga konsekvenser för miljön. 138 Försiktighetsprincipen fastställs i MB 2 kap. 3§.
2 st. på följande sätt:
[…] Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 139
Enligt lagkommentaren till paragrafen bör försiktighetsprincipen betraktas som en garanti för
att det inte ska uppstå skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa. 140 Så fort det
finns en risk för att en verksamhet eller åtgärd kan komma att motverka MB:s målsättning, som
återfinns i 1 kap. 2§ MB, 141 bör försiktighetsmått enligt bestämmelsen vidtas. 142 Enligt Naturvårdsverket så bör försiktighetsprincipen beaktas vid hantering av invasiva främmande arter.
De anser inte att det kan finnas skäl att skjuta upp åtgärder på grund av att avsaknad av vetenskaplig säkerställd bevisning. 143

4.2 Försiktighetsprincipen enligt SPS-avtalet
SPS-avtalet bygger på att medlemmarna ska anta nödvändiga åtgärder för att skydda människors, djurs och/eller växters hälsa och liv. SPS kräver alltså att medlemmarna vidtar handelshinder när detta behövs för att skydda människor och miljön. För att inte orsaka onödiga störningar på handeln måste dock behovet bygga på vetenskapliga bevis. 144
Försiktighetsprincipen återfinns i artikel 5.7 i SPS-avtalet och definieras på följande sätt:
I fall där relevanta vetenskapliga belägg är otillräckliga, får en medlem provisoriskt vidta sanitära eller fytosanitära åtgärder på̊ grundval av tillgänglig relevant information, inklusive
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sådan information från berörda internationella organisationer såväl som från sanitära eller
fytosanitära åtgärder tillämpade av andra medlemmar. Under sådana omständigheter skall
medlemmarna söka införskaffa den ytterligare information som är nödvändig för en mer saklig
riskbedömning och i enlighet därmed se över den sanitära eller fytosanitära åtgärden inom en
rimlig tidsperiod.145
Det innebär att när tillgängligheten på relevant vetenskaplig information brister kan en part anta
sanitära eller fytosanitära åtgärder till dess att vetenskaplig information finns tillgänglig. Detta
får dock inte ta allt för lång tid. 146 Syftet är att säkerställa att samtliga sanitära och fytosanitära
åtgärder är skäliga med hänsyn till miljön och människors hälsa. Vid tillämpning av denna
försiktighetsprincip och införande av handelshinder ska även ekonomiska faktorer i form av
produktions-eller försäljningsbortfall beaktas. 147 Det är svårt att säga om SPS-avtalet ur miljöskyddssynpunkt är tillräckligt för att kunna skydda miljön och människors hälsa från invasiva
främmande arter.

4.3 Kort analys av försiktighetsprinciperna
I ingressen till avtalet om upprättandet av WTO anges att parternas målsättning att öka produktion av handel med varor och tjänster genom ett optimalt nyttjande av resurserna som finns
i världen i enlighet med målet om en hållbar utveckling för att kunna skydda miljön och människors hälsa. 148 Detta innebär att arbetet om en ökad ekonomisk tillväxt ska gå hand i hand
med målsättningen om en hållbar utveckling.
I en rapport med intervjuer med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och personer från Näringsdepartementet påpekas det att SPS-avtalet begränsar möjligheten att förhindra
införandet av invasiva främmande arter eftersom många åtgärder som måste vidtas innebär handelshinder. Frihandelssystemet har ett högt värde, men ett system som inte kan begränsa hotet
från invasiva främmande arter kommer att vara kostsamt på lång sikt. Handelsbegränsningar är
kostsamma för verksamheter, men kan också öka konkurrenskraften tack vare hög växtskyddsstatus. Införandet av en stark försiktighetsprincip i SPS-avtalet var viktigt för de intervjuade
som alltså ville minska kraven på bevisning. Det finns dock även argument mot en stark försiktighetsprincip, exempelvis då den används för att skydda egen verksamhet från konkurrens.
Ofta anses dock en stark försiktighetsprincip i kombination med välgrundade beslut vara viktigt. 149 SPS-avtalet ger staterna en möjlighet att vidta försiktighetsåtgärder utan fullständigt bevisning, men enbart tillfälligt. Konventionen om biologisk mångfald och SPS-avtalet motsätter
sig till varandra till en viss del. 150 En annan skillnad mellan SPS-avtalet och konventionen om
biologisk mångfald är ordvalet, då SPS-avtalet använder begreppet ”otillräcklig vetenskaplig
bevisning” och konventionen om biologisk mångfald använder ”vetenskaplig osäkerhet”. Begreppen har olika innehåll och representerar olika saker som kan leda till olika åtgärder. Detta
innebär att bristen av vetenskaplig bevisning inte kan rättfärdiga tillämpningen av SPS-avtalet
även fast det finns vetenskaplig osäkerhet. 151
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4.4 Långsiktiga konsekvenser av att inte tillämpa principen
Konsekvenserna av invasiva främmande arter behöver inte nödvändigtvis synas omedelbart efter introducering. 152 Invasiva främmande arters påverkan kan också indirekt ses som ett handelshinder. 153
4.4.1 Rättsliga konflikter
USA anmälde EU år 1996 för att ha brutit mot SPS-avtalets artiklar 3.2, 5.1 och 5.5. EU hade
stoppat all handel med köttprodukter som hade behandlats med hormoner med tillväxtfrämjande syfte. Artikel 3 i SPS-avtalet handlar harmonisering av regleringarna. USA ansåg att det
krävs att det finns objektiv vetenskap som säger att hormonerna är skadliga för människor liv
och hälsa eller för djur och växtlivet. Förbudet mot handel med köttprodukter som hade behandlats med hormoner med tillväxtfrämjande syfte ansågs vara oförenligt med SPS-avtalet.
2009 anmälde EU och USA till WTO att de kommit fram till ett avtal om handel med kött.
Avtalet innebar att behandling av vissa tillväxtbefrämjande hormoner ska stoppas och på andra
köttprodukter som behandlats av tillväxtbefrämjande hormoner innebar ökade tullar. 154
Ett annat fall där försiktighetsprincipen borde varit tillämplig är då Saudiarabien tillfälligt hade
infört ett förbud mot import av fisk, kräftdjur och andra vattenlevande produkter som en förebyggande åtgärd för att förhindra vitfläcksjukdom som är en smittsam virusinfektion som påverkade deras inhemska kräftdjur. Det tillfälliga stoppet infördes efter ett besök till Vietnam
2017. Saudiarabien ansåg inte att Vietnam utövade tillräckliga kontroller över fiskodlingar eller
kläckerier och menade att de av dessa skäl inte kunde försäkra sig om att deras inhemska arter
inte skulle påverkas genom handel med Vietnam. Vietnam ansåg att stoppet var en alltför restriktiv handelsåtgärd som strider mot viktiga principer från SPS-avtalet såsom öppenhet, nationell behandling och vetenskaplig motivering. Detta fall tydliggör att Saudiarabien ville tilllämpa försiktighetsprincipen i fråga om invasiva främmande arter, eftersom det inte fanns tydlig bevisning som visade att deras inhemska arter inte skulle komma att påverkas negativt. Vietnam menade att det är försiktighet gällande handeln som ska prioriteras och att det inte fanns
någon vetenskaplig grund för Saudiarabiens hållning. 155
EU har anfört klagomål angående vissa rättsliga tolkningar inom WTO, framförallt avseende
kött- och köttprodukter och hanteringen av hormoner. Enligt EU bör man, i enlighet med försiktighetsprincipen, beakta risker såsom att forskning i detta fall tyder på att användningen av
hormoner innebär en ökad risk för cancer och därmed bör uteslutas. 156 Genom den s.k. hormon-
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visade sig långt efter introduceringen var i fallet med chikungunya sjukdomen. Chikungunya är en arbovirussjukdom som sprider sig genom myggor som följer med turister. På öarna i Indiska oceanen från 2005 och framåt
inträffade ett stort utbrott. Flera länder såsom Indien och andra länder i Sydostasien påverkades av utbrottet. 2007
besökte en turist från Italien Indien, som var smittat av chikungunya-viruset. Detta skapade ett folkhälsoproblem
i dessa länder.
153
Sedan 2004 har Bactrocera invadens haft en negativ påverkan på produktionen av mango, citrus och andra
tropiska frukter i framförallt Västafrika. Det har varit en svår process att utrota arten, och olika kostsamma insatser
har införts för att ta itu med problematiken. Världsbanken har bidragit med 25 miljoner US-dollar för att öka de
nationella och regionala kapacitetsuppbyggnadsaktiviteterna, och även EU har lovat att genomföra handlingsplaner värda 17 miljoner euro. Detta leder emellertid till att exporten av dessa frukter minskar eftersom de kostsamma
handlingsplanerna innebär ett höjt pris på varan och därmed minskad efterfrågan.
154
WTO “European communities – Measures concerning meat and meat products (Hormones)”, (DS26),
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm.
155
WTO ”Members adopt catalogue of instruments for managing food safty, animal, plant health issues”
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/sps_06mar18_e.htm
156
WTO ”ec measures concerning meat and meat products (hormones)”, WT/DS26/AB/R, s. 6.

18

tvisten drog överprövningsorganet WTO vissa slutsatser om tolkningen av SPS-avtalets försiktighetsprincip. En slutsats innebar att en riskvärdering inte nödvändigtvis behövde innehålla
någon kvantitativ eller mätbar dimension, utan kvalitativa värderingar skulle kunna beaktas. En
annan slutsats var att vid en riskvärdering ska hänsyn tas till såväl majoritets-som minoritetsuppfattningar bland vetenskapspersonernas forskning. 157
Att inte tillämpa försiktighetsprincipen kan innebära skador på miljön och människors hälsa.
Att tillämpa den kan i vissa avseenden påverka handeln genom att exportvaror inte får säljas då
de kan medföra invasiva främmande arter. Det är dock viktigt att sträva mot en enhetlig princip
för att tydliggöra vad som gäller och öka transparensen.
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5. Fjäderborstgräs
Fjäderborstgräs är en gräsart som i många länder klassas som en prydnadsväxt. Det är en
grågrön växt som blir ungefär en halv meter lång. Ytterst har växten en hängande vippa med en
utomstående borste. Växten är klassad som invasiv främmande art enligt EU:s förteckning om
invasiva främmande arter eftersom den medför negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Fjäderborstgräset utkonkurrerar andra inhemska växter och är dessutom en torr växt
som ökar brandrisken. Bränderna påverkar i sin tur fåglar och markdjur och riskerar även att
ändra struktur i marken. Konsekvenserna kan också innebära ekonomiska förluster, främst genom minskade betesmarker för boskap. 158
Fjäderborstgräset kan alltså minska tillgängligheten för andra inhemska arter att överleva. Arten
behöver leva i ett varmt klimat för att kunna etablera sig, men är väldigt anpassningsbart genom
att den kan anpassa sin höjd beroende på näringsutbudet. 159 För att få införa åtgärder mot Fjäderborstgräset krävs det kunskap om arten. Det saknas dock viss forskning gällande artens hot
för människors hälsa. Då det råder osäkerhet måste arten hanteras med stor försiktighet. Fjäderborstgräset kan leva upp till 20 år, vilket innebär att den har en lång tid på sig att påverka
den biologiska mångfalden på området. Arten har en asexuell produktion av frön som sker under en lång process. Blomningen sker under våren och sommaren. 160 De långlivade fröna kan
göra kontrollerna svåra. 161 Fröna produceras varje år och det är i genomsnitt 100 frön från varje
växt. Dessa kan vara livskraftiga i jorden i över sju år. Fjäderborstgräset föredrar öppna utrymmen, full sol och varma temperaturer, men kan växa på alla typer av jord; allt från lerig till
sandig. 162 Baserat på den kunskap som finns om fjäderborstgräset har åtgärder tagits fram för
att både underlätta för medlemsstaterna att snabbt kunna införa åtgärder samt för att harmoniera
åtgärderna för att dessa inte ska medföra alltför stor påverkan på handeln med prydnadsväxter.

5.1 Spridningsvägar
Fjäderborstgräset härstammar från Mellanöstern och finns i stora delar av Afrika. 163 Växten har
spridit sig till andra stater och kontinenter i världen, främst genom handel med varor och att
människor reser runt i världen i allt större utsträckning. 164 Växten introduceras avsiktligt i
Europa via trädgårdshandeln. Andra spridningsvägar har varit oavsiktligt med jord som innehåller frön, fordon eller via människor som arbetat i jorden. 165 I vissa fall kan växten sprida sig
genom att konsumenter felidentifierar växten. Det finns flera arter som liknar fjäderborstgräset,
och det händer att konsumenter köper fjäderborstgräs trots att de efterfrågade en annan växt.
Detta innebär att hantering av andra liknande arter också bör ske med stor försiktighet. Fjäderborstgräsets etablering i Europa har orsakat negativa konsekvenser. Inom EU har populationer
upptäckts i de flesta stater framförallt i Portugal, Spanien, Italien och Frankrike. Arten är olika
etablerad i olika stater beroende på klimat. Idag är den listad på EU:s förteckning över invasiva
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främmande arter. Det innebär att det är förbjudet att importera, odla, sälja eller sätta ut i naturen. 166

5.2 Fjäderborstgräs i Sverige
Fjäderborstgräs har odlats i svenska trädgårdar sedan år 1984 och återfinns i svensk trädgårdslitteratur. 167 Fjäderborstgräset klarar av att sprida sig i olika miljöer, men den behöver värme
för att kunna etablera sig. Därav finns växten enbart tillfälligt i Sverige eftersom den har svårt
att reproducera sig. Då detta gäller i hela norra Europa behöver Sverige inte heller oroa sig för
att grannländer kan introducera växten i landet. Arten förekommer i planteringar och i botaniska
och privata trädgårdar. Trots att arten inte förekommer i Sverige i särskilt stor utsträckning är
kunskapen om artens negativa konsekvenser betydande. Det har förekommit att växten skadat
den biologiska mångfalden genom att utkonkurrera andra inhemska arter genom att bilda stora
bestånd. Arten är också vattenkrävande och kan därför ha negativa konsekvenser för omgivande
växtlighet. Enligt uppmaningar från Naturvårdsverket ska arten hanteras med stor försiktighet;
man rekommenderas att kontakta sin egen kommun för vidare vägledning. Detta främst för att
arten inte bör lämnas vid återvinningsstationer och endast i undantagsfall komposteras. En generell rekommendation från Naturvårdsverket för hanteringen av fjäderborstgräset är att blöta
ner plantan och placera den i en sluten plastpåse och låta växten ruttna. På så sätt hindras fragment från blåsa iväg och ge möjlighet till nyetableringar. 168
Fjäderborstgräset utgör i dagsläget inget hot för den biologiska mångfalden i Sverige och kommer inte att göra det under de närmaste 100 åren. Trots att Sveriges klimat förutspås bli varmare,
kommer arten sannolikt inte att kunna etablera sig här. 169 Slutsatsen är att Sverige inte behöver
vara oroligt för att fjäderborstgräset etablerar sig här. Sveriges agerande och hantering visar
dock på att försiktighetsprincipen tillämpas. Det går inte med säkerhet säga att arten inte kommer att medföra skador på den svenska miljön och den bör därför kontrolleras i alla fall.

5.3 Åtgärder
5.3.1 Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärderna bör enligt EU prioriteras, inte minst för att detta i längden är mer
kostnadseffektivt. Syftet med förebyggande åtgärder är att förhindra att arten införs avsiktligt
och oavsiktligt. För detta krävas först och främst att staterna har information om växtens egenskaper och inträdesplatser för att sedan införa ett övergripande övervakningssystem. Syftet med
övervakningssystemen är att kontrollera att arten inte introduceras i statens inhemska miljö.
Staters övervakningssystem kan se olika ut. 170 Det bör undersökas om övervakningssystemen
kan användas för olika invasiva främmande arter som har samma inträdesplatser. 171 Jätteloka
har t.ex. samma typ av spridningsväg som fjäderborstgräs och därför kan liknande övervakningssystem användas. Det är också nödvändigt att bevaka stora områden eftersom arten har en
hög kapacitet att kolonisera barrträd. 172 För att kontrollera arten vid spridningsvägarna krävs
det utbildning, främst av markförvaltare och färdpersonal, för att kunna identifiera arten och
166
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rapportera vid misstanke. Det är även viktigt att lokalbefolkningen utbildas för att de kan vara
medvetna om riskerna, och i sin tur förändra sitt eget beteende för att arten inte ska etableras
eller spridas i naturen. Fjäderborstgräset är en prydnadsväxt, vilket innebär att det krävs en
samverkan med lokala plantskolor för att dra tillbaka växten från marknaden. 173 En spridningsväg för fjäderborstgräset är genom transporter av varor och människors resande över statsgränser. Därför behöver staterna införa program för att fordon och människor ska ta bort frön för att
kunna minimera risken för spridning i staten. 174 För att öka kunskapen i samhället behövs även
medvetenhetskampanjer införas samt införa handlingspraxis för att underlätta myndigheters
hantering av fjäderborstgräset. 175 En sådan kampanj är Keep it clean där bönder ger praktiska
råd om växtskyddskontroller. 176 Åtgärderna förväntas erhålla acceptans från verksamheter eftersom de kommer att minska inhemska växtsamhällen och minska användningen av bekämpningsmedel för att uppfylla principen om att förorenaren betalar samtidigt som de inte kräver
så höga kostnader. 177
Sammanfattningsvis behöver samtliga spridningsvägar identifieras för att kunna vidta bästa
möjliga åtgärder för att stoppa spridningen. Just fjäderborstgräset är väl etablerad i stora delar
av EU vilket innebär att förebyggande åtgärder inte längre är effektiva. Stater måste använda
andra typer av åtgärder för att utrota arten. Det förebyggande arbetet är dock ändå viktigt eftersom det kan förebygga nya, framtida introduktioner. 178
5.3.2 Snabba utrotningsåtgärder
En beredskapsplan behövs för att alltid vara redo för utrotning. Övervakningen måste genomföras av utbildad personal och behöver tillgång till fordon (inklusive potentiella båtar) och de
kan stödjas av icke-statliga organisationer och medborgaraktiviteter. Ytterligare metoder,
såsom fjärranalys, kräver ytterligare resurser (t.ex. GIS-program och bildspråk, obemannade
flygbilar). 179 Det krävs tillgång till privatägd mark, som i sin tur påverkar privata rättigheter.
Avgränsningsmetoder för en snabb utrotning och för att minimera risken för etablering innefattar både aktiva och passiva strategier. 180 Aktiva strategier är t.ex. vägundersökningar och bakgårdssökningar i bostadsområden. För att dessa aktiva strategier ska kunna genomföras krävs
utbildning av personer som ska utföra detta. Att behandla begynnande populationer av fjäderborstgräs så snart de detekteras är en effektiv åtgärd, framförallt när de finns nära transportvägar
och hamnar. Handdragning är det mest effektiva sättet att få bort arten, inklusive att avlägsna
hela roten av arten innan framställning av fröna. I andra fall kan det vara nödvändigt att använda
en plastpåse för att kunna täcka piggen under borttagningen så att artens frön inte släpps ut.
Handdragningen måste upprepas i flera år för att säkerställa att utrotningen är färdigställd och
därefter behöver det ske besöksintervaller för att säkerställa att växten som tagits upp från jorden inte har satt ut frön. 181 Kunskap om frölängden är grundläggande för att myndigheter ska
kunna bestämma sannolikheten för att fröbanken har blivit uttömd. Forskning visar att det tar
ungefär 7 år för alla frön på en plats att utrotas. 182
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Oavsett vilken metod som används måste plantorna förstöras exempelvis genom eld. Eld rekommenderas dock vanligen inte, beroende på väderförhållandena och lagstiftning. En annan
metod är den som används på Hawaii. Här sänktes spikarna från blommande gräs och packades
för att sedan behandlas med herbicid. 183 Även metoderna för utrotning ska hanteras med försiktighet eftersom det inte med säkerhet går att säga att metoden inte påverkar andra inhemska
arter negativt på kort eller lång sikt.
5.3.3 Åtgärder för att utrota redan etablerade arter
Fjäderborstgräset är redan etablerat i många stater inom EU måste därför utrotas. En snabb
utrotning är nödvändigt för att minska risken för framtida introduktioner. 184 Det krävs information om artens närvaro, fördelning och invasiva status på olika platser för att kunna införa
strategiska förvaltningsplaner. Ett sätt är att införa förvaltningszoner. Zonerna ska bygga på
aktuell kunskap och sannolika grader av invasion och etablering. Det kan förekomma tre olika
zoner, förvaltningszoner, inneslutningszoner och lokala zoner. Förvaltningszonerna har som
syfte att minska fjäderborstgräsets totala effekt. I inneslutningszonerna är syftet att förhindra
pågående spridning till nya området. Syftet med de lokala zonerna är att minska de invaderade
områdena och från att förstöra nya områden. 185 Det behövs även behandlingsprioriteringar som
visar vilka invaderade områden som bör prioriteras.
Fjäderborstgräset har utrotats till nästan 90 % av Lake Mead Exotic Plant Management Team i
National Park Service genom att använda glyfosat-spotbehandlingar årligen till dess att växten
utrotats. Vi användning av kemikalier bör försiktighetsprincipen tillämpas. Betning kan också
vara ett sätt att utrota invasiva främmande växter. Så är dock inte fallet med fjäderborstgräset,
eftersom växtens hårda fibrösa blad inte anses vara välsmakande. På Hawaii har det dock visat
sig att nötkreaturen äter arten när inget annat gräs är tillgängligt, framförallt under våren medan
skotten är mjuka. 186

5.4 Handelskonsekvenser
Att kontrollera och utrota Fjäderborstgräset kan även ha negativa konsekvenser, främst ekonomiska. Detta främst för att handeln av prydnadsväxter är den främsta spridningsvägen för arten,
vilket innebär att åtgärder för att utrota arten kommer att innebära kontroll av denna handel.
Även om kontroller införs vid import och försäljningen kommer processen att gå långsamt eftersom det inte finns något ekonomiskt incitament för att minska handeln inom området. Det
finns ett handelsförbud inom EU men det krävs också handelsbegränsningar för spridningsvägarna, alltså handeln med prydnadsväxter. Det kan medföra snedvriden i konkurrensen. Enligt
WTO och SPS kan handelshinder införas om det är på ett icke-diskriminerande sätt, vilket inte
blir fallet här eftersom hindret är riktad mot produkten och inte ursprunget. De ekonomiska
kostnaderna för att införa handelshinder för att begränsa artens negativa konsekvenser är ofta
oregelbundna. Stater kan också ha olika förhållanden som påverkar kostnaderna såsom förhållande i befintliga organiska ramar, gränsernas storlek, antalet öar, gränserna och landets storlek
och antalet handelsvägar. 187
Åtgärderna som införs för att begränsa konsekvenserna av Fjäderborstgräset kan också främja
handel med andra växter som har liknande estetiska värden och också kan riskera att bli invasiva
främmande arter. Införandet av effektiv lagstiftning eller andra åtgärder, som ofta behöver ske
183
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på politisk nivå, är beroende på allmänhetens acceptans. Kunskap om riskerna med arten skulle
kunna leda till att konsumenter inte väljer den som prydnadsväxt. Detta kan dock visa sig vara
svårt då konsumenter ständigt söker nya produkter, inte minst inom trädgårdsodlingar och prydnadsväxter. 188
Information om handelshinder om fjäderborstgräset förekommer inte på varken WTO:s hemsida eller i SPS-regleringen. Inte heller finns det några rättsfall i frågan, vilket gör det svårt för
myndigheter och verksamheter bedöma hur sådana handelshinder betraktas ur ett WTO perspektiv. Åtgärder för att stoppa fjäderborstgräsets påverkan på den biologiska mångfalden kommer att innebära handelshinder, med det framkommer ingenstans hur arten ska hanteras i ett
handelsperspektiv och vilka typer av handelshinder som kan accepteras. Enligt SPS-avtalet ska
medlemsstaterna vidta handelshinder, främst för att det möjligen finns tillräcklig med vetenskaplig bevisning. Åtgärderna ska dock enligt SPS-avtalet vara tidsbegränsade. 189 Enligt EUförordningen om invasiva främmande arter ska medlemsstaterna införa åtgärder tills arten är
kontrollerad och utrotad och därmed inte längre är ett hot inom EU. 190
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6. Analys
Invasiva främmande arter är klassat som ett av de mest allvarliga hoten mot den biologiska
mångfalden. Genom internationell handel förflyttar sig arterna mellan olika länder och platser
och hotar människors hälsa och miljö. Ju mer handeln expanderar desto enklare och snabbare
sprids de invasiva främmande arterna.
Med stöd av konventionen om biologisk mångfald går det att ställa krav på länder att kontrollera
och utrota invasiva främmande arter. Samtidigt innebär WTOs regelverk att handelshinder för
att motverka introduktion och spridning av invasiva främmande arter föregås av vetenskapliga
bevis för att arten verkligen innebär ett hot mot miljön.
Det rättsliga systemet avseende kontroll av invasiva främmande arter innehåller alltså motstridiga målsättningar. Det rör sig dels om målet att bevara den biologiska mångfalden, dels om
målsättningen om ekonomisk expansion. I förhållande till kontrollen av invasiva främmande
arter kan alltså dessa mål hamna i konflikt med varandra; ju mer den globala handeln expanderar desto större är hotet mot den biologiska mångfalden och vice versa – om vi bevarar den
biologiska mångfalden genom restriktioner i handeln riskerar den ekonomiska tillväxten att
minska.

6.1 Det rättsliga skyddet
Det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter finns på internationell-, EU- och nationell
nivå. På internationell nivå är det i första hand konventionen om biologisk mångfald som bidrar
till att stoppa invasiva främmande arter. På EU-nivå regleras invasiva främmande arter i olika
rättsakter, såväl i direktiv som genom förordningar. Förordningen om invasiva främmande arter
är dock den rättsakt som har störst betydelse. På nationell nivå har Sverige i augusti 2018 infört
nya bestämmelser i MB som är direkt kopplade till arbetet mot invasiva främmande arter.
Det är viktigt att ha regleringar om invasiva främmande arter på samtliga nivåer för att kunna
införa åtgärder som på ett effektivt sätt stoppar den negativa påverkan av invasiva främmande
arter. Konventionen om biologisk mångfald både förutsätter och gör det möjligt för parterna att
införa åtgärder som bevarar och bidrar till ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.
För att uppfylla konventionens krav krävs ett långsiktigt samarbete mellan staterna. Även om
konventionen lägger grunden för samarbetet, kräver långsiktigheten att staterna antar delmål
och kontinuerligt håller partsmöten för att diskutera aktuella händelser och hot mot den biologiska mångfalden. Samarbetet är särskilt betydande när det handlar om åtgärder mot invasiva
främmande arter. Som framgår av uppsatsen sprider sig invasiva främmande arter snabbt, bland
annat på grund av den ökade turismen och tilltagande import och export. Faktorer som turism,
export och import har stor betydelse för en stats ekonomi. Samarbetet kring invasiva främmande arter måste därför ske på alla nivåer och mellan samtliga stater.
Eftersom de faktorer som bidrar till spridningen av invasiva främmande arter ofta är sådana
som också påverkar staternas ekonomi, samtidigt som målsättningen med konventionen om
biologisk mångfald ska uppfyllas, skapas incitament att snabbare hitta gemensamma gröna
marknader för att begränsa den negativa påverkan av invasiva främmande arter.
Samarbete kan också innebära snabbare åtgärder mot invasiva främmande arter eftersom staterna kan dela med sig av analyser, forskning och lyckade åtgärder som stoppat eller begränsat
spridningen av en särskild invasiv art, inte minst för att begränsa spridningen av arter till det

25

egna territoriet. Att inte behöva uppfinna hjulet på nytt innebär också minskade kostnader för
arbetet som ska göras innan en åtgärd införs.
Som ett led i arbetet med att, bland annat, uppfylla konventionen om biologisk mångfald, ställer
EU, bland annat genom förordningen om invasiva främmande arter, krav på sina medlemsstater. Förordningen prioriterar förebyggande åtgärder och uppmanar genom sin status som minimireglering medlemsstaterna att anta strängare regleringar. Resultatet av undersökningen pekar
på vikten av att prioritera arbetet med förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder kan leda
till mer förutsägbarhet och transparens för verksamheter. Det skulle leda till att verksamheter
på ett enklare sätt kan införa åtgärder i sin verksamhet för att begränsa införseln av invasiva
främmande arter.
De svenska nationella bestämmelserna är relativt nya, de infördes i augusti 2018. Det är därför
svårt att veta hur effektiv lagstiftningen är. Ändringarna innebar bland annat att rubriken i kapitel 8 ändrades från särskilda bestämmelser om skydd för djur och växtarter till bestämmelser
om skydd för den biologiska mångfalden. Ändringen innebär ett tydliggörande av att bestämmelserna i kapitlet handlar om att skydda den biologiska mångfalden och kan komma att åtgärderna får en tydligare riktning. Lagändringen innebär också att fängelsestraff införs som sanktion för att sätta ut invasiva främmande arter som hotar den biologiska mångfalden. Sanktionen
syftar både till att avskräcka och bidra till en ökad kunskap om påverkan av invasiva främmande
arter. Konsekvenserna av invasiva främmande arter är så pass omfattande att straffet kan anses
vara proportionerligt. Det kommer att krävas utbildning om biologisk mångfald och dess betydelse för samhället för att få allmänheten att agera själva. Utbildning kan också leda till att
företag får ökad förståelse för regleringar som begränsar handeln, eftersom det kommer ge
verksamheterna incitament att utveckla gröna marknader där invasiva främmande arter inte påverkar den biologiska mångfalden. Kopplingen mellan att verksamheter får en bättre förståelse
för handelshinder och allmänhetens medvetenhet om risker kan leda till en ökad medvetenhet
som i sin tur kan leda till ett grönare konsumentbeteende. För att skapa incitament för att begränsa invasiva främmande arters påverkan behövs en handlingsplan för utbildningar på alla
nivåer i utbildningssystemet.
Det finns således regler för kontroll av invasiva arter på alla nivåer, från internationella konventioner (CBD) och EU-rättsakter (bland annat förordningen om invasiva främmande arter)
till nationella bestämmelser. I dessa rättsakter saknas dock en tydlig koppling till WTO och
skyddet mot handelshinder, trots att kopplingen i praktiken är tydlig. Den kopplingen kan i sin
tur vara avgörande för att kunna begränsa påverkan av invasiva främmande arter.

6.2. Förhållandet mellan arbetet mot invasiva främmande arter och skyddet mot handelshinder
Varken konventionen om biologisk mångfald eller den svenska regleringen har någon hänvisning till WTO och skyddet mot handelshinder. Inom förordningen om invasiva främmande arter
finns en regel som hänvisar till WTO. Inom EU ska kommissionen nämligen anmäla alla arter
som tas upp på förteckningen om invasiva främmande arter till WTO. Alla parter inom WTO
ska i sin tur acceptera de handelshinder som kan uppstå i enlighet med SPS-avtalet.
SPS-avtalet refererar inte till invasiva främmande arter, vilket möjligtvis kan innebära att det
är svårt för WTOs parter att veta om arten som ska tas upp på förteckningen kan innebära några
handelshinder. För att kunna införa handelshinder enligt SPS-avtalet krävs det vetenskaplig
bevisning samt att staterna tar hänsyn till ekonomiska faktorer såsom förlust av försäljning eller
produktion. Detta innebär att när det finns risk för att en art kan bli invasiv vid tillträde till
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staten kan inte åtgärder införas om detta inte kan bevisas vetenskapligt. Staterna måste därför
vänta till dess att arten blir invasiv och har en negativ effekt på människors hälsa och/eller
miljön.
Här föreligger alltså en målkonflikt. WTO arbetar för fri handel och därmed skydd mot handelshinder, medan arbetet mot invasiva främmande arter i huvudsak syftar till att bidra till att
bevara biologisk mångfald och skydda ekosystem. Ett internationellt system där dessa två målsättningar sammanvävs och harmoniseras, och som visar vilken målsättning som ska prioriteras, skulle kunna vara ett sätt att hantera detta. I uppsatsen framhålls att den ekologiska målsättningen bör vara prioriterad i detta system, inte minst för att den ekonomiska målsättningen
inte kommer att kunna uppfyllas om den ekologiska målsättningen inte nås. Invasiva främmande arters påverkan på den biologiska mångfalden kan dessutom leda till att lönsamheten
för företag och marknader försämras genom exempelvis försäljnings- och produktionsbortfall.
Detta är tydligt i fallet med Lobesia botrana som är en pest av druvor som har en betydande
ekonomisk betydelse för framförallt Europa. Analyser visar att pesten kommer att ha en allvarlig påverkan på druv-och stenfruktsproduktionen, vilket innebär att dessa frukter inte att kommer kunna exporteras. Hade en handlingsplan för denna pest införts i tid och druvorna därmed
kunnat kontrolleras hade det inte behövt ske något försäljnings- och produktionsbortfall.
För att stoppa påverkan av invasiva främmande arter krävs alltså en gemensam syn på vad som
är hållbar utveckling. För att kunna kontrollera invasiva främmande arter och begränsa konsekvenserna av de handelshinder som måste införas på grund av dem bör det införas en direkt
koppling till invasiva främmande arter i SPS-avtalet. Ett sätt att göra detta är genom en enhetlig
tillämpning av försiktighetsprincipen.

6.3 Skillnader i tillämpningen av försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen är en viktig princip är som främst används inom miljörätten. Principen
infördes eftersom beslutsfattare konstant står inför dilemmat att behöva väga enskilda människors, verksamheters och organisationers frihet mot behovet att reducera risken för negativ påverkan på miljön och människors hälsa. I många fall finns det osäkerhet kring vilka konsekvenser handlingar medför, och genom att iaktta försiktig tar kan beslutshavare ta det säkra före det
osäkra. I både förordningen om invasiva främmande arter och i SPS-avtalet tillämpas försiktighetsprincipen, men den är utformad på olika sätt i respektive regelverk. I SPS-avtalet innebär
principen att stater ska anta handelshinder när vetenskaplig informations tillgänglighet brister
till dess att informationen är tillgänglig. Handelshinder som införs enligt SPS-avtalet får dock
inte finnas under en allt för lång tid. Syftet med tidsfristen är att handelshinder ska vara skäliga
med hänsyn till de ekonomiska faktorerna i form av produktions- eller försäljningsbortfall.
Detta kan begränsa möjligheten att kontrollera invasiva främmande arter, vilket bekräftas av en
intervju med jordbruksverket, naturvårdsverket, skogsstyrelsen och näringsdepartementet.
Det rör sig alltså om en annorlunda tillämpning av försiktighetsprincipen jämfört med förordningen om invasiva främmande arter. Förordningen om invasiva främmande arter tillåter en
striktare tillämpning av försiktighetsprincipen än vad SPS-avtalet gör. Detta är ett problem som
kan påverka möjligheten att uppfylla regleringar om invasiva främmande arter, vilket i sin tur
kan hindra arbetet med att bekämpa dessa arter. Enligt EU förordningen ska åtgärder förankras
av WTO, dvs. de arter som listas som invasiva ska godkännas. Det finns dock ingen hänvisning
till invasiva främmande arter i SPS-avtalet. Detta tyder på att miljöområdet betraktas som underordnat frihandelssystemet, vilket i sin tur innebär att den ekonomiska dimensionen av en
hållbar utveckling prioriteras över den ekologiska.
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En enhällig definition och tillämpning av försiktighetsprincipen skulle förenkla arbetet för staterna och göra rättsområdet mer transparent. Det skulle också öka förutsägbarheten och underlätta för verksamheter att anpassa sina organisationer och enklare hantera handelshinder som
påverkar just den verksamheten.
Forskning visar att den ökade handeln är en av orsakerna till spridningen av invasiva främmande arter. Den rättsliga kontrollen av dessa arter har ökat, inte minst inom EU, men även
internationellt. Samtidigt är WTO:s regelverk detsamma. WTO har alltså inte anpassat sig till
hotet av invasiva främmande arter i samma utsträckning som gjorts inom miljöområdet. En
sådan anpassning skulle skapa både möjligheter att faktiskt lyckas med det förebyggande arbetet mot invasiva främmande arter och att öka legitimiteten för frihandelssystemet. Forskning
visar att vinsten av investeringar för att bevara den biologiska mångfalden är upp till 100 gånger
högre än kostnaden för att investera i att bevara den biologiska mångfalden. Det innebär att vi
inte längre kan skilja målsättningen med att bevara den biologiska mångfalden från målsättningen att expandera handeln. Genom att kontrollera invasiva främmande arter kommer inte
bara hotet mot den biologiska mångfalden att minska, det kan också leda till nya produkter och
nya marknader. Ökad kunskap om hur invasiva främmande arter sprider sig kan också leda till
att konsumenter efterfrågar grönare produkter och tjänster.
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