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Abstract 
Biological diversity is an essential prerequisite for life on earth and for the function of its eco-

systems. Without biological diversity the ecosystems will eventually collapse, and it is thus 

necessary to maintain a healthy level of variation at ecological-, species- and genetic- level. 

Invasive alien species (IAS) are now recognized as the second highest threat to biological di-

versity. As a result, new legislation aiming to counteract the increasing issues with IAS are 

introduced e.g. in the EU. The purpose of this essay is to evaluate the function and importance 

of the precautionary principle regarding the control of IAS, using legal analysis. The legal anal-

ysis is complemented by an analysis of other scientific sources e.g. in order to describe biolog-

ical diversity in general as well as the real and potential the ecosystem-consequences of the 

introduction of species. EU environmental law is based on the precautionary principle and so 

is thus the newly established IAS Regulation. The IAS Regulation requires an extensive risk-

assessment before a species will be encompassed by the regulation. The risk-assessment process 

does however not entirely correspond with the (strong version of the) precautionary principle, 

as actions in accordance with this principle requires an assumed risk, which must not neces-

sarily be scientifically established. This results in a discrepancy between the legal definition 

and the actual definition of an IAS; species which have undergone the risk-assessment process 

can obtain the status of IAS (legally) whilst others, which has not yet been assessed or do not 

fulfil all criteria, do not have this status and are thus not covered by the legislation. There are 

12 000 alien species within the EU, of which 1800 are considered invasive. However, only 49 

different species are currently covered by the IAS-regulation. This cannot be considered to be 

in keeping with the (strong version of the) precautionary principle.  



 

 

Sammanfattning 
Biologisk mångfald är en förutsättning för liv på jorden och ekosystem behöver en variation av 

arter likväl som gener. Invasiva främmande arter (IAS) har erkänts som ett av de största hoten 

mot den biologiska mångfalden, vilket har resulterat i ny lagstiftning inom EU. Syftet med den 

här uppsatsen är att fastställa vilken roll försiktighetsprincipen spelar vid regler som omfattar 

IAS; i allmänhet och i enskilda fall. För att utreda rättsläget används en rättsdogmatisk metod 

som kompletteras med en analys av naturvetenskapligt material för att klargöra vilka faktiska 

effekter IAS har. Miljörätten inom EU baseras på försiktighetsprincipen och den nyligen (rela-

tivt) utfärdade IAS-förordningen baseras därefter på försiktighetsprincipen. Det måste dock ut-

föras en riskbedömning innan arter omfattas av IAS-förordningens bestämmelser (och legalt 

definieras som IAS inom EU). Försiktighetsprincipen (en stark version) ska emellertid betyda 

att en antagen risk är tillräckligt för att åtgärder ska vidtas; genom riskbedömningen betyder 

det däremot att det handlar om en fastställd risk. Detta betyder även att den faktiska definitionen 

IAS och den legala är olik; en art kan uppfylla definitionen IAS i praktiken men inte legalt. 

Försiktighetsprincipen (en stark version) tillämpas därför på legalt definierade IAS inom EU 

medan de facto IAS inte åtnjuter samma grad av försiktighet.  EU har själva yttrat, i det första 

skälet i IAS-förordningen, att det existerar 12 000 främmande arter inom EU varav 1800 av 

dessa är invasiva; IAS-förordningen omfattar dock endast 49 av dessa arter. 
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1. Inledning 
Det är miljön som skapar förutsättningarna för liv på jorden. En ”god” miljö med ett rikt växt- 

och djurliv, rena vattendrag m.m. skapar goda förutsättningar för liv. En ”dålig” miljö skapar 

istället hinder; få arter kan överleva i förorenade sjöar och det är svårt att odla något i förorenad 

mark. Därför uppstår miljörätten; det krävs lagar och regler för att skydda miljön. 

Begreppet biologisk mångfald innefattar variationen av ekosystem, arter och gener. Biologisk 

mångfald är en förutsättning för liv på jorden. Monokulturer är ett illustrativt exempel på vad 

förlusten av mångfald betyder eftersom monokulturer inom jordbruket är medvetet skapade av 

människan. Monokulturer drabbar bin hårt och resulterar i en reducering av bi-populationer. 

Detta leder eventuellt till att ”tjänster” såsom pollinering upphör (och det ger i sin tur ytterligare 

konsekvenser).1 Biologisk mångfald är därför en viktig del av alla ekosystem och många har 

säkert hört uttrycket ”way of the dodo” som har sitt ursprung i drontens utrotning. Dronten är 

ett bra exempel på vad introduktionen av främmande arter kan betyda för den biologiska mång-

falden, framförallt för isolerade ekosystem såsom öar. Främmande arter kan innebära ett direkt 

hot mot en annan art, men det kan även utgöra ett indirekt hot genom att andra sekundära djur- 

eller växter påverkas så att den primära arten drabbas. Den första antecknade arten som har 

utrotats av mänsklig påverkan är dronten som under 1500- och 1600-talet var ypperligt byte för 

landstigande sjömän. Fågeln var klumpig och levde i ett skyddat ekosystem på öar där männi-

skan jagade fågeln kraftigt. Jakten, i samspel med introduktionen av andra djur, exempelvis 

grisar eller råttor, innebar att fågelns häckning och parning stördes vilket var bidragande orsaker 

till artens utrotning.2 Många hävdar att det inte spelar någon roll – vem bryr sig om en klumpig 

fågel som utrotades för 400 år sedan? – men drontens öde är en viktig läxa i att både direkta 

(överexploatering av fågeln) och indirekta (introduktionen av grisar, råttor m.m.) handlingar får 

effekter på arter och ekosystems hållbarhet. Idag har bland annat Australien och Nya Zeeland 

väldigt stränga kontroller vid inträde och import av varor till respektive land eftersom båda 

länderna är isolerade ekosystem där det är svårt att på förhand fastställa vad introduktionen av 

en främmande art kan komma att innebära (vilket förvisso alltid är svårt, men konsekvenserna 

inom isolerade ekosystem är stora).3 

Likt klimatet påverkar den biologiska mångfalden, eller bristen i den, många olika resurser och 

tjänster4. Biologisk mångfald kan även påverkas av klimatet där en ökad medeltemperatur kan 

innebära hinder5 för arters fortlevnad. Det är därför viktigt att vi upprätthåller ett rikt djur- och 

växtliv. Ekosystem med en låg artvariation påverkas mer av exempelvis externa effekter som 

föroreningar. Därför har EU utfärdat en strategi6 för bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Strategin innehåller dels rättsligt bindande mål inför år 2020 dels en vision för framtiden, år 

2050. Visionen för år 2050 lyder: 

“By 2050, European Union biodiversity and the ecosystem services it provides – its natural capital 

– are protected, valued and appropriately restored for biodiversity’s intrinsic value and for their 

essential contribution to human well-being and economic prosperity, and so that catastrophic 

changes caused by the loss of biodiversity are avoided.” 

                                                 
1 Länsstyrelsen Blekinge län, Artfaktablad – Vilda bin s. 2. 
2 Parish, J. (2013) The Dodo and the Solitaire ss. 307- 308. 
3 Parish. (2013) s. 307. 
4 Med tjänster menas i sammanhanget exempelvis fotosyntesen. 
5 Det är dock värt att tillägga att vissa arters förutsättningar för överlevnad ökar i och med att medeltemperaturen 

ökar. 
6 The EU 2020 Biodiversity Strategy. 
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Huvudmålet inför år 2020 lyder: 

“Halting the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the EU by 2020, 

and restoring them in so far as feasible, while stepping up the EU contribution to averting global 

biodiversity loss.” 

Det största hotet mot den biologiska mångfalden är habitatförstörelse, följt av invasiva främ-

mande arter (IAS). De två orsakerna går ofta hand i hand då habitatförstörelse kan leda till att 

arter blir invasiva eftersom de tvingas flytta (förekomsten av IAS kan också möjligen leda till 

habitatförstörelse).7 För att uppnå huvudmålet år 2020 är strategin uppdelad i sex delmål8, varav 

bekämpning av IAS är mål fem. Syftet med det femte målet är att implementera och upprätta 

omfattande och koordinerade verktyg för att förhindra och kontrollera spridningen av IAS.9 

Delmålet lyder: 

“By 2020, Invasive Alien Species (IAS) and their pathways are identified and prioritised, priority 

species are controlled or eradicated, and pathways are managed to prevent the introduction and 

establishment of new IAS.” 

För att nå målet krävs det lagstiftning. EU måste därför upprätta ett enhetligt regelverk för att 

hantera IAS. Den 1 januari år 2015 trädde europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och sprid-

ning av invasiva främmande arter (hädanefter IAS-förordningen) ikraft. IAS-förordningen10 är 

ett av verktygen för att motverka IAS. IAS respekterar inte statsgränser och åtgärder måste ske 

på alla nivåer; det räcker inte med att EU och dess medlemsländer vidtar åtgärder, utan insatser 

måste även ske på global nivå. Någon övergripande konvention om IAS existerar dock inte 

idag, men vissa skyldigheter kan härledas från mångfaldskonventionen (CBD)11. Trots detta 

förhållande är det viktigt med en stark regional och lokal reglering av IAS. Med hjälp av lokala, 

eller regionala, föreskrifter går det att påverka det globala arbetet med IAS. Exempelvis kan ett 

handelsförbud inom EU innebära att andra aktörer tvingas att vidta åtgärder (för fortsatt handel 

med EU). 

Det är dock viktigt att framhålla att ett ökat internationellt samarbete är en förutsättning för att 

effektivt motverka spridningen av IAS och hotet mot biologisk mångfald. 

1.1 Syfte och problemformulering 
Skyddet mot IAS är framtaget för att motverka de negativa effekter IAS skapar. Eftersom IAS 

är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är reglering kring IAS en förutsättning 

för bevarandet av biologisk mångfald.  

Syftet med denna uppsats är, i första hand, att fastställa vad IAS är och hur det rättsliga skyddet 

mot IAS ser ut på regional (EU) och nationell nivå (Sverige), och i andra hand att, med utgångs-

punkt i ett två konkreta fall, utreda hur effektivt försiktighetsprincipen tillämpas i enskilda fall 

(mårdhund och svartmunnad smörbult). Målet med uppsatsen är att diskutera hur skyddet för 

miljön och den biologiska mångfalden (i detta fall skydd mot IAS) förhåller sig till skyddet för 

andra samhällsfunktioner. 

Följande mer konkreta frågeställningar vägleder uppsatsen: 

• Vad är IAS och vilka konsekvenser kan IAS innebära? 

                                                 
7 EU Biodiversity strategy s. 20. 
8 Delmålen återfinns i sin helhet i The EU 2020 Biodiversity Strategy ss. 10f. 
9 The EU 2020 biodiversity strategy s. 20. 
10 Förordningen redogörs för i kapitel 4.2. 
11 Convention on Biodiversity. 
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• Hur är skyddet utformat på EU-nivå? Vilken roll spelar försiktighetsprincipen? 

• Hur implementeras EU-reglerna på nationell nivå (med Sverige som exempel) och vil-

ken roll spelar försiktighetsprincipen här? 

• Tillämpas försiktighetsprincipen, framgångsrikt, i enskilda fall (Mårdhund och svart-

munnad smörbult)? 

1.2 Metod 
En rättsdogmatisk metod är den vanligaste forskningsansatsen för någon som studerar eller 

forskar inom juridik. En analys av de aktuella rättskällorna är en tämligen rimlig metod för att 

fastställa gällande rätt.12 

Miljörätten är en komplicerad gren av rättsvetenskapen. Det är ett rättsområde vars bestämmel-

ser påverkar i princip alla delar av samhället. Miljörätten är nämligen ett område inom rättsve-

tenskapen som måste beakta många andra områden. Inte minst för att miljörätten påverkar andra 

rättsområden men även för att miljörätten är till för att skydda något. Fastighetsrätten eller av-

talsrätten är till för att reglera deras specifika områden: fastigheter eller avtal. Miljörätten är till 

för att värna om miljön och olika delar av den. Det krävs därför förståelse för miljön och dess 

beståndsdelar för att lagstifta om ett effektivt skydd. Det går inte att fastställa vad en invasiv 

främmande art är enbart genom en rättsdogmatisk studie; det måste först fastställas vad en in-

vasiv främmande art är och detta sker genom en naturvetenskaplig ansats. Miljörätten är inte 

en tvärvetenskap, men det går att argumentera för miljörättens tvärvetenskapliga drag. Effektiv 

miljörätt måste, som ovan anförs, ha förståelse för andra vetenskaper än endast rätten. 

I uppsatsen används därför en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt. I synnerhet 

EU-rätten är viktig här eftersom den svenska miljörätten, inte minst avseende regleringen av 

IAS, till stor del utgår från gällande EU-rätt. Uppsatsens frågeställningar kräver emellertid även 

studier av andra, främst naturvetenskapliga, källor, till exempel för att fastställa vad IAS är för 

något och vilken påverkan sådana arter kan ha i det enskilda fallet. Det är viktigt att ha viss 

förståelse för hur IAS kan påverka miljön negativt (eller om de rent av kan ha en positiv påver-

kan) för att förstå om rättsliga åtgärder är rimliga och tillräckliga. Uppsatsen är dock rättsve-

tenskaplig, andra källor än rättskällor analyseras endast i den mån det är behövligt för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

  

                                                 
12 Det finns däremot grenar av rättsvetenskapen som använder ytterligare metoder; exempelvis rättssociologi och 

rättshistoria. En rättssociologisk utredning kräver per definition att andra samhälleliga faktorer utforskas och ut-

reds. Det räcker inte i en sådan utredning att fastställa gällande rätt; det måste även klargöras vad som ska jämföras 

med rätten och vilka konsekvenser rätten får i ett visst avseende. 
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2. Biologisk mångfald och problemet med främmande arter 
Det är inte ovanligt att arter emigrerar. Fåglar flyttar söderut över vintern och många fiskar 

vandrar uppströms när de leker. Sådana förflyttningar kan ekosystemen hantera; det kan sägas 

att en sådan förflyttning är en del av ekosystemen. Naturen kan hantera naturen och utan extern 

påverkan förblir ekosystem stabila. Det är i synnerhet människan som genom onaturliga hand-

lingar leder till att ekosystem påverkas negativt.13 Jorden är ett stort ekosystem som består av 

mindre ekosystem, vilket innebär att alla dess beståndsdelar interagerar med varandra. Biolo-

gisk mångfald är en av dessa beståndsdelar som ständigt påverkas av människan; antingen di-

rekt eller indirekt. EU har konstaterat att den biologiska mångfalden har ett mycket stort värde 

för en hållbar utveckling och att IAS är ett hot mot denna som därför måste motverkas.14 De 

ökade indirekta effekterna av mänskliga handlingar, såsom ökad koncentration av växthusgaser 

i atmosfären och högre temperaturer m.m., är exempel på situationer som kan skapa IAS på 

onaturligt vis.15 Det är i sådana situationer fråga om indirekta, och inte nödvändigtvis relate-

rade, händelser som ger upphov till IAS. 

2.1 Biologisk mångfald 
Det går att särskilja tre nivåer av biologisk mångfald: ekosystem-, art- och genetisk nivå. Eko-

systemen är uppbyggda av artrikedom och artrikedomen är i sin tur uppbyggd av genetisk 

mångfald. När biologisk mångfald diskuteras är det vanligen mångfald av ekosystem och arter 

som avses, men även genetisk mångfald spelar en viktig roll.16 

Ekosystem är något som är självreglerande och artvariationen inom ekosystemet kommer, utan 

yttre påverkan17, varken att över- eller understiga en hållbar nivå. Nya Zeeland som är en iso-

lerad ö-nation (vilket betyder att det är ett slutet ekosystem) har exempelvis stora problem med 

främmande arter, framförallt hermeliner och råttor, inom sitt ekosystem och har utfärdat flerta-

let handlingsplaner för att hantera detta.18 Sedan 1960-talet har Nya Zeeland arbetat med att 

återställa inhemska arters populationsmängd. Situationen på Nya Zeeland är bara ett av många 

exempel på vad en yttre påverkan kan innebära för ett slutet ekosystem.19 Om ett ekosystem 

störs kan det betyda att vissa arter får för stort inflytande och för stora möjligheter till spridning. 

Ett annat exempel är The Four Pests Campaign i Kina under 1950-talet. Kina hade under peri-

oden stora problem med svält och identifierade sparven som en av orsakerna. Sparven åt upp 

spannmålsskörden och för att lösa problemet dödades ett stort antal sparvar, vilket istället re-

sulterade i att nästkommande år åt istället insekter upp allt spannmål. Människan kan antingen 

aktivt eller utan eftertanke orsaka stora konsekvenser för ekosystem och eftersom det råder 

osäkerhet kring vad exempelvis utsläpp eller introduktion av främmande arter innebär för den 

biologiska mångfalden är effektiv reglering nödvändig och en effektiv reglering innefattar san-

nolikt preventiva åtgärder. Det är nämligen enklare att förhindra förlusten av biologisk mång-

fald än vad det är att återställa den.20 

                                                 
13 Naturkatastrofer och dylikt medför även negativa konsekvenser för ekosystem, i form av habitatförstörelse m.m. 

Däremot kan naturen överlag och över tid hantera sådana händelser. 
14 Se The EU 2020 Biodiversity Strategy. 
15 DAISE. (2009) Handbook of alien species, s. 28. 
16 Sandström, A. et al. (2016) Assessment of management practices regarding genetic biodiversity in Baltic Sea 

marine protected areas, s. 1188. 
17 Med yttre påverkan menas mänskliga likväl som naturliga effekter. 
18 Department of Conservation, Animal pests A-Z https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/ 

(hämtad 2019-05-03). 
19 Department of Conservation, Why Predator Free 2050? https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/pre-

dator-free-2050/why-predator-free-2050/ (hämtad 2019-04-15). 

20 Hesketh, T & Zhu, W X. (1997) Health in China From Mao to market reform, s. 1544. 

https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/predator-free-2050/why-predator-free-2050/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/predator-free-2050/why-predator-free-2050/
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2.2 Främmande arter 
Främmande arter är arter som inte vanligen förekommer inom ett visst ekosystem. Det handlar 

alltså om arter som, genom t.ex. mänskligt inflytande, förflyttas bortom sitt naturliga utbred-

ningsområde.21 Det är viktigt att särskilja mellan de facto främmande arter och de jure främ-

mande arter eftersom något urval måste ske vid kontroll och åtgärder (alla de facto främmande 

arter kan inte alltid omfattas av definitionen). Regler om miljöfarligverksamhet reglerar just 

miljöfarlig verksamhet; alltså inte verksamheter överlag. Längre fram i uppsatsen redogörs för 

främmande arter som dock möjligen borde klassas som IAS trots att de idag inte uppfyller le-

galdefinitionen (inom EU). Det är egentligen inget problem att den faktiska och den legala de-

finitionen skiljer sig åt; det är snarare en förutsättning för effektiva regler. Vilka rekvisit som 

sedan krävs för att uppfylla legaldefinitionen, och därmed hur urvalet sker, kan däremot bli ett 

problem. 

Främmande arter är, som namnet antyder, arter som är främmande för ett visst ekosystem; ex-

empelvis mårdhundar eller svartmunnade smörbultar i Sverige. Det handlar alltså om arter som 

inte ursprungligen förekommer inom ett ekosystem. Den faktiska definitionen innefattar helt 

enkelt att en art förekommer utanför sitt ursprungliga utbredningsområde; det finns som huvud-

regel inga andra krav för att en art de facto ska definieras som främmande. Om det gäller den 

legala definitionen (de jure) krävs det dock att arten även har introducerats genom mänsklig 

påverkan. Det mänskliga inflytandet kan vara direkt eller indirekt; exempelvis medvetet genom 

utsättning eller omedvetet genom barlastvatten.22 Resultatet av detta är att det ofta råder en 

diskrepans mellan den faktiska och den legala definitionen och det går att diskutera hur en 

främmande art ska definieras23. Definitionerna är nämligen viktiga eftersom det finns olika ty-

per av kontroll och åtgärder beroende på vad en art definieras som. Inhemska arter, främmande 

arter och invasiva främmande arter omfattas alla av olika regler och därav mer eller mindre 

omfattande och samordnade åtgärdsmöjligheter. 

Introduktion av främmande arter är inte alltid negativt utan det kan också vara positivt; främ-

mande arter bidrar i regel till mångfald inom ekosystem. Med detta sagt skapar däremot män-

niskan en osäkerhet – en osäkerhet i den meningen att det är svårt att förutspå vilka konsekven-

ser (positiva eller negativa) en främmande art har när de genom mänsklig aktivitet introduceras 

långt ifrån sitt naturliga utbredningsområde. Det finns inom EU-området inga generella förbud 

mot import, utsättning, förvarande m.m. av främmande arter; det finns däremot kontroll (exem-

pelvis tillstånd enligt utsättningsdirektivet24 eller översyn i hamnar enligt vattenmiljödirekti-

vet25). För att rättsliga åtgärder ska bli aktuella måste det i princip handla om att den främmande 

arten blir, eller är på väg att bli, en IAS; alternativt att det handlar om redan skyddade områden 

(fysiska eller rättsliga områden) såsom Natura 2000-områden, som alltså redan är känsliga och 

där störningar som huvudregel inte är tillåtna.26  

                                                 
21 Moustakas, A. et al. (2018) Sampling alien species inside and outside protected areas: Does it matter? s. 195. 
22 Moustakas. (2018) s. 195. 
23 EUs definition kräver bland annat att: ”it is likely that the inclusion on the Union list will effectively prevent, 

minimise or mitigate their adverse impact.” vilket framgår i artikel 4(2e) IAS-förordningen. Arter ska alltså inte 

arbiträrt definieras som en IAS legalt; utan definitionen ska leda till att lämpliga och effektiva åtgärder vidtas. 

Detta är dock redan en del av riskbedömningen som ska utföras enligt artikel 5. Oavsett är det en grund för rätt-

färdigande för olika situationer; exempelvis arter som flyttar på grund av klimatförändringar. 
24 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release 

into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC. 
25 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a frame-

work for Community action in the field of water policy. 
26 Moustakas. (2018) s. 195. 
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Det finns inget allmänt regelverk inom EU som behandlar främmande arter men det finns sär-

skilda regelverk som innehåller bestämmelser, inom vissa områden, om främmande arter. Få-

geldirektivet innehåller exempelvis bestämmelser om per definition främmande fågelarter i ar-

tikel 11. Det är dock en något snäv definition som kräver att den främmande fågelarten orsakar 

skador på den lokala floran och faunan (dvs omfattas inte nödvändigtvis ekonomiska skador). 

Fågeldirektivet omfattar främmande fågelarter och i liknande undantagsfall handlar det inte 

nödvändigtvis om arter som uppfyller legaldefinitionen främmande art utan andra definitioner; 

exempelvis karantänskadegörare enligt växtskyddsförordningen27, främmande genmodifie-

rade organismer enligt utsättningsdirektivet28 eller främmande trädarter enligt skogsvårdsla-

gen (1979:429)29. Dessa ”undantag” är dock långt ifrån heltäckande och främmande arter i all-

mänhet förblir oreglerat. Det finns dock vissa möjligheter att rapportera förekomsten av främ-

mande arter via olika statliga myndigheter, exempelvis via naturvårdsverket30 i Sverige. 

Det finns även frivilliga initiativ såsom DAISIE-projektet31 som är upprättat för att kartlägga 

vilka främmande arter som förekommer inom EU-området. Projektet fungerar som en förebyg-

gande åtgärd för att motverka etableringen av IAS inom EU-området. Ett sådant index är en 

viktig del av en effektiv hantering av IAS; det är viktigt att känna till vilka främmande arter 

som förekommer för att bedöma om någon av dem riskerar att bli en IAS. Problemet med ett 

sådant projekt är att skyddsmekanismen förblir en efterhandskontroll och inte en preventiv så-

dan. Om en art väl får fäste inom ett eller flera ekosystem, främmande eller invasiv, är det svårt 

att utrota den utan andra negativa konsekvenser. Främmande arter respekterar trots allt varken 

gränser eller definitioner; IAS är enbart en definition och främmande arter kan de facto ha 

egenskaper av IAS innan de legalt definieras som sådan. 

2.3 Invasiva främmande arter 
IAS är en definition av en (främmande) art som introduceras till ett främmande ekosystem 

genom mänsklig påverkan och som har en bevisad negativ effekt i form av skada (ekologisk 

eller annan). Arter som enbart är främmande måste inte uppfylla detta skaderekvisit, vilket alltså 

är den största skillnaden mellan definitionen av främmande art och invasiv främmande art. 

CBD, som är en konvention vars syfte är att främja bevarandet av den biologiska mångfalden, 

definierar IAS på följande sätt: ”’invasive alien species’ means an alien species whose intro-

duction and/or spread threaten biological diversity”32. EU utökar definitionen med IAS-förord-

ningen och tillägger: ”hota eller negativt inverka på […] och relaterade ekosystemtjänster [egen 

kursivering]”33. En viktig del av båda definitionerna är begreppet introduktion och dess inne-

börd i sammanhanget. 

Mänsklig påverkan är ett krav för att en art ska anses vara invasiv, vilket innebär att arter som 

visserligen uppfyller ”skaderekvisitet” ändå kan undantas invasiv status, förutsatt att den spri-

der sig på naturlig väg utan mänsklig påverkan. Eftersom det är en legal definition handlar det 

om en mänsklig konstruktion och vi bestämmer vad som omfattas, och vad som inte omfattas 

av definitionen. Det går därför inte att fastställa något absolut kriterium för när en art ska anses 

vara främmande eller invasiv; särskilt då det är svårt (eller omöjligt) att fastställa många arters 

ursprung och vad som är tillräckligt skadligt ofta är subjektivt och beroende av värderingar. 

                                                 
27 Se Artikel 3 och Bilaga 1 Växtskyddsförordningen (EU) 2016/2031. 
28 Utsättningsdirektivet 2001/18/EG. 
29 Se exempelvis 6b § SVL. 
30 Rapporteringsverktyget återfinns på https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-

frammande-arter/Rapportera/ (hämtad 2019-04-17). Verktyget existerar däremot i huvudsakligen för rapportering 

av IAS; inte främmande arter. 
31 http://www.europe-aliens.org/ (hämtad 2019-04-17). 
32 CBD Decision VI/23. 
33 IAS-förordningen Artikel 3(2). 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/Rapportera/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/Rapportera/
http://www.europe-aliens.org/
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Med subjektivt menas i sammanhanget att skador är olika mycket värda i tid och rum. Under 

1900-talets första hälft var exempelvis miljöskador något som inte värderades särskilt högt och 

andra skador, exempelvis ekonomiska, värderades högre.34 En granskning av EU:s förteckning 

för IAS av unionsbetydelse tyder dock på att introduktionsrekvisitet endast behöver uppfyllas 

vid något tillfälle. Mårdhunden introducerades till Europa på 1900-talet genom ryska pälsfar-

mar och sedan genom utsättning av ett 10 000-tal mårdhundar i Ukraina på 1920-talet. Mård-

hunden har sedan dess på naturlig väg tagit sig till andra länder och ekosystem inom Europa.35 

Eftersom arter kan uppfylla den faktiska definitionen IAS utan att uppfylla den legala går det 

att diskutera om skyddet i sådana fall blir tillräckligt, i vart fall om syftet är att förebygga intro-

duktion (prevention). 

2.3.1 Spridningen av invasiva främmande arter 

IAS har olika goda etableringsmöjligheter i olika regioner och idag återfinns den största andelen 

IAS i ekonomiskt utvecklande länder (vilka även har den största beredskapen för att motverka 

dessa).36 Internationell handel är en av de största bidragande faktorerna till spridningen av IAS. 

Arter förflyttas som fripassagerare eller genom förorening av emballage och varor (mindre org-

anismer). Sällskapsdjur eller växter importeras av företag eller privatpersoner och flyr eller 

släpps ut i naturen. Habitatförstörelse eller förändring är även en stor bidragande orsak till att 

arter tvingas flytta. Detta sker exempelvis genom utökat jordbruk eller skogsbränder.37 

En utredning från år 2009 av M. Chytrý fastställer bland annat att spridningsmönstret för växt-

invasioner inom Storbritannien, Katalonien (Spanien) och Tjeckien är väldigt lika trots olika 

sammansättning av arter och habitat.38 Utredningen fastställer vidare att växtinvasioner har 

större sannolikhet att äga rum vid områden med hög mänsklig populationsmängd.39 Författaren 

konstaterar bland annat att (relativt) få växtinvasioner äger rum i den skandinaviska glesbygden 

(Sverige, Norge och Finland) eller centrala Spanien; och menar att detta beror på att även män-

niskor bosätter sig på platser med goda förutsättningar för artrikedom. Enligt författaren innebär 

detta att det kan vara svårt att urskilja om växtinvasioner uppkommer genom mänsklig påverkan 

eller om det orsakas av andra naturliga orsaker.40 IPPC41 har dragit liknande slutsatser angående 

etableringsmöjligheterna för skadedjur. Däremot drar inte IPPC några slutsatser om huruvida 

det går att särskilja mänsklig påverkan och naturliga effekter.42 Kravet på mänsklig påverkan 

                                                 
34 Vid utsättningen av mårdhunden i Ukraina värderades exempelvis pälsen väldigt högt (ekonomiskt) och andra, 

möjligtvis negativa, konsekvenser beaktades i synnerhet inte.  
35 Sutor, A. (2014) The biological potential of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides, Gray 1834) as an 

invasive species in Europe—new risks for disease spread? s. 50. 
36 McGeoch, M. A. et al. (2010) Global indicators of biological invasion: species numbers, biodiversity impact 

and policy responses, s. 95–108. 
37 Early, R. et al. (2016) Global threats from invasive alien species in the twenty-first century and national response 

capacities, ss 2-3. 
38 Chytrý, M. et al. (2018) European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across 

habitats, s. 99. 
39 Även främmande arters etableringsmöjligheter är direkt kopplade till naturlig artrikedom och mänsklig populat-

ionsmängd. Områden med hög naturlig artrikedom besitter i regel fler främmande arter än områden med låg na-

turlig artrikedom. Människan etablerar sig ofta på gynnsamma platser (fördelaktigt klimat, tillgång till vatten m.m.) 

vilket leder till att främmande arter inte sällan förekommer inom områden med hög populationsdensitet. Samban-

det är särskilt starkt gällande främmande växter eftersom de inte störs av mänsklig aktivitet i lika stor omfattning 

som djur. Detta gör att introduktionsrekvisitet kan vara svårt att fastställa; dels är det svårt att kartlägga alla indi-

rekta konsekvenser mänskliga handlingar har, dels introduceras arter lättare inom områden där människan är eta-

blerad. En viktig fråga här är om detta beror på att arter har lättare att anpassa sig till det ekosystemet på grund av 

den mänskliga etableringen, eller för att ekosystemet redan innan mänsklig etablering var gynnsamt? Se Dimi-

trakopoulos, P-G., et al. Science of the Total Environment (2017) för vidare diskussion. 
40 Chytrý. et al. (2018) s. 105. 
41 International Plant Protection Convention. 
42 ISPM 11 s. 16. 
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gör Chytrýs data intressant eftersom den tyder på att det är svårt att fastställa varför en art flyttar 

eller får fäste inom ett nytt ekosystem. Därför blir Chytrýs resonemang intressant; tillämpas 

Chrytrýs slutsats på aktuella regler om IAS kan det uppstå problem där det är svårt att fastställa 

om en art ska eller inte ska definieras som IAS och därmed omfattas av aktuella bestämmelser. 

2.3.2 Lagstiftning beträffande invasiva främmande arter 

Den rättsliga regleringen för IAS redogörs för i kapitel 4. Det finns dock redan nu, i uppsatsens 

inledande del, anledning att kort redogöra för centrala rättskällor avseende IAS. Bevarandet av 

biologisk mångfald regleras genom många olika rättskällor och multilaterala avtal och sedan år 

1992, i samband med FN:s konferens om miljö och utveckling, har en mer omfattande konvent-

ion om biologisk mångfald43 undertecknats. Det är just CBD som är den centrala rättskällan för 

det internationella arbetet gällande IAS. 

CBD reglerar IAS i artikel 8(h) och stadgar en skyldighet för konventionens parter att förhindra 

introduktion, kontrollera bestånd av eller utrota IAS.44 Detta är den enda övergripande internat-

ionella konventionen som berör IAS. Det finns däremot andra konventioner som berör specifika 

områden såsom växtskydd (IPPC)45, marina miljöer (IMO)46 och handel med arter (CITES)47. 

De nämnda konventionerna baseras alla på försiktighetsprincipen48 som kortfattat innebär att 

åtgärder får, eller ska, vidtas i förebyggande syfte innan risken är fastställd. Det finns även 

internationella samarbeten som ger parter möjlighet att upprätta skydd mot IAS. WTO49 är en 

internationell handelsorganisation som genom det så kallade SPS-avtalet öppnar skyddsventiler 

som ger parter möjligheter att, vid en vetenskapligt bedömd risk, upprätta handelsrestriktioner 

eller förbud50. På regional nivå (EU) finns bestämmelser om IAS i IAS-förordningen som kom-

pletteras med en förteckning över IAS av unionsbetydelse; listan är dock inte komplett och 

innehåller endast arter som redan är etablerade inom EU-området. När det gäller andra IAS 

saknas nämligen den riskbedömning som är en förutsättning för att arten ska kunna tillföras 

förteckningen.51 Det är därför värt att diskutera om arter som redan är att anse som en IAS inom 

andra områden ska erhålla status som en IAS även innan en riskbedömning har utförts. 

  

                                                 
43 Konventionen om biologisk mångfald. 
44 CBD artikel 8(h). 
45 The International Plant Protection Convention där bestämmelser om IAS återfinns ibland annat ISPM No. 11. 
46 Barlastkonventionen som bland annat syftar till att minska spridningen av marina IAS. 
47 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna där Resolution Conf. 

13.10 (Rev. CoP14) innehåller bestämmelser om IAS. 
48 Försiktighetsprincipen redogörs för i kap 3. 
49 World Trade Organisation. 
50 SPS Agreement artikel 2(1) och artikel 5. 
51 Naturvårdsverket. (2017) EU:s regler för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse frågor och 

svar, s. 3. 
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3. Försiktighetsprincipen 
All skadehantering52 kräver i viss mån försiktighet; en förutsättning för att förhindra att skador 

uppstår är att iaktta försiktighet. Detta är särskilt viktigt om det handlar om oersättliga ting 

eftersom en skada i sådana fall kan vara svår att reparera. Den fysiska miljön (inklusive arter 

och habitat) överlag och etablering av främmande arter särskilt är något som i denna mening är 

”oersättliga”. Människan kan förvisso skapa gynnsammare förutsättningar för den fysiska mil-

jön; men människan kan inte alltid (läs ofta) ersätta, eller reparera, skador vi orsakar på den 

fysiska miljön. Pengar, byggnader, infrastruktur m.m. är materiella ting som går att ersätta. 

Även immateriella ting går att ersätta. ”Tiden läker alla sår” är ett uttryck som är tillämpligt i 

många fall; den fysiska miljön är ofta inte ett av dessa. 

Mänskligheten har gång på gång visat en enorm förmåga att återhämta sig; under 1900-talet 

genomled vi t.ex. två världskrig, flera börskrascher och många naturkatastrofer. Idag kan 

mycket av detta ses som någonting i det förflutna. Miljöföroreningar är dock något som sällan 

stannar i det förflutna. Effekterna av den stora användningen av DDT visar sig än idag, trots att 

ämnet i många länder förbjöds redan i slutet av 60-talet. Naturen kan återvinna organiska pro-

dukter – men när människan introducerar kemiska föreningar klarar naturen inte alltid av det. 

DDT är ett sådant exempel. Eftersom det inte bryts ner enzymatiskt och inte är vattenlösligt går 

det att hitta spår av DDT överallt.53 DDT är bara ett exempel av många som påvisar den oer-

hörda effekten utsläpp med oförutsägbara konsekvenser kan innebära – och därför behöver vi 

försiktighetsprincipen. Efterbehandling istället för reparation blir därför en metod som inte är 

kostnadseffektiv i sammanhanget. Det blir mycket dyrare, ekonomiskt och samhälleligt, att re-

parera en skada än att förebygga den. 

3.1 Försiktighetsprincipen som miljörättslig princip 
Försiktighetsprincipen kodifierades för första gången i Riodeklarationens 15:e artikel54 och 

principen utgår från in dubio pro natura (naturen ska gå före vid osäkerhet) som ska uppnås 

med två ”medel”: skadebedömningen ska ske på förhand och utövaren ska ha bevisbördan. Vid 

sedvanliga tvistemål är det den klagande parten som ska bevisa att en skada har skett eller 

kommer att ske.55 Det är ett naturligt synsätt och är väl förenligt med tanken ”oskyldig till 

motsatsen är bevisad” eftersom det i många (inte alla) fall är svårt att bevisa sin oskuld. Det 

vanliga bevisförhållandet kallas ”general distribution” och det innebär att en person aldrig be-

höver rättfärdiga sina handlingar innan någon annan kan bevisa att en otillåten handling kom-

mer att genomföras, riskerar att genomföras eller har genomförts. Det omvända bevisförhållan-

det kallas för ”special allocation” och tillämpas endast i undantagsfall. Special allocation är 

viktigt i situationer där den svagare parten inte besitter tillräckligt med information56 för att 

utreda huruvida en otillåten handling har, eller kommer, inträffa.57 

                                                 
52 Effektiv skadehantering. Det är möjligt att helt arbeta reparativt; det är däremot varken effektivt eller ekono-

miskt. 
53 Dharmani, C. Jaga, K. (2010) Global Surveillance of DDT and DDE levels in human tissues s. 7-8 
54 Artikeln lyder:”[i]n order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by 

States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scien-

tific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental deg-

radation.” Artikel 15 är även ett typexempel på en “svag” version av försiktighetsprincipen se Sachs, M. Rescuing 

the Strong Precautionary Principle From its Critics s. 1292f för vidare diskussion. 
55 Ambrus, M. (2012) The Precautionary Principle and a Fair Allocation of the Burden of Proof in International 

Environmental Law s. 259. 
56 Det behöver inte vara ren information utan kan även innebära teknisk kunskap, tillgång till information, resurser 

m.m. 
57 Ambrus. (2012) s. 264. 
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Ett omvänt bevisförhållande är vanligt i diskrimineringslagstiftning och inom svensk rätt fram-

går det förhållandet bland annat i diskrimineringslagens (SFS 2008:567) 6 kap. 3 §58 som för-

skjuter bevisbördan till den åtalade. Vid diskrimineringsmål är det nämligen i regel den starkare 

parten som besitter all information och därav förutsättningarna för en utredning. Samma in-

formations- och resursförhållande existerar inte nödvändigtvis vid miljörättsliga frågor och det 

är inte en otänkbar uppgift att en åklagare åläggs att bevisa vilka negativa konsekvenser en 

handling kan orsaka miljön.59 Miljöfrågor uppfyller emellertid inte alltid dessa två rekvisit (in-

formation- och resursförhållanden); stater har exempelvis sällan mindre resurser än en verk-

samhet men trots detta accepterar vi ett omvänt bevisförhållande. Ett omvänt bevisförhållande, 

eller ”special allocation”, kräver därför en motivering; eftersom den svarande parten, i nästan 

alla frågor, besitter den rätta informationen. En brottslig vet om denne begått ett brott, en ar-

betsgivare vet om denne diskriminerat och en verksamhet vet, eller har åtminstone möjligheten 

att ta reda på, om deras verksamhet är miljöfarlig. Vid två av dessa exempel accepterar vi ett 

omvänt bevisförhållande och i ett gör vi det inte. När det gäller brott är det ofta svårt att bevisa 

sin oskuld och konsekvenserna av ett omvänt bevisförhållande i brottmål skulle vara omfat-

tande.60 En omvänd bevisbörda inom brottmål lägger grunden till omöjliga situationer för de 

åtalade. 

Ett något hyperboliskt exempel är häxjakterna som ägde rum under 1400- till 1700-talet. 

”Häxorna” behövde bevisa att de inte var häxor; och hur gör någon det? Svaret på den 

frågan är att det inte går och det ses därför som orättvist att behöva bevisa sin oskuld i 

brottmål men inte vid frågor om diskriminering eller miljöskador (som omfattas av för-

siktighetsprincipen). 

Skillnaden mellan de tre situationerna är att vid diskriminering och miljöskador föreligger en 

motivering som vi kan acceptera; nämligen ojämna maktförhållanden och bristen av informat-

ion vid diskrimineringsfrågor och som förutsättning för ett effektivt skydd vid miljöfrågor (det 

kan även föreligga andra motiveringsgrunder vid miljöfrågor). 

In dubio pro natura rättfärdigar således ett omvänt bevisförhållande; det är bättre med strängare 

regler än en skadad miljö. Förutsatt att försiktighetsprincipen tillämpas framgångsrikt behöver 

den klagande parten endast påvisa en antagen risk och inte någon faktiskt risk.61 Det går därför 

att tala om tre kriterier som rättfärdigar ett omvänt bevisförhållande: brist på insyn (diskrimi-

neringsfrågor m.m.), ojämna maktförhållanden (exempelvis arbetsgivare mot arbetstagare) och 

som förutsättning för ett effektivt skydd (vid många miljöfrågor är försiktighet och förebyg-

gande åtgärder en förutsättning för skydd).62 Det är däremot inte alltid försiktighetsprincipen 

                                                 
58 Paragrafen lyder:  ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter 

som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden 

som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit. [egen kursivering]” 
59 Pulps Mills (ICJ) är ett exempel på ett rättsfall där ett asymmetriskt informationsförhållande förelåg. Målet rör 

en förorenad flod som rinner mellan Uruguay och Argentina. I fall då det handlar om två olika suveräna stater har 

motparten en ytterst begränsad möjlighet att utreda huruvida något är skadligt i det andra landet. Rättsfallet till-

lämpade inte försiktighetsprincipen framgångsrikt och ICJ anförde att den faktiska skadan var nyckelrekvisitet; 

inte om försiktighetsprincipen hade uppfyllts. ICJ:s bedömning är något olycklig då det inte alltid går att förlita 

sig på uppkommen skada vid bedömningen om försiktighetsprincipen är uppfylld eller inte. I många fall handlar 

de nämligen om förväntad skada och inte någon faktiskt skada. Se Pulps Mills § 22 Skiljaktiga domare Al-

Khasawneh och Simma för en utförligare redogörelse. 
60 Det går förvisso att diskutera om vi inte redan har ett omvänt bevisförhållande. Introduktionen av sociala medier 

och ”public shaming” hotar rättssäkerheten och det är inte ovanligt att människor får genomlida ett straff (ej rätts-

ligt sådant) innan någon (rättslig) skuld har bevisats. 
61 Ambrus. (2012) s. 259. 
62 Ambrus. (2012) ss. 263-264.  
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tillämpas framgångsrikt och ett exempel där principen inte tillämpats framgångsrikt är EC-Hor-

mones som redogörs kortfattat nedan. 

Restriktioner enligt CBD och dess Cartagenaprotokoll bygger på försiktighetsprincipen – risken 

ska utredas och fastställas innan någon åtgärd vidtas – men andra multilaterala avtal bygger ofta 

inte på denna princip. SPS-avtalet har ett nästan omvänt förhållningssätt, nämligen att handels-

restritikoner måste baseras på vetenskapligt bevisade risker. Problemet som kan uppstå är att 

en verksamhet som bör inskränkas enligt CBD eftersom riskerna är okända inte kan förbjudas 

enligt WTO eftersom riskerna är okända.63 Ett exempel på en situation där liknande problematik 

har uppstått är EC – Hormones målet mellan USA och European Community (EC). Rättsfallet 

behandlar förvisso kött, inte miljön, men principen är densamma. EC hade grundat ett import-

förbud av kött från USA på försiktighetsprincipen och USA överklagade detta till WTO med 

motiveringen att beslutet inte var vetenskapligt grundat. Förbudet var alltså inte förenligt med 

SPS-avtalet och USA fick rätt. Importförbudet var däremot förenligt med Cartagenaprotokollet. 

Detta är ett återkommande problem med många multilaterala avtal eftersom det ofta inte finns 

någon rangordning mellan bestämmelserna. CBD fastställer skyldigheter till skillnad mot WTO 

som endast ger parterna möjligheter till reglering. Ovanstående exempel tyder även på att det 

omvända bevisförhållandet försiktighetsprincipen generellt innebär är svårt att upprätthålla i 

tvistemål.64  

”Special allocation”, eller en omvänd bevisbörda, är därför en förutsättning för att försiktig-

hetsprincipen ska uppfylla sitt syfte i sammanhanget. Genom att verksamhetsutövare måste be-

visa att verksamheten är säker, eller i varje fall att risken är acceptabel65, skapas det en effektiv 

förhandskontroll. Det är däremot långt ifrån alltid principen tillämpas framgångsrikt och det 

finns utrymme att diskutera vad som är tillräcklig försiktighet. Frågan är då vilka risker som är 

godtagbara? Hur långgående måste en riskbedömning vara? Dessa frågor har gett upphov till 

två typer/tolkningar av försiktighetsprincipen; en svag och en stark. 

3.1.1 Svag & stark försiktighetsprincip 

I det föregående har redogjorts för försiktighetsprincipen i allmänhet, men till detta kommer en 

mängd olika definitioner och tillämpningar av försiktighetsprincipen. För det första går det att 

göra en allmän distinktion mellan en svag och en stark försiktighetsprincip. Den svagare vers-

ionen är den mer vanligt förkommande, exempelvis är artikel 15 i Riodeklarationen och artikel 

191(2) TFEU båda exempel på en svag version. Det är förvisso inte särskilt förvånande då båda 

exemplen är fundamentala regler som fungerar som portaler för annan lagstiftning. Med artikel 

15 i Riodeklarationen som exempel går det att fastställa den ”svaga” delen av principen, och 

den lyder: ”[w]here there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific 

certainty shall not be used as a reason for postponing [egen kursivering] cost-effective measu-

res to prevent environmental degradation” Den kursiverade delen fastställer att vetenskaplig 

osäkerhet inte ska leda till att nödvändiga åtgärder senareläggs. En svag försiktighetsprincip 

skapar endast möjligheter till åtgärder vid vetenskaplig osäkerhet; vilket även gör principen 

                                                 
63 Glass. J. (2001) The Merits of Ratifying and Implementing the Cartagena Protocol on Biosafety s. 510. 
64 Se även EC-Biotech och Gabcikovo-Nagymaros (ICJ). 
65 Det handlar därför inte alltid om en absolut bevisbörda och verksamhetsutövare behöver exempelvis inte alltid 

bevisa att verksamheten garanterat är säker. EIA (Environmental Impact Analysis, eller på svenska: Miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB)) är ett verktyg som tvingar verksamhetsutövare att utföra en riskbedömning innan ett 

tillstånd för verksamheten kan beviljas. En EIA behöver inte bevisa att verksamheten är säker; den behöver inte 

ens bevisa att verksamheten inte ger upphov till skador. Det den behöver bevisa är att den förväntade nyttan är 

större än den förväntade skadan. Se exempelvis Malafry, M. (2016) s. 137f. 
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relativt (jämfört med en stark version) harmlös.66,67 Den svaga versionens största nackdel är 

även den starkare versionens styrka: vid situationer där det råder en svag version av principen 

måste inte någon åtgärd vidtas. Den starka versionen av principen ändrar möjlighet till skyldig-

het, vilket gör att den starka versionen även får utstå mycket kritik, till exempel eftersom en 

stark version kan ses som ett hinder för teknik och utveckling.68 Frågan är då om kritiken är 

rättfärdigad? Det är viktigt att komma ihåg att den starka versionen endast betyder att något 

måste utföras i preventivt syfte. Principen blir alltså vad vi gör den till. En stark försiktighets-

princip kan förvisso ge upphov till omfattande och restriktiv lagstiftning – en lag som innebär 

totala förbud vid vetenskaplig osäkerhet är sannerligen en stark version av försiktighetsprinci-

pen och sannolikt ett stort hinder för utveckling. I verkligheten handlar det dock snarare om att 

göra utförliga riskbedömningar genom MKB eller krav på BAT69. MKB och BAT är nämligen 

båda utfall av en stark försiktighetsprincip; det måste vidtas en åtgärd innan en potentiellt mil-

jöfarlig handling kan tillåtas. 

En stark försiktighetsprincip kan sägas vara en förutsättning för en effektiv förebyggande lag-

stiftning. Vid vetenskaplig osäkerhet bör alltid någon åtgärd vidtas; det behöver inte vara en 

faktisk åtgärd (såsom ett förbud eller dylikt) men åtminstone en riskbedömning av något slag. 

MKB och liknande instrument tvingar nämligen verksamheter att utreda vilka miljöeffekter 

deras verksamhet kan ge upphov till samt vilka risker det medför. En stark försiktighetsprincip 

bidrar även med reparativa inslag; eftersom den starka versionen ge upphov till en skyldighet 

ger det även upphov till ett ansvar.  

                                                 
66 Sachs, M. (2011) Rescuing the Strong Precautionary Principle From its Critics s. 1293. 
67 En svag version av försiktighetsprincipen kan även fungera som ett hinder vid tvister (dock endast vid tvister). 

Tidigare redogjordes tvistemålet EC-Hormones kortfattat för. Målet behandlar nämligen båda typer av försiktig-

hetsprincipen. En svag som föreligger inom SPS-avtalet och en stark som föreligger inom de EU-rättsliga reglerna. 

I målet blev alltså den svaga försiktighetsprincipen enligt SPS-avtalet ett hinder för den starka versionen som 

föreligger inom EU. 
68 Sachs. (2011) ss. 1294-1295. 
69 Best Available Technology. 
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4. Rättslig kontroll av invasiva främmande arter 
Lagstiftning som berör IAS är fortfarande relativt ny. IAS-förordningen inom EU trädde inte 

ikraft förrän år 2014 och Sveriges särskilda regelverk angående IAS trädde ikraft den första 

januari år 2019. CBD, som innehåller regler om IAS på internationell nivå, medför endast ge-

nerella regler. Dessa regler är även godtyckliga eftersom reglerna är utformade på ett sådant 

sätt att det är upp till parterna att bestämma vilka åtgärder som är lämpliga (och när åtgärder 

ska vidtas). Det är därför framförallt upp till regionala samarbeten (EU) och nationella initiativ 

att vidta lämpliga och effektiva åtgärder för att motverka IAS. 

4.1 Internationell reglering  
Invasion av främmande arter regleras i synnerhet av CBD, närmare bestämt Artikel 8(h): 

”[e]ach contracting party shall, as far as possible and as appropriate: (h) [p]revent the introduc-

tion of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species.” 

En utmaning med lydelsen är att det är upp till parterna att tolka, bestämma och implementera 

den reglering de anser lämplig, vilket resulterar i att parternas lagstiftning kan ha väsentligt 

olika omfattning och innebära stora skillnader i skydd. Det har i dagsläget exempelvis inte 

dömts ut någon form av påföljd för parter som bryter mot konventionen och CBD har ingen 

oberoende domstol till sitt förfogande, till skillnad från exempelvis Europakonventionen och 

dess Europadomstol.70 Likt många delar av miljön kontrolleras främmande arter ofta genom 

multilaterala avtal, vanligen via WTO, som kräver att en vetenskaplig riskbedömning utförs 

innan skyddsåtgärder, t.ex. handelsrestriktioner71, kan träda ikraft. Detta är problematiskt då det 

ofta är väldigt svårt att kartlägga den skada som arter kan innebära för ekosystem; oftast är det 

endast möjligt att fastställa potentiella risker.72 

Andra multilaterala avtal angående främmande arter inkluderar bland annat International Con-

vention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM). Kon-

ventionen stadgar att alla skepp i internationell trafik måste hantera deras ballast och avlag-

ringar på ett sådant sätt att de minimerar risken för spridningen av vattenlevande främmande 

arter. Artikel 2(1) lyder: 

“Parties undertake to give full and complete effect to the provisions of this Convention and the 

Annex there to in order to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful 

Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water 

and Sediments.” 

Konventionen är enligt artikel 3(1) tillämplig på alla fartyg som seglar under en delaktig parts 

flagga eller fartyg som är i en parts tjänst. BWM ger parterna specifika förpliktelser; till skillnad 

från CBD som stadgar att parterna ska förhindra men det är upp till parterna hur det ska imple-

menteras. Ett praktiskt exempel på problematiken som uppstår är: Land A förbjuder land B att 

via fartyg transportera gods genom deras områden då land B inte uppfyller kraven enligt BWM. 

Förutsatt att båda är parter i WTO kan land B överklaga till WTO, och förmodligen vinna. Land 

B kan därför genom WTO tvinga land A att tillåta genomfart av annars förbjudna fartyg enligt 

BWM. 

                                                 
70 Simberloff, D. (2013) Invasive species: What Everyone Needs to Know s. 161. 
71 Exempelvis har Australien försökt neka import av fryst lax från Kanada med motiveringen att laxen kunde 

innehålla parasiter som kunde skada inhemsk australiensisk fisk. Myxobolus cerebralis (whirling sjukdom) drab-

bade nordamerikansk öring genom samma händelseförlopp – men WTO ansåg ändå att ingen kvantitativ riskbe-

dömning hade skett. Australien fick därmed välja mellan höga böter eller att importera den potentiellt skadliga 

fisken. Se DS18: Australia – Measures Affecting Importation of Salmon. 
72 Simberloff. (2013) s. 162. 
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4.2 Regler på EU-nivå 
I en kommunikation från år 2011 har kommissionen antagit en strategi för bevarandet av den 

biologiska mångfalden. I artikel 3 framgår mål 5 som berör biologisk mångfald: ”[b]y 2020, 

Invasive Alien Species and their pathways are identified and prioritized, priority species are 

controlled or eradicated, and pathways are managed to prevent the introduction and establish-

ment of new IAS.” Kommissionen hänvisar sedan i artikel 3.5 till CBD och att EU även är 

delvis ansvarig för den globala biologiska mångfalden, bland annat genom EU:s ohållbara kon-

sumtionsmönster.73 

Arter är en del av jordens ekosystem; det kan handla om djur, växter eller mikroorganismer 

m.fl. Även invasiva arter är en del av jordens ekosystem, däremot betyder invasiva främmande 

arter per definition en negativ effekt eftersom de stör det berörda ekosystemet. För att reglera 

och begränsa IAS påverkan av ekosystemen inom EU men även globalt har EU upprättat för-

ordning 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 

främmande arter (IAS-förordningen). Vid spridning av IAS är de viktigt att agera preventivt 

och se till att spridningen förbyggs. När en IAS väl etableras och slår ut andra arter är det svårt 

att i efterhand reparera situationen. För att underlätta arbetet med IAS har EU upprättat ett in-

dex74 över arter som anses invasiva. Det är viktigt att fastställda vad som är en IAS innan skadan 

sker; det är lättare att arbeta preventivt än reparativt.  

Förordningen är indelad i fem kapitel och fastställer i skäl 1 att främmande arter inte alltid är 

oroande och att det finns ungefär 12 000 främmande arter inom unionen varav endast 10-15 

procent är invasiva (vilket dock är något märkligt då förordningen endast omfattar 49 arter och 

enligt EU:s beräkningar är drygt 1800 att räkna som invasiva75,76). För att motverka de negativa 

effekterna IAS kan innebära bygger förordningen på tre huvudfunktioner; förebyggande åtgär-

der (artikel 7-13), tidig upptäckt och snabb utrotning (artikel 14-18) och hantering av arter som 

har stor spridning (artikel 19-20). 

Artikel 1 stadgar förordningens syfte77 som i stora lag överensstämmer med formuleringen i 

kommissionens yttrande från år 201178 och artikel 2 anger förordningens tillämpningsområde, 

där bland annat genmodifierade organismer (GMO) undantas enligt artikel 2(2b). Arter som 

ändrar sitt naturliga utbredningsområde utan mänsklig påverkan undantas enligt artikel 2(2a): 

”[t]his Regulation does not apply to: (a) species changing their natural range without human 

intervention, in response to changing ecological conditions and climate change” – lydelsen bör 

tolkas så att det krävs direkt mänskligt inflytande, exempelvis oavsiktlig spridning genom trans-

porter och att indirekt påverkan såsom koldioxidutsläpp undantas. Detta eftersom klimatpåver-

kan i allra högsta grad är en konsekvens av mänsklig påverkan. Den väsentliga skillnaden mel-

lan oavsiktliga förflyttningar och förflyttningar orsakade av klimatpåverkan är att vid det senare 

måste arter förflytta sig för att överleva. Av artikel 4 framgår förfarandesättet vid upprättelsen 

av förteckningen över nuvarande invasiva arter och i 4(2) stadgas det att förteckningen ska 

uppdateras minst vart sjätte år vilket innefattar bland annat att ta bort och lägga till nya arter. 

                                                 
73 2020 /* COM/2011/0244 final */. 
74 Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1141 of 13 July 2016 adopting a list of invasive alien species 

of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. 
75 Med märkligt menar jag att det inte är orimligt att påstå att det förmodligen finns fler än 49 arter förordningen 

bör omfatta. 
76 IAS-förordningen skäl 1. 
77 Syftet lyder: ”[t]his Regulation sets out rules to prevent, minimise and mitigate the adverse impact on biodiver-

sity of the introduction and spread within the Union, both intentional and unintentional, of invasive alien species.” 
78 Communication from the commission to the European parliament, the council, the economic and social com-

mittee and the committee of the regions: Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 

2020. 
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Parter har möjlighet att, enligt artikel 12, upprätta nationella förteckningar över invasiva arter 

som inte är av unionsbetydelse men av medlemsstatbetydelse – mårdhunden är ett exempel på 

en IAS av medlemsstatbetydelse som nu kommer att tillmätas unionsbetydelse. 

När det väl är fastställt vilka arter som anses invasiva framgår det i artikel 7-20 vilka åtgärder 

som ska vidtas och i vilka situationer de är tillämpbara. Artikel 7(1) stadgar att invasiva främ-

mande arter i princip inte överhuvudtaget avsiktligen får föras in, hållas, födas upp, transporte-

ras79, släppas ut på marknaden, användas, tillåtas reproducera, växa och odlas eller släppas ut i 

miljön. Det kan beviljas undantag från förbudet i artikel 7. Undantaget beviljas enligt artikel 8 

och det krävs bland annat att den invasiva arten ska användas i forskningssyfte eller att det inte 

är möjligt att undvika användning av produkter som härrör från invasiva arter för att förbättra 

människors liv och hälsa. Artikel 7 har en preventiv funktion som torde innebära att parterna 

inte på något vis får främja spridningen av IAS. 

Förordningen har även reparativa funktioner. Parterna ska enligt artikel 13(1) utföra en uttöm-

mande analys av spridningsvägarna för oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främ-

mande arter åtminstone på deras territorium. Parterna ska även identifiera särskilda spridnings-

vägar, s.k. prioriterade spridningsvägar som med hänsyn till artvolym eller där skador är av 

särskild betydelse att motverka. Det ska upprättas system för att kartlägga befintliga IAS inom 

EU-området enligt artikel 14-15. Medlemsländerna är även skyldiga att vidta utrotningsåtgärder 

för att hindra spridningen av identifierade IAS. Utrotningsåtgärderna kan vara en del av de 

hanteringsåtgärder medlemsländerna måste vida angående befintliga IAS. Senast 18 månader 

efter det att en art har identifierats som IAS med stor spridning ska de berörda medlemsländerna 

inrätta effektiva hanteringsåtgärder. Åtgärderna kan innefatta utrotning, populationsbegräns-

ning eller inneslutning av en population av en IAS. Medlemsländerna ska även återställa ska-

dade ekosystem enligt artikel 20. Parter är fria att ha strängare bestämmelser än vad EU före-

skriver, dessa ska dock vara förenliga med EUF-fördraget och anmälas till kommissionen enligt 

artikel 23. 

4.2.1 Försiktighetsprincipen inom EU-rätten 

Försiktighetsprincipen återfinns i flertalet EU-rättsliga källor och försiktighetsprincipen som en 

grundläggande förutsättning för miljöpolicy återfinns i FEUF: 

“Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the 

diversity of situations in the various regions of the Union. It shall be based on the precautionary 

principle and on the principles that preventive action should be taken [egen kursivering], that 

environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should 

pay.”80 

Artikel 191 fastställer alltså att all miljöpolicy (förordningar, direktiv m.m.) inom EU ska bas-

eras på försiktighetsprincipen. Vid samtliga miljöfrågor ska därför risken för miljöskada utredas 

innan implementering, etablering, upprättande etc. sker. Artikel 191(3) fastställer vad som ska 

beaktas eller utföras vid upprättandet av miljöpolicys. Det som ska beaktas är: tillgänglig ve-

tenskaplig- och teknisk data, miljöstatusen i EU:s olika regioner, en kostnadsanalys som jämför 

fördelarna med en åtgärd mot nackdelarna med passivitet. Även den sociala och ekonomiska 

utvecklingen inom EU ska beaktas. Dessa kriterier medverkar till att det vidtas lämpliga åtgär-

der och ska även leda till att det vidtas tillräckliga åtgärder som samtidigt inte är alltför omfat-

tande. Vad gäller IAS finns det bland annat ett etablerat tillståndssystem och försiktighetsprin-

cipen framgår ordagrant av artikel 8(5) i IAS-förordningen: 

                                                 
79 Förutom vid transport till anläggningar för utrotning. 
80 FEUF artikel 191(2). 



16 

 

“Member States shall empower their competent authorities to withdraw the permit at any point in 

time, temporarily or permanently, if unforeseen events with an adverse impact on biodiversity or 

related ecosystem services occur. Any withdrawal of a permit shall be justified on scientific 

grounds and, where scientific information is insufficient, on the grounds of the precautionary 

principle and having due regard to national administrative rules.”81 

Artikeln fastställer att vid osäkerhet ska ”miljön” prioriteras och ger medlemsländer möjligheter 

att återkalla tillstånd vid vetenskaplig osäkerhet. Hela IAS-förordningen bygger på försiktig-

hetsprincipen i enlighet med artikel 191(2) FEUF. Artikel 7 i förordningen stadgar nämligen att 

inga IAS får introduceras till EU-området. Problematiken som uppkommer gällande försiktig-

hetsprincipens tillämpning på IAS är inte på redan definierade IAS utan det är på arter som inte 

definieras som en IAS. 

4.3 Nationell reglering: Sverige 
Det finns omkring 2 000 främmande arter inom Sveriges gränser varav 1 500 är etablerade i 

reproducerande bestånd. Ungefär 120 arter, eller 8 procent, anses vara invasiva och ha en för-

måga till snabb och omfattande spridning som kan påverka den biologiska mångfalden. Utplan-

tering av signalkräftan har bland annat ökat spridningen av kräftpest som har utrotat hela be-

stånd av flodkräftor. Ett annat exempel är mårdhunden som sedan år 2008 är väl etablerad i 

Sverige.82 Mårdhunden tillkom listan över invasiva arter av unionsbetydelse i februari 2019.83 

Före antagandet av IAS-förordningen har det inte funnits något exklusivt regelverk angående 

invasiva främmande arter i Sverige, utan frågan har reglerats på olika ställen i olika lagstift-

ningar. Detta har bland annat inneburit att inga effektiva åtgärder har vidtagits för att motverka 

mårdhundens spridning. Den 22 november 2018 utfärdade dock regeringen förordningen 

(2018:1939) om invasiva främmande arter.  

Förordningen trädde ikraft 1 januari 2019 och är ett resultat av proposition 2017/18:211 om 

invasiva främmande arter och syftar till att uppfylla Sveriges förpliktelser gentemot EU. Den 1 

§ i förordningen klargör att förordningen grundar sig på den EU-rättsliga regleringen men in-

nehåller även nationella komplement därtill, såsom utpekandet av behöriga och verkställande 

myndigheter. För att uppfylla kraven enligt EU behöver Sverige utarbeta fullt fungerande struk-

turer för att utföra de offentliga kontroller som krävs enligt förordningen. Det är enligt 3 § 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som ska se till att förordningen införlivas, 

men även länsstyrelserna får en central roll i verkställandet. Till en början ska arbetet primärt 

fokusera på att förhindra spridningen av arter som är av unionsbetydelse, men ansvariga myn-

digheter har även möjlighet att ta fram förteckningar över arter som är av nationell betydelse.84 

Överlag är förordningen utformad på ett liknande sätt och med liknande bestämmelser som EU-

lagstiftningen. De största nationella komplementen är straffbestämmelser85 och bemyndigande 

för regeringen eller ansvarig myndighet att meddela föreskrifter om åtgärder. Förordningen 

hänvisar i 59 § till miljöbalkens 29 kapitel angående bestämmelser som straff och förverkande 

och nu återfinns en bestämmelse i 29 kap 2 c § MB om otillåten hantering av invasiv främmande 

arter. Andra stycket i 29 kap 2 c § MB undantar hantering som är tillåten enligt barlastvatten-

lagen som baseras på tidigare nämna BWM. Privatpersoner har även viss möjlighet att behålla 

djur och organismer som klassas som invasiva genom övergångsbestämmelser. Djuren eller 

växterna ska inte ha möjlighet att spridas eller reproduceras och personen får inte införskaffa 

fler eller andra invasiva arter. Länsstyrelsen ska enligt 48 § säkerställa att personen som innehar 

                                                 
81 IAS-förordningen Artikel 8(5). 
82 Naturskyddsföreningen & WWF. (2012) Sverige och Nagoyamålen ss. 22-23. 
83 Naturvårdsverket, Vägledningar om invasiva främmande arter https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoar-

betet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/ (hämtad 2019-04-30). 
84 Prop. 2017/18:211: s 59. 
85 Prop. 2017/18:211 s 48. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
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djuret kan uppfylla kraven enligt artikel 31.1 i EU-direktivet om invasiva arter – i fall där det 

råder osäkerhet ska djuret avlivas. 

4.4 Konsekvenser av regelverken  
Regleringen av IAS är ett bra exempel på de komplikationer miljörätten kan innebära. Arters 

migration och bärkraft är beroende av många externa faktorer. Det kan handla om direkt påver-

kan såsom skogsavverkning eller markanvändning överlag; men det kan även handla om indi-

rekta effekter såsom GHG utsläpp som skapar klimatkonsekvenser. IAS förhållande med ex-

terna faktorer gör det till ett komplicerat område att reglera; framförallt att reglera effektivt. En 

art som anses invasiv inom Sverige har inte nödvändigtvis samma förutsättningar för ohållbar 

spridning i Spanien. Ytterligare problematik uppstår när reglerna måste interagera med andra 

avtal, såsom WTO. 

Den biologiska mångfalden ska skyddas – det är något som är ostridigt. I synnerhet innebär 

detta att den ska skyddas direkt, exempelvis genom förbud av exploatering inom natura 2000 

områden. Det är sällan lagstiftning tänker steget längre; nämligen kommer exploateringen av 

ett område innebära att arter flyttar från ett område till ett annat. Detta är kanske framförallt 

eftersom det är svårt att förutspå. 

Införandet av IAS-förordningen inom EU likväl som Sverige innebär en säkrare hantering av 

IAS. I princip har IAS-förordningen två huvudfunktioner; en preventiv och en reparativ. Den 

preventiva funktionen är förbudet på all avsiktlig hantering av IAS inom EU-området. Den 

reparativa funktionen innebär att medlemsländer ska upprätta handlingsplaner, hanteringsåtgär-

der och återställa skadade ekosystem. Förteckningen, enligt artikel 4 och 5, bör innebära att 

WTOs krav på ”vetenskaplighet” är lättare att uppfylla vid förbud som strider mot WTO. Med-

lemsländer kan nu hänvisa till listan, som innehåller en riskbedömning86, för att motivera even-

tuella handelsrestriktioner. 

I teorin bör dessa regler innebära att hanteringen av IAS överlag stärks inom EU-området. Det 

handlar dock om relativt omfattande åtgärder i form av i teorin långtgående hanteringsåtgärder. 

Frågan är hur effektiva åtgärderna blir i praktiken. Det finns idag exempel på arter som forskare 

anser invasiva som inte omfattas av de rättsliga regelverken eftersom de inte uppfyller legalde-

finitionen87.  

                                                 
86 Det är dock inte prövat huruvida denna lista uppfyller WTO’s krav på vetenskaplighet. 
87 Svartmunnad smörbult är ett sådant exempel och biologer vid SLU använder lydelsen ”invasiv främmande art” 

för att beskriva den. Fisken uppfyller däremot inte legaldefinitionen IAS och omfattas därav inte av alla regler. Se 

Sveriges lantbruksuniversitet, Svartmunnad smörbult https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgiv-

ning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/ (hämtad 2019-05-02) för en redogörelse av SLU om Svartmunnad 

smörbult. 

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
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5. Fallstudie 
Genom den första delen av uppsatsen går det nu att börja besvara frågorna: vad är försiktighet, 

och vad är tillräcklig försiktighet? Vid kontroll/reglering av IAS inom EU-området ska försik-

tighetsprincipen tillämpas. IAS är dock ett problematiskt område att reglera eftersom IAS i 

regel inte handlar om verksamheter. Det är inte en verksamhet som producerar IAS utan de är 

snarare en indirekt konsekvens av vissa verksamheter. 

The Polluter pays principle (PPP) är en väletablerad miljörättslig princip som förskjuter det 

reparativa ansvaret för miljöskador till förorenaren. Detta innebär i huvudsak två saker. För det 

första internaliseras externa effekter (kostnader) som orsakats av olika verksamheter och som 

någon annan annars får bära (i synnerhet samhället). För det andra får det en preventiv verkan 

eftersom det skapar incitament för förorenare (verksamheter) att minska sina negativa effekter 

på miljön (eftersom de i och med PPP blir ansvariga för att avhjälpa dem).88 När det gäller 

problemet med IAS kan samma princip tillämpas. Introduktion av IAS i samband med en viss 

verksamhet är en extern effekt för vilken ”förorenaren” kan sägas vara ansvarig. I praktiken är 

det dock inte lika enkelt att härleda förekomsten av IAS: är det exempelvis genom en verksam-

hets exploatering, klimatförändringar eller via transporter? Detta gör det svårare att tillämpa 

ansvarsregler som PPP på IAS; det är helt enkelt svårt att fastställa en ansvarig. I dessa fall blir 

den preventiva delen av regleringen mycket viktig. En viktig fråga blir då: hur tillämpas försik-

tighetsprincipen i situationer där det är svårt att fastställa vem som är ”verksamhetsutövaren”? 

Vem är det som ska vara försiktig? 

Det reparativa ansvaret på EU-nivå framgår tydligt av IAS-förordningen. Medlemsländerna är 

skyldiga att vidta reparativa åtgärder såsom kartläggning av spridningsmönster, utrotning eller 

kontroll av populationer m.m.89 Även Medlemsländernas preventiva ansvar är tydligt, även om 

det inte är lika enkelt att utföra som det reparativa. Det är lättare att påpeka vilka arter som 

redan är ett problem och därefter vidta åtgärder, än det är att fastställa vilka arter som kan bli 

ett problem och vidta förebyggande åtgärder.90 

Nya Zeeland är ett exempel på ett land som vidtar väldigt omfattande åtgärder för att förhindra 

introduktionen av främmande arter. Landet har, som tidigare nämnts, stora problem med främ-

mande arter inom sitt ekosystem och har med anledning av det utfärdat flertalet handlingspla-

ner.91 Det sker omfattande tull- och gränskontroller för att kontrollera, och därefter möjligtvis 

förhindra, att främmande organismer introduceras till landet.92 Lika omfattande försiktighets-

åtgärder är varken genomförbara eller rimliga inom Europa. Nya Zeeland behöver nämligen 

inte besvara frågan: har arten introducerats naturligt, eller genom mänsklig påverkan? Eftersom 

Nya Zeeland är en isolerad ö-nation är alla främmande arter introducerade via mänsklig påver-

kan (med reservation för anomalier) och huvudorsaken är därför relativt enkel att fastställa. Om 

det förekommer en främmande art på Nya Zeeland har den introducerats genom mänskliga 

handlingar. Import och inresor är de största bidragande orsakerna och omfattande kontroller 

kan därför rättfärdigas på de områdena.93 

                                                 
88 Costa Cordella, E. (2017) Public Interest Regulation? The Polluter-Pays Principle in Environmental Impact 

Assessments: A Case of “Bipolar” Regulatory Failure, s. 170. 
89 IAS-förordningen artikel 14-18. 
90 Dels ur ett praktiskt perspektiv dels ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är varken ekonomiskt eller praktiskt att 

utföra en riskbedömning över samtliga arter som förekommer inom EU-området. 
91 Department of Conservation, Animal pests A-Z https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/ 

(hämtad 2019-05-03). 
92 Department of Conservation, Why Predator Free 2050? https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/pre-

dator-free-2050/why-predator-free-2050/ (hämtad 2019-04-15). 
93 Parish. (2013) s. 307. 

https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/predator-free-2050/why-predator-free-2050/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/predator-free-2050/why-predator-free-2050/
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Två olika arter kommer att analyseras: svartmunnad smörbult som inte legalt klassificeras som 

en IAS och mårdhund som nyligen erhöll den rättsliga statusen IAS inom EU. 

5.1 Svartmunnad smörbult 
Svartmunnad smörbult eller Neogobius melanostomus är en bottenlevande fisk med ursprung i 

Kaspiska havet. Fisken har spridit sig till båda sidor av Atlanten och återfinns såväl i Norda-

merika som i Europa. Fisken har särskilt goda möjligheter till naturlig spridning i redan etable-

rade vattenområden och återfinns inom flertalet färskvattendrag i Europa såsom floderna Oder, 

Elbe, Weser och Donau m.fl.94 Fisken upptäcktes för första gången i floden Donau år 2004 och 

sex år senare bestod 50 procent av fisket av Svartmunnad smörbult och längs med flodbanken 

fanns områden med 20 individer per kvadratmeter.95 Ett provfiskeprojekt som genomfördes 

under en femårsperiod för att kartlägga den svartmunnade smörbultens förekomst i Donauflo-

den visade att fanns 25 fiskarter inom provområdena varav fyra var främmande arter. Svart-

munnad smörbult utgjorde 40 procent av den totala fångsten.96 Den svartmunnade smörbulten 

har visat liknande etableringsmönster på andra platser, bland annat i Puckbukten som är ett 

grunt vattenområde beläget i den västra delen av Gdanskbukten (även kallat Danzigbukten). 

Storspiggen dominerade kustområdena i Puckbukten år 1995 (upp till 99 procent av fiskprover 

från bukten bestod av storspigg) men i fiskprover från år 1999 utgjordes upp till 25 procent av 

Svartmunnad smörbult.97 Den svartmunnade smörbulten utgör dock inget direkt hot mot just 

storspiggen eftersom storspiggen har ett pelagiskt levnadssätt98, medan den Svartmunnade 

smörbulten är en bentisk art.99 

Bägge fallen visar dock på den svartmunnade smörbultens enorma potential för spridning och 

(relativt) snabba etablering. Fisken har en hög tolerans för olika miljöfaktorer vilket den bland 

annat uppnår genom: en mångsidig diet,100 ett aggressivt beteende, möjligheten för återkom-

mande lek under vår, sommar och höst, samt sin storlek jämfört med andra bentiska fiskar.101 

Svartmunnad smörbult kan till exempel överleva i instabila ekosystem, såsom förorenade ham-

nar, vilket ger den goda förutsättningar att konkurrera ut andra arter som inte har lika goda 

chanser för överlevnad i sådana miljöer. Den är alltså mindre känslig för exempelvis förore-

ningar eller medveten mänsklig påverkan, vilket också gör den svår att motverka när den väl är 

etablerad.102 

5.1.1 Spridningsvägar 

Ursprungligen härstammar svartmunnad smörbult i första hand från Kaspiska havet men före-

kommer även naturligt i Svarta havet samt i Azovskasjön. Fisken spreds ursprungligen genom 

yngel och rom som förflyttades via fartygs ballastvatten och därefter fick fäste i Europa och 

Nordamerika.103 Det är fiskens initiala spridning som har skett genom mänsklig påverkan och 

                                                 
94 Bradner, J. et al. (2018) Invasion strategies in round goby (Neogobius melanostomus): Is bigger really better? 

s. 2. 
95 Bradner. et al. (2018) s. 3. 
96 Bradner. et al. (2018) s. 8. 
97 Corkum, L. Sapota, M. & Skora, K. (2014) The round goby, Neogobius melanostomus, a fish invader on both 

sides of the Atlantic Ocean s. 176. 
98 I sammanhanget inte bottenlevande, dvs storspiggen har ett annat habitat än den svartmunnade smörbulten. 
99 Bentisk betyder bottenlevande varelser. 
100 Fisken äter bland annat: amfipoder, kiruronomider, kladoceraner, kalkfiskar, drakfiskar, svampfiskar, isopoder, 

floror, fiskägg och larver (i synnerhet handlar det om andra bottenlevande varelser). Se Corkum. D. s 174. 
101 Corkum. et al. (2014) s. 174. 
102 McCallum, E. et al. (2017) Diet and foraging of Round Goby (Neogobius melanostomus) in a contaminated 

harbour s. 253. 
103 Juza, T. et al. (2018) Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes 

(the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion s. 1524. 
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när fisken väl får fäste inom ett ekosystem har den goda möjligheter för naturlig spridning till 

närliggande ekosystem. 

Svartmunnad smörbult upptäcktes för första gången i Sverige år 2008 i Karlskronas skärgård. 

Idag återfinns den på flera platser och det är fastställt att fisken är väl etablerad i vattendrag och 

kustområden i Göteborg, Visby, Kalmarsund och i Stockholms södra skärgård. Svartmunnad 

smörbult har även rapporterats, men dock inte etablerats, på andra ställen såsom Bråviken ut-

anför Norrköping.104 SLU Aqua har utfört provfiskeprojekt med liknande resultat som de som 

genomfördes i Donaufloden och Puckbukten. År 2009 fångades nio svartmunnade smörbultar 

vid provfiske utanför Karlskrona och år 2015 fångades 162.105 Samtliga platser där svartmun-

nad smörbult har påträffats inom Sverige har mycket trafik med, eller är genomfartsleder till, 

Gdanskbukten, där svartmunnad smörbult är den vanligaste fisken i kustnära vatten. Artens 

introduktion till svenska kustområden och vattendrag har därför sannolikt skett via fartygs bar-

lastvatten från Gdanskbukten.106 

5.1.2 Negativa effekter 

Svartmunnad smörbult konkurrerar ut andra bentiska fiskar genom sitt aggressiva beteende och 

sin storlek. Eftersom fiskens primära föda upptas från bottensediment (som ofta är förorenat) 

betyder det även att fisken frigör föroreningar från bottensedimentet som sedan kan spridas 

vidare i ekosystemet. En studie i Eriesjön visar att Svartmunnad smörbult utgör en väsentlig del 

av flera andra fiskars diet; bland annat svart- och gulaborre.107 Detta innebär att den svartmun-

nade smörbulten delvis medför nytta till ekosystemen genom att vara föda för andra predatorer, 

men det betyder också att fler delar av det marina ekosystemet tar upp föroreningar från bot-

tensedimentet, såsom PCB.108 Studien visade även tendenser på förekomsten av färre svartmun-

nade smörbultar eftersom den utgjorde en betydande del av andra fiskars diet. Detta leder, i 

kombination med den svartmunnade smörbultens möjlighet att trivas i förorenade miljöer, till 

att föroreningar sprids uppåt inom ekosystemens kretslopp.109 Inhemska arters reproduktion 

påverkas också negativt genom att den svartmunnade smörbultens diet består av fiskägg; smör-

bulten äter upp fiskägg under leksäsongen och gör det svårt för inhemska arter att fortplanta 

sig.110 

I en studie i Biesboschsjöarna jämfördes gärspopulationen före och efter invasionen av svart-

munnad smörbult. Gärs är en fiskart som härstammar från östra Europa och gärsen återfinns nu 

i Nordamerika och övriga Europa och anses som invasiv.111,112 Studien visade att gärsen domi-

nerande vattenområdena innan invasionen av svartmunnad smörbult, men i princip försvunnit 

efter invasionen. De två arterna delar nämligen en ekologisk nisch. Båda är bentiska och lever 

av liknande föda, men den svartmunnade smörbulten har en rad fördelar: den lägger sina ägg i 

hålor som försvaras av hanarna, medan gärsen lägger äggen i öppet vatten utan att försvara dem. 

I kombination med den svartmunnade smörbultens aggressiva beteende har detta lett till att 

gärsen konkurrerats ut. En invasiv art har alltså ersatts av en annan; med detta menar forskarna 

som utförde studien att det är väldigt sannolikt att svartmunnad smörbult konkurrerar ut arter 

                                                 
104 Sveriges lantbruksuniversitet, Svartmunnad smörbult https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/rad-

givning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/ (hämtad 2019-05-02). 
105 Sveriges lantbruksuniversitet, Svartmunnad smörbult https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/rad-

givning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/ (hämtad 2019-05-02). 
106 Florin, A-B. och Karlsson, M. Svartmunnad smörbult i svenska kustområden s. 6. 
107 Corkum. et al. (2014) s. 175. 
108 McCallum. et al. (2017) s. 253. 
109 McCallum. et al. (2017) s. 261. 
110 Corkum. et al. (2014) s. 175. 
111 De facto, ej de jure. 
112 Gutsch, M. & Hoffman, J. (2016) A review of Ruffe (Gymnocephalus cernua) life history in its native versus 

non-native range ss. 213-124. 

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/
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som delar den svartmunnade smörbultens ekologiska nisch (denna teori stärks ytterligare ge-

nom att svartmunnad smörbult konkurrerar ut andra invasiva arter).113 

5.1.3 Rättsliga åtgärder 

Flera forskare och biologer menar alltså att den svartmunnade smörbulten är en invasiv främ-

mande art. Fiskens negativa effekter och möjligheter till spridning och etablering har dokumen-

terats sedan fisken först upptäcktes utanför sina inhemska livsmiljöer för snart 30 år sedan. 

Arten har troligtvis spridits från Svarta havet, Kaspiska havet och Azovska sjön via barlastvat-

ten från fartyg. Detta förhållande stärks ytterligare genom det svenska exemplet; områdena där 

arten förekommer inom Sveriges vattendrag och kustområden har alla mycket trafik med 

Gdanskbukten.114 Trots detta förhållande är det rättsliga skyddet mot svartmunnad smörbult 

begränsat. Arten omfattas inte av EUs IAS-förordning eftersom ingen riskbedömning har skett 

(riskbedömningen måste ske enligt EU-standard och undersökningar eller rapporter av tredje 

part krediteras vanligtvis inte)115, vilket betyder att den för närvarande inte uppfyller EUs le-

galdefinition på en invasiv främmande art. 

En analys (eller till och med en första anblick) av den uppsjö av material som berör den svart-

munnade smörbulten tyder dock på att fisken uppfyller både introduktionsrekvisitet och skade-

rekvisitet. Skada i form av förlust av biologisk mångfald är påvisad och även ekonomisk skada 

genom försämrat fiske. Bradner et al (2018) anför: ”[e]specially the fact that N. melanostomus 

invasions appear to be very fast running processes, with minimum duration of only one year 

from first introduction until establishment, only prevention of introductions can be considered 

a promising and reasonable management approach”. Bradner et al menar därmed att prevention 

är det enda effektiva skyddet mot svartmunnad smörbult eftersom det är svårt (eller väldigt 

kostsamt och ineffektivt) att bli av med arten när den väl etablerat sig. Genom sin höga resiliens 

mot externa faktorer kommer den att överleva längre än andra arter i ogästvänliga miljöer.116 

Det har tidigare i uppsatsen (kapitel 2.2) redogjorts för rättskällor som behandlar ”främmande 

arter” inom specifika områden. Den mest sannolika spridningsvägen för svartmunnad smörbult 

är fartygsbarlastvatten och barlasttankar. The International Convention for the Control and Ma-

nagement of Ships’ Ballast Water and Sediments (BWM) innehåller bland annat bestämmelser 

som syftar till att minska spridningen av marina organismer via barlastvatten.117 BWM inne-

håller endast preventiva åtgärder utan efterhandskontroll och hittills är skyldigheterna stadgade 

i BWM inte tillräckliga för att förhindra spridningen av svartmunnad smörbult. BWM utfärda-

des dock redan år 2004 men trädde inte ikraft förrän år 2017 (artikel 18 kräver nämligen att 

minst 30 stater, eller 35 procent av handelsflottorna i världen ratificerar konventionen); det är 

därför svårt att fastställa vilka faktiska effekter konventionen kommer att få. Inte heller det 

tidigare nämnda DAISE-projektet innehåller någon kartläggning av svartmunnad smörbult, vil-

ket betyder att det inte finns något ”officiellt” system för kartläggning av fiskens förekomst 

                                                 
113 Juza. et al. (2018) s. 1530. 
114 Se Florin, A-B. och Karlsson, M. Svartmunnad smörbult i svenska kustområden för vidare redogörelse av fis-

kens förekomst. 
115 Det återfinns dock en sektion om ”tidigare relevanta riskbedömningar” i EU:s mall för riskbedömning av IAS: 

EU Non-Native Species Risk Analysis – Risk Assessment Template V1.0. Det handlar endast om relevanta risk-

bedömningar. Vid riskbedömningen för mårdhunden ansågs exempelvis nationella riskbedömningar utförda i en-

lighet med det Belgiska ISIEA-protokollet inte som en relevant tidigare riskbedömning. (Se EU Non-Native Org-

anism Risk Assessment Scheme: Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Sektion A(3) för utförligare motivering). 
116 Bradner. et al. (2018) s. 19. 
117 Artikel 4, 5 6 och 7 BWM innehåller bland annat kontrollverktyg vilka fungerar som en förebyggande åtgärd 

mot spridningen via barlastvatten. Det återfinns även krav om upprättande av anläggningar för behandling och 

tvätt av sediment från fartygsskrov. 
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inom EU-området118. Det finns endast nationella rapporter och forskningsprojekt vilket även 

leder till att det är svårt att vidta effektiva, samordnade, förebyggande åtgärder för att hindra 

fiskens spridning. 

Det går därför att diskutera, eftersom tillämpbara regler och initiativ inte är tillräckliga, varför 

svartmunnad smörbult inte räknas som en IAS enligt EU:s regler eller ens undergår en utred-

ning.119 EU anger i 15:e skälet IAS-förordningen att: ”[p]revention is generally more environ-

mentally desirable and cost-effective than reaction after the fact, and should be prioritised. 

Therefore, priority should be given to the listing of invasive alien species that are not yet present 

in the Union or are at an early stage of invasion [egen kursivering] and of invasive alien species 

that are likely to have the most significant adverse impact.” Svartmunnad smörbult har stor 

spridning inom EU, etableringen är dock störst i Gdanskbukten och den största spridningen av 

svartmunnad smörbult härstammar från fartygstrafik från Gdanskbukten. Inom Sverige har ex-

empelvis arten inte spridits till färskvattendragen eller kustområden norr om Stockholm, vilket 

tyder på att arten har en relativt begränsad spridning inom Sverige.  

Vad innebär då försiktighet? Forskare behöver inte beakta andra aspekter än de vetenskapliga 

(det är självklart beroende av vad som ska undersökas) vid en bedömning; det är alldeles till-

räckligt att fastställa att något är skadligt och därefter konstatera att en åtgärd måste vidtas. I 

praktiken är det dock många andra faktorer som måste tas med i bedömningen. Det kan bland 

annat handla om ekonomiska och sociala faktorer. Det är gällande svartmunnad smörbult rela-

tivt enkelt att fastställa att arten både är invasiv och främmande; det är dock inte lika enkelt att 

bestämma hur den ska prioriteras. I slutändan handlar det om ekonomi; hushållning med knappa 

resurser. I sådana situationer är det viktigt att fokusera på rätt sak, dvs. finns det främmande 

invasiva arter som är större problem? 

Med den svartmunnade smörbulten som exempel går det dock att belysa ett system med en 

tröghet som gör det svårt att vidta effektiva åtgärder när det gäller potentiella IAS. EU har 

erkänt vikten av den biologiska mångfalden liksom att prevention är det viktigaste verktyget 

för att motverka IAS. De forskningsresultat som idag existerar bör vara tillräckligt för att påvisa 

en antagen risk.120 IAS-förordningens krav på riskbedömning tillåter dock inte det och går det 

då att tala om försiktighet? En förordning som i synnerhet arbetar i svart och vitt, IAS eller inte 

IAS, gör det svårt att vidta en effektiv försiktighet – men detta återkommer jag till i diskuss-

ionen. 

5.2 Mårdhund 
Mårdhund eller Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) är ett hunddjur som härstammar från 

östra Asien (Kina, Japan, Korea m.fl.). Det går att identifiera sex underarter av mårdhund i östra 

Asien: N. p. procyonoides (som förekommer i Kina och Norra Vietnam), N. p. orestes (som 

förekommer i bergsområden i Kina), N. p. koreensis (som förekommer i Korea), N. p. ussuri-

ensis (som förekommer i östra Sibirien och Kina), N. p. viverrinus (som förekommer i Japan) 

och N. p. albus (som förekommer i Hokkaido i norra Japan).121 Ingen av dessa underarter före-

kommer i Europa utan endast Nyctereutes procyonoides (mårdhund) har etablerats inom Europa 

där den upptäcktes i det vilda (utan mänsklig utsättning av djuret) för första gången på 1930-

                                                 
118 DAISE är förvisso inte rättsligt bindande och fungerar endast som referensmaterial för utredningar. Det ger 

alltså en översyn om en art är ett problem och hur den bör hanteras. 
119 Se listor över kommande utredningar och vilka arter som är att anse som IAS här: http://ec.europa.eu/environ-

ment/nature/invasivealien/list/index_en.htm (hämtad 2019-05-02). 
120 Forskningsresultaten visar till och med på lämpliga åtgärder då arten med största sannolikhet sprids via barlast-

vatten från etablerade områden (i synnerhet Gdanskbukten inom EU). 
121 Kauhala, K. & Kowalczyk, R (2011). Invasion of raccoon dog in Europe s. 585. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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talet i Finland.122 Mårdhundens ursprungliga utbredningsområde varierar kraftigt i klimat; från 

kalla vintrar i Sibirien till sub-tropiska regioner i norra Vietnam, södra Kina och Japan. Mård-

hunden i de olika områdena har därefter anpassat sig till olika klimat, habitat och dieter. Detta 

gör mårdhunden till en mycket god inkräktare eftersom den har goda möjligheter att anpassa 

sig efter rådande förutsättningar.123 Mårdhundar som lever i hårdare klimat såsom Sverige, Fin-

land eller Ryssland går exempelvis i ide under vinterhalvåret – något mårdhundar i gästvänli-

gare klimat inte gör – vilket är ovanligt för hunddjur och sannolikt hjälper mårdhundens sprid-

ning i nordliga områden.124 

En viktig del av mårdhundens framgångsrika etablering är dess mångsidiga diet; mårdhunden 

är en sann allätare som enkelt kan anpassa sin diet efter tillgänglig föda. En kartläggning i 

Bialowiezaskogen visade att indexet125 för mårdhundens födonisch var 6,25, vilket var nästan 

dubbelt så högt som det näst högsta indexet för den inhemska rödräven som låg på 3,77.126 Det 

innebär alltså att mårdhunden inte behöver anpassa sitt habitat efter tillgänglig föda; den äter i 

princip det som är tillgängligt. Mårdhunden föredrar öppna, våta, habitat såsom våtmarker, 

glesa skogar med mycket underväxt, eller floddalar. Den är dock anpassningsbar och återfinns 

även inom täta skogsområden, urbaniserade områden och öppna jordbrukslandskap.127 För att 

vara ett rovdjur har mårdhunden en ovanligt snabb reproduktionscykel. I Finland under 1970- 

och 1980-talet dokumenterades en explosionsartad populationsökning från en årlig fångst av 

818 mårdhundar åren 1970/71 till 61 000 individer åren 1985/86.128 Det har även dokumenterats 

en utbredningshastighet (utbredningen av etablerade områden – inte enbart förekomst av mård-

hund) om 40 km per år och på vissa ställen upp till 120 km per år.129 

5.2.1 Spridningsvägar 

Pälsindustrin är den största bidragande faktorn till mårdhundens introduktion till europeiska 

ekosystem. Pälsen från mårdhunden var under 1900-talets första hälft väldigt eftertraktad. 

Mårdhunden importerades från östra Asien under 1920- och 1930-talet till pälsfarmar i Ryss-

land och Ukraina som mårdhunden sedan rymde från. Den har även utsatts i naturen i Ukraina 

och Estland under 1950-talet för att etablera en population för pälsjakt.130 

Efter den mänskliga introduktionen har mårdhunden goda förutsättningar för naturlig spridning 

genom dess goda anpassningsförmåga. Den återfinns idag i stora delar av Europa131 och obser-

verades exempelvis för första gången redan år 1945 i Sverige. Det tog dock ända fram till mitten 

av 00-talet för arten att etablera sig och det råder idag oklarheter om varför det tog så lång tid 

från introduktion till etablering i Sverige. Endast ett fåtal mårdhundar har påträffats i Norge och 

första gången en mårdhund observerades där var så sent som år 1983. Sedan dess har endast ett 

fåtal mårdhundar, som troligtvis tagit sig dit från Sverige, påträffats vintern 2007/2008.132 

                                                 
122 Kauhala, K. (1996) Introduced carnivores in Europe with special reference to central and northern Europe s. 

198. 
123 Kauhala & Kowalczyk (2011) s. 585. 
124 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 589. 
125 Indexet är ett mätverktyg för hur bred en arts diet är. Desto högre index desto bredare, eller mer mångsidig, är 

dieten. 
126 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 588. 
127 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 588. 
128 Kauhala. (1996) s. 199. 
129 Kauhala. (1996) s. 198. 
130 Kauhala. (1996) s. 198. 
131 Mårdhunden återfinns i hela östra Europa, baltstaterna och stora delar av Skandinavien. Se Kauhala. & Ko-

walczyk. (2011) s. 586 fig 1. 
132 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 586. 
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”Luckan” mellan den första observerade mårdhunden i Sverige och dess etablering nästan 70 

år senare tyder dock på att det endast är en tidsfråga innan mårdhunden får fäste inom Norge. 

En liknande populationsökning som den som förekommit i Finland och Sverige har dokumen-

terats i Tyskland. Mårdhunden observerades i Tyskland för första gången år 1961 och endast 

ett fåtal påträffades, i synnerhet i östra Tyskland, fram till 1990-talet. Sedan 1990-talet har dock 

arten visat en oroväckande populationsökning; den årliga fångsten och jakten steg från 398 

individer 1995/1996 till 11 659 individer 2001/2002 och ungefär 30 000 individer 2008/2009.133 

 Det är oklart varför ”inkubationstiden” var så pass lång i både Tyskland och Sverige men en 

av förklaringarna till mårdhundens explosionsartade ökning i Finland är att det fanns gott om 

varg i Finland åren då mårdhunden först observerades. Varg är nämligen en naturlig fiende till 

mårdhunden som hjälper till att naturligt begränsa populationen. Det har även dokumenterats 

en minskning i vargstammarna under 1960- och 1970-talet då mårdhundens största ökning 

skedde inom Finland. Något liknande samband förelåg dock inte i Sverige och Tyskland.134 

Mårdhunden anses inte kunna sprida sig längre norrut än polcirkeln. Forskare menar dock att 

mårdhunden kan leva i klimat där medeltemperaturen per år är > 0c135, snömängden är < 80cm, 

där snön ligger < 175 dagar om året och växtlighet är tillgängligt > 135 dagar om året. Det är 

dock sannolikt att mårdhundens utbredningsområde kommer att utökas norrut i takt med kli-

matförändringarna.136 Denna teori stärks ytterligare av att mårdhunden gärna vandrar och i 

Europa har en vandringshastighet sedan introduktionen á 300 km per år och upp till 500 km per 

tre år dokumenterats (vilket betyder att mårdhunden gärna utforskar, och möjligtvis etablerar, 

nya habitat).137 

5.2.2 Negativa effekter 

Mårdhundens goda möjligheter för en omfattande spridning och anpassningsförmåga har nu, 

något överskådligt, redogjorts för. Det krävs emellertid även att mårdhunden medför skador av 

något slag för att den ska anses vara ett problem (både de facto och de jure)138. Vid artens 

introduktion under 1900-talets första hälft ansågs mårdhunden som en tillgång. Pälsen var ef-

tertraktad och arten importerades och släpptes ut i det vilda för att utöka och förstärka den 

europeiska pälsindustrin139. Detta skedde dock under en period som något metaforiskt kan kal-

las för miljörättens ”vilda västern”. Miljörätten existerade140, exempelvis vattenlagen i Sverige, 

                                                 
133 Kauhala & Kowalczyk. (2011) ss. 586-587. 
134 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 585. 
135 För att sätta medeltemperaturen i perspektiv har exempelvis Luleå (beläget i norra Sverige) en medeltemperatur 

på 1.4 grader Celsius. Climat-Data.org, Klimat:Luleå https://sv.climate-data.org/europa/sverige/norrbottens-

laen/lulea-496/ (hämtad 2019-05-07). 
136 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 587. 
137 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 589. 
138 Det behöver förvisso inte nödvändigtvis föreligga en faktisk skada utan det kan även handla om en antagen risk 

för skada. Ett oroväckande spridningsmönster bör exempelvis i vissa fall uppfylla kriteriet antagen risk. Detta på 

grund av i synnerhet två skäl. För det första: arter som har goda möjligheter för spridning och etablering har 

troligtvis goda förutsättningar för konkurrens mot andra arter. För det andra: det råder alltid viss osäkerhet när en 

främmande art introduceras till ett ekosystem och det är svårt att på för hand fastställa alla tänkbara konsekvenser. 
139 Idag har pälsen dock inte ett högt värde och mårdhunden är inget eftertraktat byte för jägare, vilket förmodligen 

även är en bidragande del till artens fortsatta populationsökning. Se Kauhala. (2011) s. 589. 
140 Trail Smelter som var ett av de första miljörättsligatvistemålen avgjordes år 1941. Rättsfallet handlade om ett 

smältverk i Kanada som orsakade luftföroreningar på den amerikanska sidan av gränsen. Domen fastslog att stater 

inte har rätt att låta privata aktörer inom det egna territoriet bedriva verksamheter som påverkar andra stater ne-

gativt (skadligt). Det var dock inte förrän på 1950-talet några övergripande konventioner om miljön antogs (i 

synnerhet International Convention for the Prevention of Pollution of Sea by Oil som trädde ikraft 1958). Praxisen 

som stadgades i samband med Trail Smelter målet förelåg under perioden mårdhunden utsattes i Ukraina. Trail 

Smelter var emellertid ett tvistemål mellan USA och Kanada och de rättsliga effekterna av målet var i dåtiden 

begränsat till i synnerhet USA och Kanada. 

https://sv.climate-data.org/europa/sverige/norrbottens-laen/lulea-496/
https://sv.climate-data.org/europa/sverige/norrbottens-laen/lulea-496/
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men principer såsom försiktighetsprincipen eller principen om att förorenaren betalar141 existe-

rade inte. Någon större försiktighet vidtogs inte vid utsättningen av mårdhunden utan det pri-

mära intresset var ekonomin (i detta fallet pälsar) – vilket även var det primära intresset vid 

många miljöfrågor. 

Under mårdhundens etablering i Ryssland antogs den göra stor skada på de redan inhemska 

fåglarna i naturen. Jägare misstänkte att mårdhunden förstörde fågelnästen och vissa forskare 

menade att mårdhunden förstörde upp till 85 procent av sjöfåglars nästen i vissa delar av Est-

land.142 Det råder dock delade meningar om mårdhundens hot mot fåglar; studier i södra Finland 

har exempelvis visat att mårdhunden har en positiv påverkan på änders fortplantning. Detta 

genom att mårdhunden konkurrerar ut en naturlig fiende till änder: rödräven.143 

Mårdhunden utgör istället ett större hot mot andra predatorer som delar ekologisk nisch med 

mårdhunden. Eftersom mårdhunden är en allätare är den även delvis en asätare och kadaver 

utgör en stor del av mårdhundens diet. Kadaver är en särskilt viktigt del av mårdhundens diet 

under vinterhalvåret då annan föda inte finns tillgänglig (vilket även är sant för många andra 

djur). Studier i Vitryssland har visat att mårdhundens populationsökning har skapat en populat-

ionsminskning hos inhemska rödrävar, brunbjörnar, mårdar144 och illrar. Dessa arter drabbas 

hårt under vinterhalvåret då mårdhundens diet även består av kadaver.145 Illrars diet, under vå-

ren och hösten, överlappar exempelvis med upp till 59 procent med mårdhundens och det finns 

statistik som visar på en populationsminskning av iller i bland annat Finland.146 

De största riskerna förknippade med mårdhunden är troligtvis som smittbärare. Rödräven är 

den ensamt största bäraren av rabies bland vilda djur i Europa. Rapporter från WHO visar att 

rödräv i regel utgör mellan 30-50 procent147 av djur smittade med rabies. De andra 50 procenten 

består av tamdjur såsom boskap.148 I princip inga andra vilda djur har en statistiskt betydande 

population infekterad med rabies. På senare år, i samband med mårdhundens spridning, har 

dock mårdhunden inom vissa områden utgjort en betydande andel av de dokumenterade rabi-

esfallen. I Ryssland år 2012 bestod 35,2 procent av dokumenterade fall av rabies av rödräv och 

9,5 procent av dokumenterade fall av mårdhund.149 Samma undersökning i Vitryssland visade 

att 16,3 procent av de dokumenterade fallen bestod av mårdhund (bortsett från rödräv är 16,3 

procent den högsta mätta mängden bland vilda djur).150 Mårdhunden har alltså funnit en roll 

som spridningsvektor för rabies; något som tidigare varit ovanligt bland vilda djur i Europa där 

rabies främst varit isolerat till vilda rävar och tamdjur. 

Rävens bandmask (Echinococcus multilocularis) är en parasit som även kan spridas till männi-

skor med dödliga utfall. Parasiten drabbar eventuellt (det är en lång inkubationstid) värden med 

                                                 
141 I synnerhet tillämpades inte dessa principer. Trail Smelter målet var däremot det första tvistemålet där PPP 

tillämpades. ”The Trail Smelter” blev nämligen ansvariga för sina utsläpp gentemot USA. 
142 Se särskilt Naaber J, Raccoon dog s. 449f. 
143 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 591. 
144 Trots sina lika namn, Mård och Mårdhund, är arterna inte nära besläktade. 
145 Kauhala & Kowalczyk. (2011) s. 591. 
146 Liukko, U-M. et al. (2010) The 2010 Red List of Finnish Species, s. 319. 
147 Det förekommer länder där rödräven utgör upp emot 100 procent av smittade djur, det är dock mer ovanligt. 

Rödräven utgör exempelvis 100 procent av smittade djur i Bosnien Hercegovina – det handlar däremot endast om 

ett rapporterat fall i hela landet. Ryssland har exempelvis samma år 167 rapporterade fall hos enbart rödräven. Se 

WHO, 2012. Distribution of rabies in Europe. Rabies Bulletin. 
148 Se WHO, 2012. Distribution of rabies in Europe. Rabies Bulletin Europe för vidare statistik. 
149 WHO, 2012. Distribution of rabies in Europe. Rabies Bulletin Europe s. 17. 
150 WHO, 2012. Distribution of rabies in Europe. Rabies Bulletin Europe s. 13. 



26 

 

alveolarechi-nococcosis. Parasiten etablerar sig i levern hos värden och orsakar till slut organs-

vikt.151 Mårdhunden har identifierats som ett värddjur för bandmasken och i samspel med mård-

hundens kraftiga populationsökningar och spridningsmönster ökar sannolikheten för att män-

niskor blir infekterade.152 

5.2.3 Rättsliga åtgärder 

Mårdhunden är ett bra exempel på den stora betydelsen av försiktighet i samband med IAS. 

Eftersom arten medvetet introducerades till Europa iakttogs alltså ingen försiktighet vid intro-

duktionen. Exemplet visar även vilken betydelse preventiva åtgärder har; idag är mårdhunden 

väl etablerad inom Europa och har mycket goda förutsättningar för fortsatt spridning och över-

levnad genom dess förmåga att anpassa sig. Detta resulterar i en läxa människan har svårt att 

lära sig: nämligen att det (i många avseenden) är mycket ”billigare” att tänka långsiktigt än att 

tänka kortsiktigt. 

Idag återfinns mårdhunden på IAS-förordningens index över IAS av unionsbetydelse. Redan 

innan mårdhunden tillmätes status som IAS av unionsbetydelse återfanns den i ett antal olika 

index. DAISE-projektet har bland annat (redan år 2006) klassat mårdhunden som ett av de 100 

mest skadliga djuren inom Europa.153 Även DAISE menar att det enda praktiska verktyget för 

att motverka mårdhunden är prevention; det finns inte någon realistisk möjlighet att utrota 

mårdhunden. DAISE motiverar det senare påstående med att, likt andra hunddjur, ökar mård-

hundens kullstorlekar i takt med ökad jakt.154 Även EU har yttrat sig på liknande sätt i riskbe-

dömningen beträffande mårdhunden, men menar dock att mårdhunden går att utrota, eller i vart 

fall kontrollera, i ekosystem där arten är i ett tidigt skede av etablering.155 Mårdhunden återfinns 

även i nationella index såsom ISIEA-protokollet i Belgien som innehåller klassifikationer och 

grupperingar av olika IAS.156 

Innan klassifikationen som IAS av unionsbetydelse var de rättsliga åtgärderna angående mård-

hundar begränsade. Utan ett centralt regelverk är det svårt att vidta effektiva och lämpliga åt-

gärder, även om det är möjligt att det var tänkbart att, i vissa fall, vidta åtgärder i enlighet med 

andra regler, exempelvis habitatskydd. När det handlar om IAS är det däremot viktigt att åtgär-

derna är heltäckande157 och inte begränsade till specifika situationer. IAS är nämligen ett unikt 

fenomen att reglera eftersom det handlar om andra självständiga varelser. Människan kan end-

ast påverka naturen och skapa reaktioner; vi kan inte tvinga naturen att göra som vi vill. Effek-

tiviteten i regleringen är därför svår att säkerställa. Vi kan dock skapa mer eller mindre förut-

sägbara reaktioner; om det handlar om konsekvenser av miljöfarlig verksamhet kan vi exem-

pelvis införa regler för bedrivandet av dessa verksamheter och därigenom förbättra förutsäg-

barheten vad gäller miljökonsekvenserna. Detta är betydligt svårare när det handlar om IAS; vi 

kan förvisso förbjuda utsättning och införsel av IAS inom Europa, men vi kan inte förbjuda en 

redan etablerad IAS (eller potentiell IAS) att korsa en gräns. 

Mårdhunden omfattas idag av bestämmelserna i IAS-förordningen och det betyder att arten inte 

får förekomma inom EU-området.158 Medlemsstaterna ska även vidta alla möjliga åtgärder för 

                                                 
151 Förster, S. et al. (2019) The role of fibroblast growth factor signalling in Echinococcus multilocularis develop-

ment and host-parasite interaction, s. 2. 
152 Graham, A.J. (2005) Ecological epidemiology: the role of landscape structure in the transmission risk of the 

fox tapeworm Echinococcus multilocularis (Leukart 1863), s. 80. 
153 DAISE, 100 of the worst http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do (hämtad 2019-05-09). 
154 DAISE. (2006) Nyctereutes procyonides, s. 3. 
155 EU Non-Native Organism Risk Assessment Scheme: Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) ss. 21-22. 
156 SEIA, a Belgian non-native species assessment protocol. 
157 Inte nödvändigtvis heltäckande i meningen att de handlar om heltäckande förbud eller dylikt; men heltäckande 

i den meningen att det alltid går att vidta någon åtgärd. 
158 IAS-förordningen artikel 7(1). 

file:///C:/Users/Oskar/Desktop/Skola/Examensarbete%20Magister%20VT%202019/DAISE,%20100%20of%20the%20worst%20http:/www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do
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att förhindra oavsiktlig spridning av arten inom EU-området159. Arten får endast förekomma 

avsiktligt om ett tillstånd har beviljats i enlighet med IAS-förordningen och då handlar det ex-

empelvis om situationer där ”produkter” från en IAS är viktiga för den medicinska utvecklingen 

eller dylikt.160 Arten omfattas därmed även av de reparativa reglerna som framkommer i IAS-

förordningen. Dessa har dock en begränsad effektivitet beträffande mårdhunden; vid ökad jakt 

av arten kommer exempelvis stammen temporärt att minska men eftersom arten är benägen att 

vandra kommer djur från andra stammar att snabbt (inom ett par månader) återställa stam-

men.161  

                                                 
159 IAS-förordningen artikel 7(2): ”[m]ember states shall take all necessary steps to prevent the unintentional in-

troduction or spread, including, where applicable, by gross negligence, of invasive alien species of Union concern.” 
160 IAS-förordningen artikel 8. 
161 EU Non-Native Organism Risk Assessment Scheme: Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) ss. 21-22. 
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6. Diskussion 
Idag är klimatet en ständigt återkommande fråga i samhällsdebatten. Det är något alla påverkas 

av; och det har blivit något av en generations kamp. Klimatångest är ett nytt fenomen och vissa 

människor försöker anpassa sina liv för att minska sitt klimatavtryck. Det är ett miljöproblem 

där individen kan bidra med individuella insatser (vardagliga insatser) för att motverka klimat-

förändringar och det är teoretiskt möjligt att exempelvis alla slutar köpa dieselbilar, vilket skulle 

resultera i att diesel fasas bort från en del av marknaden. Den biologiska mångfalden har idag 

inte lika stort utrymme i samhällsdebatten; den är dock likväl en förutsättning för en hållbar 

utveckling. Ekosystem är en komplex väv av olika interaktioner där minsta störning kan få stora 

konsekvenser. Det är helt enkelt svårt att förutspå vad förlusten av biologisk mångfald får för 

konsekvenser i många situationer. Habitatförstörelse och införsel och spridning av invasiva 

främmande arter anses här som några av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Fö-

rekomsten av monokulturer162 är ett annat illustrativt exempel eftersom dessa medvetet minskar 

den biologiska mångfalden inom ett ekosystem; moderna jordbruk innehåller nämligen ofta 

enbart ett sädesslag. Bin är exempel på en art som gynnas av permakulturer (motsats till mono-

kultur) och i vissa fall är permakulturer en förutsättning för bins fortlevnad. Idag är monokul-

turer ett stort hot mot många vilda bi-arter inom Sverige.163 

Habitatförstörelse och monokulturer ligger, till skillnad från IAS, inom den mänskliga sfären. 

Det kan förvisso uppstå naturlig habitatförstörelse och möjligtvis även naturliga monokulturer, 

men sådana naturligt uppkomna situationer torde inte vara ett problem för den biologiska mång-

falden. Det är förhållandevis enkelt att stifta lagar och regler som effektivt förhindrar och även 

bidrar till att reparera habitatförstörelse eller monokulturer; enkelt i den meningen att det, i 

många fall, går att identifiera vad som behöver göras. Om vi skövlar för mycket skog eller har 

för många monokulturer kan reglerna ta sikte på att förbjuda skogsskövling eller kräva diversi-

fiering av jordbruket. Att sedan verkställa eller rättfärdiga sådana regler är en helt annan utma-

ning som i regel inte är enkel. 

IAS innebär ytterligare problem: nämligen att problemen inte helt är inom den mänskliga sfä-

ren. Eftersom IAS ofta är en indirekt konsekvens av verksamheter är det inte lika enkelt att 

identifiera vad som behöver åtgärdas för att ta itu med problemet. Det förekommer att verk-

samheter eller individer medvetet utsätter arter i det vilda164 och det är då lätt att identifiera 

vilka förebyggande åtgärder som då är lämpliga: förbjud eller kontrollera utsättning av sådana 

arter. Handlar det istället om arter som förflyttas som en indirekt konsekvens eller på egen hand 

är det inte lika enkelt att reglera situationen. Det finns lyckade exempel, såsom på Nya Zeeland, 

där en omfattande kontroll av import och inresor tillämpas. Lika omfattande regler som Nya 

Zeeland tillämpar är dock svårt att rättfärdiga inom andra geografiska områden (det är inte lika 

enkelt att fastställa introduktionsvägar, vidden av den potentiella skadan m.m.). Vi kan inte 

heller tvinga en IAS att göra eller inte göra något; en IAS är en egen varelse. Har en art väl fått 

fäste, eller börjat få fäste, kan vi inte be den att sluta; vi kan dock påverka den. Sådana regler 

förekommer i EUs IAS-förordning. Reparativa åtgärder är dock inte alltid effektiva (som ex-

empelvis gällande mårdhunden, men detta återkommer jag till). Regleringen av IAS delar dock 

samma problem som i princip all reglering av miljöproblem möter; nämligen rättfärdigande. 

Med detta sagt finns det intresse att kort diskutera miljörätten. Miljörätten är nämligen ett unikt 
rättsområde eftersom den alltid medför någon form av inskränkning av något annat. Likt skatter 

                                                 
162 Vilket förvisso kan anses vara en typ av habitatförstörelse. Jag skulle dock klassa det som en habitatförändring; 

åkermarken återstår men dess sammansättning förändras. 
163 Länsstyrelsen Blekinge län, Artfaktablad – Vilda bin s. 2. 
164 Exempelvis mårdhunden under tidigt 1900-tal. 
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eller straff måste miljörätten rättfärdigas165. Det som ska skyddas måste anses vara, eller åt-

minstone accepteras som, viktigare än det som inskränks. Anser allmänheten att lika restriktiva 

transport- och inresekontroller som i Nya Zeeland är godtagbart inom Europa? Svaret på den 

frågan är troligen nej, av många anledningar: det är mycket dyrare för Europa att implementera 

samma typ av kontroll och det är inte lika enkelt att fastställa vilka skador som uppkommer i 

samband med främmande arter, vilket betyder att det inte kommer att få samma goda effekt 

som i Nya Zeeland. Frågan om rättfärdigande är dock viktig att ha i bakhuvudet. Många är idag 

överens om att växthusgaser är en stor bidragande faktor, och därmed ett stort problem, till den 

globala uppvärmningen. Allmänheten är däremot inte lika positivt inställd till de höga drivme-

delspriserna, vilket betyder att människor i slutändan ofta prioriterar något annat166 än miljön.  

Tidigare i uppsatsen har olika motiveringar för en omvänd bevisbörda diskuterats och i detta 

sammanhang försiktighetsprincipens innebörd, både i allmänhet och i specifika fall. För 100-

200 år sedan var det ingen som ägnade någon större tankeverksamhet åt den fysiska miljön 

(annat än möjligen nedsmutsning). Det var ytterst få människor som misstänkte att förbrän-

ningen av fossila bränslen leder till en temperaturökning som i sin tur leder till ökade vattenni-

våer osv. Skillnaden mellan då och nu är synen på försiktighet167; idag har vi generellt accep-

terat vikten av försiktighet vid miljöfrågor. Det är inte otänkbart att vi idag begår handlingar 

som får oförutsägbara konsekvenser om 100-200 år, men de negativa konsekvenserna våra 

handlingar möjligtvis innebär går att begränsa med försiktighet. Hade det skett en riskbedöm-

ning vid mårdhundens utsättning i Ukraina hade det förmodligen varit möjligt att undvika artens 

ohållbara spridning inom Europa. Försiktighetsprincipen, eller snarare den försiktighet dess 

tillämpning innebär, är nämligen en förutsättning för en effektiv miljörätt. Vid miljöfrågor går 

det inte att enbart arbeta reparativt; det är för kostsamt, för ineffektivt och för skadligt (eftersom 

inte ens alla skador går att reparera). 

EUs IAS-förordning är ett regelverk som innehåller krav på många preventiva åtgärder. Om en 

art väl erhåller status som IAS av unionsbetydelse och förtecknas på förordningens index om-

fattas arten i princip av ett totalförbud. Arten får inte förekomma, introduceras etc. inom EU 

(med reservation för vissa undantag som är tillståndspliktiga). I vissa avseenden gör dock för-

ordningen arbetet med IAS mer tungrott och dyrt. Den ställer nämligen krav på att en riskbe-

dömning ska utföras innan en art kan klassificeras som IAS av unionsbetydelse.168 Riskbedöm-

ningen ska vara utförlig och består av en checklista med frågor som ska besvaras och motiveras. 

Den lämnar inte heller mycket utrymme till andra riskbedömningar av andra parter (vilket är 

något motsägelsefullt då förordningen ska bygga på försiktighetsprincipen). Om det inte har 

skett någon riskbedömning för en art omfattas den som huvudregel inte av IAS-förordningens 

bestämmelser. Det finns dock två undantag till denna huvudregel: IAS av medlemsstatsbety-

delse och krisåtgärder enligt förordningens 10:e artikel. I skrivande stund har artikel 10 aldrig 

aktualiserats, vilket betyder att det återstår att se vilka situationer som uppfyller rekvisitet ”kris” 

                                                 
165 Även andra legala intrång måste rättfärdigas; dock inte på samma sätt som miljörätten. Avtalsrätt, fastighetsrätt 

till och med straffrätt är alla grundläggande byggstenar i äganderätten; dem är en förutsättning för en fungerande 

äganderätt i olika sammanhang (samhället är i stor del uppbyggt på äganderätten och det är därför enklare att 

rättfärdiga sådana regler). 
166 Det är värt att tillägga att detta är ett väldigt vanligt beteende. Ingen vill att 1/7 av världens befolkning ska 

svälta; men få är samtidigt villiga att offra sin egen livskvalité. Ingen vill att det ska bedrivas slavarbete i ”sweat-

shops” men samtidigt vill vi inte att priserna för kläder stiger. Människan är villig att ignorera eller förbise orätt-

visor och problem i förmån för det egna intresset. 
167 Det finns självklart andra skillnader – men försiktighet är en väsentlig sådan. 
168 IAS-förordningen artikel 5. 
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och vilka åtgärder som vidtas därefter. Vad gäller IAS av medlemsstatsbetydelse är mårdhun-

den ett exempel på en art som uppfyllde kriterierna för IAS av medlemsstatsbetydelse innan 

den klassificerades som IAS av unionsbetydelse.169  

Indexeringen inom medlemsstater varierar (den har inte samma rigida struktur som IAS av un-

ionsbetydelse) och inom Sverige sker först en ”screening”-process och sedan en riskbedömning 

innan arten tillförs listan över nationella IAS.170 Medlemsstaterna får sedan vidta i princip alla 

åtgärder IAS-förordningen förespråkar; dock endast inom det egna territoriet. Eftersom sam-

ordnade insatser är oerhört viktiga beträffande IAS är detta ett stort problem. Mårdhunden är 

exempelvis ett djur som gärna vandrar vilket kan leda till att den flyttar till ett annat land som 

en följd av de reparativa åtgärder som vidtagits inom ett land, vilket i sin tur leder till att det 

”nya” landet måste utreda huruvida djuret ska anses som IAS eller ej. Det är förvisso inte alltid 

ett problem och det finns förmodligen arter där det är möjligt att vidta effektiva nationella åt-

gärder. Försiktighetsprincipen ska betyda att åtgärder får, eller ska, vidtas redan vid risken för 

skada. En antagen risk ska dock vara tillräckligt för att påkalla åtgärder. IAS-förordningen upp-

fyller detta, dock något paradoxalt. Innan en art uppfyller EU:s legaldefinition av IAS måste 

arten undergå en utförlig riskbedömning, vilket betyder att det inte handlar om någon antagen 

risk, utan istället om en fastställd risk. När en riskbedömning väl är utförd, och arten klassas 

som IAS, omfattas den av stränga regler. EU ger medlemsstaterna goda möjligheter att själva 

vidta omfattande och förebyggande åtgärder för att motverka IAS. 

Gällande främmande arter är det inte lika tydligt vad som ska göras, eller om något ens ska 

göras. Det finns kontroll av främmande arter inom EU, exempelvis vattenmiljödirektivet som 

innehåller bestämmelser om övervakning av främmande arter i marina miljöer. Vattenmiljödi-

rektivet innehåller däremot inga verktyg för att motverka främmande arter (eller snarare poten-

tiella IAS). Frågan är då om det går att tala om en försiktighetsprincip för kontroll av IAS? Om 

det är fråga om verksamheter som är tvungna att genomföra en riskbedömning innan de ”an-

vänder” en främmande art blir svaret ja; men eftersom IAS snarare utgör indirekta konsekvenser 

som måste kartläggas blir svaret mer tveksamt. Går det ens att tillämpa försiktighetsprincipen 

gällande IAS? Det går att tillämpa en svag version; men endast eftersom en svag version enbart 

skapar möjligheter för åtgärder.171 I alla länder som är parter till CBD omfattas redan IAS-

frågor av en svag försiktighetsprincip eftersom IAS anses vara ett hot mot den biologiska mång-

falden som CBD reglerar. 

Ett preventivt arbete kräver dock många gånger att någon åtgärd faktiskt vidtas; det räcker inte 

att möjligheten existerar. EU har möjligheten att utföra en riskbedömning avseende svartmun-

nad smörbult, men någon riskbedömning är i dagsläget inte aktuell. Forskare och biologer är 

överens om fiskens negativa effekter och spridningspotential. Fiskens negativa effekter är om-

fattande och spridningsmöjligheterna är väldigt goda; dels naturligt, dels genom mänsklig på-

verkan via barlastvatten. Sprids fisken till ett sötvattendrag etablerar fisken snabbt hela sötvat-

tendraget (Donau- och Weserfloden m.m.). Det är möjligt att skyldigheterna som stadgas i 

BWM, som nyligen trädde ikraft, är tillräckliga för att motverka fortsatt spridning av svartmun-

nad smörbult. Det är dock något oroväckande att en så pass invasiv (de facto invasiv) art inte 

omfattas av det reparativa ansvaret i IAS-förordningen. Ett kännetecken för många IAS, eller 

kanske snarare en förutsättning, är deras goda möjligheter för omfattande spridning. Både svart-

                                                 
169 Naturvårdsverket, Vägledningar om invasiva främmande arter https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljo-

arbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/ (hämtad 2019-04-30). 
170 Naturvårdsverket. (2018) Invasiva främmande arter – övervakning och rapportering s. 6. 
171 En svag version betyder i synnerhet att det går att rättfärdiga att åtgärder vidtas i preventivt syfte. Det är 

däremot inte alltid sant; se exempelvis tidigare redogjorda tvistemål (ICJ - Pulp Mills, EC-Hormones, EC-Biotech 

m.fl.). 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
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munnad smörbult och mårdhund har hög resiliens mot externa faktorer, samt mycket god an-

passningsförmåga. Forskare och biologer har konstaterat att bägge arterna är svåra att kontrol-

lera eller utrota i efterhand och att prevention är det enda lämpliga alternativet. Trots detta upp-

fyller alltså Svartmunnad smörbult inte legaldefinitionen för en IAS och mårdhund erhöll sådan 

status så sent som i februari 2019 (alltså nästan 80 år sedan arten först påträffades i det vilda). 

Det är en monumental uppgift att effektivt reglera IAS (framförallt att göra det på ett kostnads-

effektivt sätt). EU kan genomföra omfattande projekt för kartläggning av alla främmande arter 

inom EU och därefter utföra riskbedömningar. Detta är dock inte särskilt effektivt, dels ef-

tersom det hela tiden kommer nya arter till EU, dels eftersom tidigare utredda arter kan bli 

invasiva. Det måste alltså ske någon form av urval gällande vilka arter som ska utredas och 

därefter klassificeras som IAS. Det går däremot att diskutera om inte IAS-förordningen gör 

arbetet svårare än vad det behöver vara. 

Förordningen är kategorisk: IAS eller inte IAS, och lämnar främmande arter att kontrolleras via 

andra styrmedel såsom vattenmiljödirektivet. Ett effektivt preventivt och reparativt arbete mot 

IAS kräver emellertid samordnade insatser. Nackdelarna med IAS av medlemsstatsbetydelse 

har tidigare diskuterats och en liknande diskussion kan föras när det gäller olika rättsliga styr-

medel. Om skyddet eller kontrollen regleras genom olika lagar betyder det att skyddet eller 

kontrollen kan variera. Utsättningsdirektivet (rörande genmodifierade organismer (GMO) in-

nehåller olika klassifikationer av GMO. Klassifikationerna gäller för genetiskt modifierade 

mikroorganismer (GMM) och rangordnas från försumbar risk (klass 1) till hög risk (klass 4). 

172 Riskgrupperna betyder att olika åtgärder kan vidtas beroende på risken; en GMM klass 3 

eller högre får exempelvis inte förekomma överhuvudtaget utan ett skriftligt tillstånd. Liknande 

klassifikationer kan möjligen tillämpas framgångsrikt för att kontrollera IAS. IAS är trots allt 

olika; arter kan ha olika goda (skadliga) förutsättningar för spridning och för att orsaka skada. 

Inte heller är nödvändigtvis alla förordningens bestämmelser nödvändiga för att skydda mot 

alla arter och ett klassifikationssystem liknande det för GMO kan lämna utrymme för mindre 

omfattande riskbedömningar i olika fall. Liknande indelningssystem tillämpas redan i Belgien 

via ISEIA-protokollet173 som indelar IAS i olika skadliga grupper (och som innehåller åtgärder 

därefter). Ett sådant system skulle skapa förutsättningar för en mer dynamisk kontroll av IAS, 

något jag tror är viktigt. 

6.1 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis kan det konstateras att IAS är ett besvärligt område att reglera. Det är inte enkelt 

att identifiera aktörer och det är heller inte enkelt att rättfärdiga alla åtgärder. Detta leder till att 

det är svårt att tillämpa sedvanliga tillståndsregler m.m. Det går inte, i praktiken, att upprätta 

ett system för kontroll som är beroende av privata aktörers riskbedömningar och åtgärder. Det 

finns inte alltid någon tydlig extern effekt att internalisera och det är svårt att utkräva ansvar. 

Kritiken mot IAS-förordningen är bland annat att den inte är heltäckande; exempelvis omfattar 

förordningen idag endast 49 arter. Någon som hävdar att det finns fler än 49 IAS inom Europa 

har förmodligen inte fel (se t.ex. skäl 1 i IAS-förordningen). Förordningen kan dock inte om-

fatta alla faktiska IAS inom Europa; i alla fall inte med sin nuvarande utformning. Det skulle 

resultera i alltför omfattande, kostsamma och praktiskt ogenomförbara åtgärder. Av de under-

sökta fallen omfattas svartmunnad smörbult av en svag försiktighetsprincip. För ett effektivt 
skydd är detta inte tillräckligt. Mårdhunden har dock, sedan dess tillträde som IAS, ett mycket 

gott skydd som innefattar såväl preventiva som reparativa inslag. Mårdhunden observerades 

                                                 
172 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt 

modifierade mikroorganismer, artikel 4(3). 
173 Se SEIA, a Belgian non-native species assessment protocol. 
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dock i det vilda så tidigt som på 1930-talet och skador har dokumenterats i snart 50 år (1970-

talet). 

Arbetet med IAS kan inte vara så långsamt och med detta sagt är det kanske ett för stort steg 

mellan legaldefinitionerna främmande art och invasiv främmande art. Biologisk mångfald är 

trots allt en av de viktigaste byggstenarna för liv på jorden. Utan en biologisk mångfald upphör 

många av de ekosystemstjänster som vi idag tar för givna. Det är därför oerhört viktigt att be-

vara den biologiska mångfalden; särskilt viktigt är det att vidta förebyggande åtgärder gällande 

IAS. Det är svårt att åtgärda miljöskador orsakade av utsläpp eller i form av habitatförstörelse 

i efterhand; men det är ännu svårare att vidta åtgärder i efterhand gällande IAS. De arter som 

har redogjorts för i uppsatsen är exempel på arter som har mycket hög resiliens mot externa 

faktorer, vilket gör att de sannolikt kommer att överleva längre än andra arter under externt 

tryck (dvs. trots exempelvis utrotningsinsatser). Med detta i åtanke är prevention är det viktig-

aste verktyget för att motverka introduktion och spridning av IAS. Prevention kräver dock att 

de aktuella styrmedlen är flexibla. Alltför snäva definitioner och alltför omfattande riskbedöm-

ningar innebär visserligen att vi kan rättfärdiga väldigt ingripande åtgärder, men det betyder 

också att många arter inte blir föremål för lagstiftningen.  
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