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Förord 

En kall januaridag föddes den första av ett antal idéer, som vridits och 
vänts på och nu, tio år senare, läggs fram i denna doktorsavhandling. 
Jag känner mig stolt, glad och tacksam för varje del av processen. Ett 
stort tack till var och en som hjälpt till på vägen och bidragit på olika 
sätt. 

 
 

Caroline Gardelli 
Luleå, januari 2023 
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Sammanfattning 

En förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar utveckling är att vi 
bevarar den biologiska mångfalden, vilken bland annat hotas av införsel 
och spridning av invasiva främmande arter. Ett viktigt instrument för 
att skydda den biologiska mångfalden utgörs av de rättsliga ramar som 
satts upp på internationell, EU- och nationell nivå. Olika synsätt när det 
gäller vad som är värdefullt påverkar emellertid vad vi vill skydda och 
hur vi utformar vår lagstiftning. När det finns flera konkurrerande 
skyddsintressen riskerar detta att reflekteras i lagstiftningen i form av 
normkonflikter, det vill säga situationer där någon viss handling är 
tillåten eller påbjuden av en regel och samtidigt förbjuden av en annan. 
Den bristande vägledning som uppstår till följd av normkonflikter 
minskar såväl rättssäkerheten som möjligheten att uppnå 
lagstiftningens mål, i det här fallet skydd av biologisk mångfald och 
därigenom en hållbar utveckling. I den här avhandlingen behandlas 
1) motsättningar mellan explicita etiska utgångspunkter i miljöbalkens 
portalparagraf samt 2) motsättningar som kan kopplas till 
underliggande etiska utgångspunkter mellan dels regleringar där 
invasiva främmande arter regleras, dels regleringar av invasiva 
främmande arter och annan reglering. I miljöbalkens portalparagraf 
uttrycks en till synes motsägelsefull syn på naturen som både enbart ett 
instrument för människan och som värdefull i sig. En tolkning av 
paragrafen föreslås som löser upp motsättningen samtidigt som idén om 
ett egenvärde hos naturen får utrymme och bidrar till ett starkt skydd 
för exempelvis den biologiska mångfalden. Försiktighetsprincipen, som 
kan tillämpas för att förhindra spridning av invasiva främmande arter, 
kan hamna i konflikt med andra delar av rätten. Det kan röra sig om 
regleringar som främjar andra intressen än miljöintressen, såsom 
mellanstatliga frihandelsavtal som ger uttryck för en striktare syn på när 
handel får inskränkas, eller regleringar som tar sikte på andra 
skyddsintressen, såsom förbud mot skadliga bekämpningsmedel som 
kan behöva användas för att bekämpa de invasiva främmande arterna. 
Avhandlingen visar att normkonflikter av dessa slag kan undvikas 
genom att regleringarna tolkas i ljuset av varandra, eller lösas med hjälp 
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av någon konfliktlösningsmetod, såsom en tillämpning av principen att 
nyare lag har företräde framför äldre, eller en 
proportionalitetsbedömning. Oavsett vilket synsätt på vad som är 
värdefullt som ligger till grund för förståelsen av uttrycket ”hållbar 
utveckling”, kommer en miljömässigt hållbar utveckling mer sannolikt 
att uppnås med ett ökat utrymme för försiktighetsprincipen. Detta gäller 
såväl vid lösningen av normkonflikter som vid utformandet av 
miljölagstiftning i allmänhet. Denna sammanläggningsavhandling är ett 
transdisciplinärt arbete där olika perspektiv, teorier och metoder 
används – intervjuer för empiriskt stöd, klassiska rättskällor för att tolka 
lagstiftning, och filosofisk teoribildning för att tolka lagstiftning och 
förklara rättsliga fenomen och begrepp. 
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Abstract in English 

A prerequisite for achieving sustainable development is that we 
preserve biological diversity, which in turn is threatened by, among 
other things, the introduction and spread of invasive alien species. An 
important instrument for protecting biological diversity is the legal 
framework set up at international, EU and national level. Different 
views on what should be considered valuable, however, affect what we 
want to protect and thus how we design our legislation. In situations 
with several competing protection interests, there is a risk of this being 
reflected in the legislation in the form of conflicts of norms, that is, 
situations where a certain conduct is permitted or even obligated by one 
rule and at the same time prohibited by another. The lack of guidance 
that arises as a result of conflicting standards reduces both legal 
certainty and the possibility of achieving the goals of the legislation, in 
this case the protection of biological diversity and thereby sustainable 
development. In this context, the dissertation deals with 
1) contradictions between explicitly stated ethical assumptions in 
chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code, and 
2) contradictions that can be linked to underlying ethical assumptions 
between rules that regulate invasive alien species, and between 
regulations of invasive alien species and other regulations. Chapter 1, 
section 1 of the Swedish Environmental Code expresses a seemingly 
contradictory view of nature, where nature is seen both solely as an 
instrument for human beings and as having a value of its own. In the 
dissertation, an interpretation of the section that resolves the 
contradiction while at the same time giving space to the idea of an 
intrinsic value of nature and contributing to a strong protection for, for 
example, biological diversity is proposed. The precautionary principle, 
which can be applied to prevent the spread of invasive alien species, 
may conflict with other regulations. These include regulations that 
promote interests other than environmental interests, such as free trade 
agreements between states that express a stricter view of when trade 
may be restricted, or regulations aimed at other protection interests, 
such as bans on harmful pesticides that may be necessary to combat the 
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invasive alien species. The dissertation shows that norm conflicts of 
these kinds can be avoided by interpreting the regulations in the light of 
each other, or by resolving them with the use of some conflict resolution 
method, such as an application of the principle that newer laws take 
precedence over older ones, or a proportionality assessment. Regardless 
of what view on what is considered valuable that underlies the 
understanding of the expression “sustainable development”, an 
environmentally sustainable development is more likely to be achieved 
with an increased scope for the application of the precautionary 
principle. This applies both to the resolution of conflicts of norms and 
to the design of environmental legislation in general. This thesis by 
publications is a transdisciplinary work in which different perspectives, 
theories and methods are used – interviews for empirical support, 
classical legal sources to interpret legislation, and philosophical 
theories to interpret legislation and explain legal phenomena and 
concepts. 
  



 
 

 vii 

Innehållsförteckning 

Förord ................................................................................................ i 

Sammanfattning ............................................................................... iii 

Abstract in English ............................................................................ v 

Lista över delarbeten ........................................................................ ix 

Förkortningar ................................................................................... xi 

1. Inledning ....................................................................................... 1 
Problembeskrivning ....................................................................... 1 
Syfte och forskningsfrågor............................................................. 9 
Tidigare forskning ......................................................................... 9 
Avgränsningar ............................................................................. 11 
Disposition .................................................................................. 12 

2. Sammanfattningar av delarbeten .................................................. 13 

3. Teori och metod ........................................................................... 21 
Olika infallsvinklar ...................................................................... 21 
Intervjuer ..................................................................................... 21 

Tillvägagångssätt..................................................................... 22 
Intervjustudiernas kvalitet ....................................................... 22 

Extern reliabilitet ................................................................. 23 
Intern validitet ..................................................................... 24 
Extern validitet .................................................................... 24 

Forskningsetiska aspekter ........................................................ 26 
Klassiska rättskällor .................................................................... 26 

Hermeneutik ............................................................................ 26 
”Hard law” och ”soft law” ....................................................... 27 

Miljöetik ..................................................................................... 27 
Värde och moralisk status ........................................................ 28 
Etiska teorier ........................................................................... 30 
Försiktighetsprincipen ............................................................. 35 
Syn på naturen ......................................................................... 39 



 
 

 viii 

Normkonflikter ............................................................................ 41 
Definition av ”normkonflikt” ................................................... 41 
Konfliktlösningsmetoder ......................................................... 43 

4. Motsättningar och lösningar ......................................................... 47 
Miljöbalkens portalparagraf ......................................................... 47 

En hållbar utveckling ............................................................... 47 
Antropocentrism eller ekocentrism? ........................................ 49 
Några tolkningsalternativ......................................................... 51 

Reglering om invasiva främmande arter ...................................... 54 
Etiskt perspektiv på biologisk mångfald .................................. 54 
Nationell och EU-rättslig reglering .......................................... 55 
Världshandelsorganisationens avtal ......................................... 56 
Försiktighetsprincipen i CBD och miljöbalken ........................ 59 
Motsättningar .......................................................................... 65 

Underliggande etiska utgångspunkter .................................. 65 
WTO:s och CBD:s försiktighetsprinciper ............................ 66 
WTO och miljöbalkens försiktighetsprincip ........................ 71 

Om konflikten är framme: CBD och WTO .............................. 73 
Konfliktlösningsklausuler .................................................... 73 
Konfliktlösningsprinciper .................................................... 74 
Proportionalitetsbedömning ................................................. 78 
Ändringar av regelverken .................................................... 80 

Om konflikten är framme: Miljöbalken och WTO ................... 81 
Jämförelse av konflikterna ....................................................... 84 

Intrateoretiska motsättningar ....................................................... 85 

5. Sammanfattning och diskussion ................................................... 89 
Hur och varför motsättningar uppstår........................................... 89 
Hantering av normkonflikter........................................................ 91 

Miljöbalkens portalparagraf ..................................................... 91 
Reglering om invasiva främmande arter .................................. 92 

Avslutande kommentarer ............................................................. 94 

Referenser ....................................................................................... 97 

 
  



 
 

 ix 

Lista över delarbeten 

I. Strömberg, C. (2016). Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens 
portalparagraf. Nordisk miljörättslig tidskrift, 2016(1), 123–
132. 

 
II. Pettersson, M., Strömberg, C. & Keskitalo, E. C. H. (2016). 

Possibility to implement invasive species control in Swedish 
forests. Ambio, 45(2), 214–222. 

 
III. Gardelli, C. & Pettersson, M. (utkast). Nya regler om invasiva 

främmande arter: hur försiktigt blev det? 
 
IV. Keskitalo, E. C. H., Strömberg, C., Pettersson, M., Boberg, J., 

Klapwijk, M., Oliva Palau, J. & Stenlid, J. (2018). 
Implementing plant health regulations with focus on invasive 
forest pests and pathogens: examples from Swedish forest 
nurseries. I J. Urquhart, M. Marzano & C. Potter (red.), The 
human dimensions of forest and tree health: global 
perspectives. Cham: Palgrave Macmillan. 

 
V. Strömberg, C. (2020). Försiktighetsprincipen och 

växtskyddsarbete på svenska skogsplantskolor: bekämpa 
invasiva främmande arter eller undvika bekämpningsmedel? 
Retfærd, 2020(3), 71–81. 

 
 
Tillstånd att återpublicera originaltexterna i denna doktorsavhandling 
har erhållits från utgivare och medförfattare. 
 
Caroline Gardelli hette tidigare Caroline Strömberg. 
 
Delarbete IV utgörs av ett bokkapitel som har genomgått ett peer-
review-förfarande. 
 



 
 

 x 

Bidrag i samförfattade arbeten 
Eftersom tre av delarbetena är författade tillsammans med andra 
personer ska nedan ges en beskrivning av mina insatser i dessa arbeten. 
 
Gällande delarbete II har jag främst arbetat med den empiriska delen av 
artikeln, det vill säga intervjustudien. Artikelns huvuddrag och syfte var 
planerat när jag anslöt till arbetet, men inget arbete med den empiriska 
delen var påbörjat. Jag valde ut och kontaktade intervjupersoner, 
genomförde intervjuerna, transkriberade och kodade intervjumaterialet 
samt skrev om resultatet av intervjuerna. Ett utkast till intervjuguide 
utformades av mig och färdigställdes tillsammans med övriga 
författare. För att kunna skapa en intervjuguide utifrån de frågor och det 
regelverk som behandlas i artikeln har jag behövt vara införstådd med 
artikelns alla delar. I övriga delar av artikeln har jag gjort enstaka 
mindre tillägg till det som skrivits av övriga författare. Under 
publikationsprocessen deltog jag i att göra de ändringar som föreslogs 
efter granskning. 
 
Gällande delarbete III har jag och den andra författaren gemensamt 
planerat textens struktur, jag har författat ett första utkast och därefter 
har vi båda arbetat med hela texten. 
 
Vad gäller delarbete IV, har jag främst arbetat med den empiriska delen 
av bokkapitlet, det vill säga intervjustudien. Bokkapitlets innehåll och 
syfte planerades gemensamt av alla författare. Jag valde ut och 
kontaktade intervjupersoner, genomförde intervjuerna, transkriberade 
och kodade intervjumaterialet samt skrev om resultatet av intervjuerna. 
Ett utkast till intervjuguide utformades av mig och färdigställdes 
tillsammans med övriga författare. För att kunna skapa en intervjuguide 
utifrån de frågor och det regelverk som behandlas i bokkapitlet har jag 
behövt vara införstådd med bokkapitlets alla delar. I övriga delar av 
bokkapitlet har jag gjort enstaka mindre tillägg till det som skrivits av 
övriga författare. Under publikationsprocessen deltog jag i att göra de 
ändringar som föreslogs efter granskning. 
  



 
 

 xi 

Förkortningar 

CBD Konventionen om biologisk mångfald (eng.: ”the 
Convention on biological diversity”) 

 
EU Europeiska unionen 
 
FN Förenta nationerna 
 
GATT Allmänna tull- och handelsavtalet (eng.: ”the General 

agreement on tariffs and trade”) 
 
SPS-avtalet Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära 

åtgärder (eng.: ”the Agreement on the application of 
sanitary and phytosanitary measures”) 

 
WTO Världshandelsorganisationen (eng.: ”the World Trade 

Organization”)  



 
 

   



 
 

 1 

1. Inledning 

Problembeskrivning 
I den förmoderna världen spelade det inte så stor roll för naturen vad vi 
människor gjorde. Vi var tillräckligt få och samhällena såg ut på ett sätt 
som innebar att det vi gjorde inte lämnade ett så stort avtryck på 
planeten. Allting skedde i mycket mindre skala än idag, när vi är över 
åtta miljarder människor i världen1 och där dessutom en omfattande 
teknisk utveckling ägt rum. Både mängden av alla handlingar vi kan 
utföra som påverkar miljön runt omkring oss, och antalet handlingar 
som har relevans utifrån ett etiskt perspektiv, har ökat.2 
Konsekvenserna av vårt agerande kan inte längre hanteras inom ramen 
för naturens egen förmåga. Som respons på den intensifierade 
resursanvändningen och miljöförstöringen i dess spår, har bland annat 
miljörätten, som reglerar våra handlingar och storleken på vårt avtryck, 
och miljöetiken, som uttalar sig om hur stora avtryck som borde tillåtas, 
utvecklats. 
 
På 1970-talet började miljöförstörelsen i Sverige att betraktas som ett 
överlevnadsproblem.3 Det var även under denna tid miljöetiken 
utvecklades som ett underämne till filosofin.4 Uttrycket ”hållbar 
utveckling” myntades därefter. Eftersom det vi miljardtals människor 
nu ägnar oss åt kommer att vara avgörande för de som 
(förhoppningsvis) ska bo på planeten i framtiden, är målet att vi ska ha 
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling där kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov inte äventyras.5 
Detta innebär gränser för vårt agerande, men var dessa gränser ska dras 
beror på vilka framtida varelser vi har i åtanke. Är målet att se till att 
människan ska kunna leva på en planet som fungerar som den alltid har 
                              
1 United Nations department of economic and social affairs, Population Division, 

”World population prospects 2022: summary of results”, 2022, s. I. 
2 Callicott, ”Thinking like a planet: the land ethic and the earth ethic”, 2014, s. 48. 
3 Heidenblad, ”Den gröna vändningen: en ny kunskapshistoria om miljöfrågornas 

genombrott under efterkrigstiden”, 2021, s. 66, 196. 
4 Brennan & Norva, ”Environmental ethics”, 2022, #1. 
5 Goodland, ”The concept of environmental sustainability”, 1995, s. 3; World 

commission on environment and development, ”Our common future”, 1987, s. 54. 
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gjort under vår arts livstid, menar vissa forskare att en hållbar 
utveckling innebär att agera inom ramarna för så kallade ”planetariska 
gränser”, vilket innebär att vi inte ska störa planeten så mycket att dess 
funktioner blir väsentligen förändrade.6 Är målet att ta hänsyn till fler 
intressen än enbart människors, blir gränserna snävare. Ska det kunna 
finnas exempelvis glasört på planeten även i framtiden, förutsätter det 
att den arten har en livsmiljö, och än mer att den inte redan är utrotad.7 
Bryr vi oss bara om att människor njuter av glasörtens angenäma 
sursalta smak, kanske någon annan art kan fylla den funktionen i 
framtiden, och det spelar mindre roll hur våra handlingar påverkar 
glasörten idag. Bryr vi oss om att framtida människor ska få nytta av 
just glasörten, måste vi dock se till att den finns till även då. 
 
För vems skull vi än tänker oss att vi ska ha en hållbar utveckling, 
förutsätter uppnåendet av detta en minskning av förlusten av den 
biologiska mångfalden.8 Många är överens om att det utan biologisk 
mångfald inte kan finnas något liv alls på planeten.9 Tillsammans med 
klimatförändringarna anses hoten mot biologisk mångfald vara de stora 
globala utmaningarna i vår tid.10 Uttrycket ”biologisk mångfald” 
används på olika sätt och kan avse ”artrikedom”, eller mer generellt ”all 
variation av liv på jorden”.11 Vi människor är beroende av den 

                              
6 Steffen m.fl., ”Planetary boundaries: guiding human development on a changing 

planet”, 2015, s. 736. 
7 Glasörten är en växt som riskerar att dö ut i Sverige till följd av den snabba 

expansionen hos den invasiva strandväxten kotula (Eide m.fl., ”Tillstånd och trender 
för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. SLU Artdatabanken 
rapporterar 24”, 2020, s. 11). 

8 Steffen m.fl., 2015, s. 744. 
9 Centrum för biologisk mångfald, ”Mångfaldens värden”, 2022a; The 

Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, 
”The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for 
Europe and Central Asia”, 2018, s. XVIII; Europeiska kommissionen, ”COM(2020) 
380 final. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i 
våra liv”, 2020, s. 2. 

10 Lindblad, ”Varför bry sig om biologisk mångfald, naturnyttor och 
ekosystemtjänster i Sverige idag?”, 2021, s. 17. Dessutom är förändringarna i klimat 
och biologisk mångfald starkt sammankopplade – se Bergström m.fl., 
”Klimatförändringar och biologisk mångfald – Slutsatser från IPCC och IPBES i ett 
svenskt perspektiv”, 2020, s. 15. 

11 Mace m.fl., ”Approaches to defining a planetary boundary for biodiversity”, 2014, 
s. 290. Det senare görs av Centrum för biologisk mångfald, som skriver att biologisk 
mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation som finns på jorden, 
såväl mellan som inom arter och livsmiljöer (Centrum för biologisk mångfald, 
”Biologisk mångfald”, 2022b). 
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biologiska mångfaldens påverkan på stabiliteten i ekosystemen,12 inte 
minst för möjligheten att odla mat,13 och en variation av arter 
underlättar även utveckling av nya mediciner.14 Tillgång till gröna 
områden är också väsentligt för människors psykiska välmående.15 I 
konventionen om biologisk mångfald, hädanefter kallad ”CBD”, nämns 
bland annat ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, 
utbildningsmässiga, kulturella, rekreativa och estetiska värden hos 
biologisk mångfald.16  
 
Många saker som vi människor gör leder till förlust av biologisk 
mångfald. I nuläget hotas den biologiska mångfalden främst av 
habitatförstörelse (exempelvis avverkning av skog), men ett annat stort 
hot är införsel och spridning av så kallade ”invasiva främmande arter”, 
som bidrar till utrotning av andra arter som finns i miljöer där de 
introduceras.17 Arter som förflyttas till nya miljöer saknar naturliga 
fiender och kan få goda förutsättningar att sprida sig, på bekostnad av 
andra arter som redan finns på plats. En vedertagen definition av 
”invasiv främmande art” är en ”art, underart eller lägre taxonomisk 
enhet som introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga 
utbredning”18, ”vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk 
mångfald”19 eller orsakar socioekonomiska skador eller skador på 
människors eller djurs hälsa.20 Med ”introduktion” menas ”direkt eller 
indirekt förflyttning av en främmande art till en plats utanför dess 
nuvarande eller historiska utbredningsområde genom människors 
försorg”21. 
 
Introduktion av invasiva främmande arter kan ske både avsiktligt och 
oavsiktligt,22 och har i stor utsträckning skett till följd av mänsklig 

                              
12 Steffen m.fl., 2015, s. 744. 
13 The Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem 

services, 2018, s. XVIII. 
14 Ibid., s. 107. 
15 Ibid., s. XVIII. 
16 Förenta nationerna, ”Konventionen om biologisk mångfald”, 1992, preambeln 

(första och andra punkten). 
17 Bellard m.fl., ”Alien species as a driver of recent extinctions”, 2016, s. 2; Tilman 

m.fl., ”Future threats to biodiversity and pathways to their prevention”, 2017, s. 73. 
18 Naturvårdsverket, ”Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och 

genotyper”, 2008, s. 39. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Naturvårdsverket, 2008, s. 39. 
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aktivitet.23 Förr kunde vi utan att det stred mot någon lagregel och utan 
att det orsakade några direkta problem plantera en jätteloka24 eller ha 
en gulbukig vattensköldpadda25 som husdjur. I vår tid har allting dock 
skett i så mycket större omfattning – vi har helt andra möjligheter att 
frakta saker långt och snabbt med till exempel flyg eller fraktfartyg, och 
på så vis i massiv skala snabbt sprida arter till nya områden. En ökad 
global handel och fler transporter har lett till att fler arter förflyttats över 
jorden.26 
 
Riskerna med invasiva främmande arter befaras öka i och med 
klimatförändringarna, som möjliggör etablering av nya arter på nya 
platser.27 Att släppa ut individer av en främmade art som exempelvis 
den gulbukiga vattensköldpaddan i naturmiljön kunde tidigare ha en 
begränsad påverkan i en svensk kontext, men numera eller i framtiden 
riskerar det att leda till allvarliga problem, eftersom förutsättningarna 
för artens etablering har förändrats. I och med ett varmare klimat har 
den lättare att överleva och föröka sig i naturmiljön. Vi människor gör 
vidare många olika saker som påverkar den biologiska mångfalden 
negativt, såsom att bedriva skogsbruk och jordbruk. Om individer av en 
art redan har minskat i antal på grund av avverkning, igenväxning eller 
utsläpp av miljögifter,28 och bara finns på enstaka ställen, innebär det 
större risker för arten om den därutöver utsätts för en invasiv främmade 
art. Mårdhunden är ett exempel på en invasiv främmande art som kan 
ha en stark negativ påverkan på utrotningshotade små populationer av 
amfibier, fåglar och däggdjur på grund av sin förmåga att tillfälligt 
enbart livnära sig på en eller ett fåtal arter av bytesdjur.29 

                              
23 Bellard m.fl., 2016, s. 2. 
24 Jättelokan introducerades i Sverige som trädgårdsväxt och ursprungligen kommer 

från västra Kaukasus. Nu har den stor spridning i Sverige, främst söder om Dalälven 
men spridda förekomster finns även upp till Luleälven. Jättelokan sprider ut sig med 
frön, breder ut sig snabbt och kväver annan vegetation, varför den påverkar den 
biologiska mångfalden negativt (Naturvårdsverket, ”Jätteloka”, 2022b). 

25 Den gulbukiga vattensköldpaddan har exporterats som husdjur från USA och 
Mexiko. I Syd- och Centraleuropa livnär den sig på eller konkurrerar ut inhemska 
växter och djur som den därmed utgör ett stort hot mot, men i Sverige är antalet djur 
ännu lågt och den negativa påverkan ännu begränsad (Naturvårdsverket, ”Gulbukig 
vattensköldpadda”, 2022m). 

26 Naturvårdsverket, 2008, s. 14. 
27 Naturvårdsverket, 2008, s. 14. 
28 Detta är några negativa påverkansfaktorer för arter som riskerar att dö ut i Sverige 

(Eide m.fl., 2020, s. 15). 
29 Naturvårdsverket, ”Mårdhund”, 2022a. Mårdhunden har spridit sig på egen hand 

efter att ha släppts ut från pälsfarmer och tagit sig till Sverige via Finland och 
etablerat sig här. Numera förekommer den i norra Sverige med kärnområde i 
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För att värna den biologiska mångfalden behöver mänskliga handlingar 
styras,30 och rättens funktion är just detta: att hindra oönskat beteende 
och säkra önskat beteende.31 Rättsliga ramar har följaktligen satts upp. 
Miljörättsliga frågor uppkommer i många av de traditionella juridiska 
disciplinerna, såsom den offentliga rätten, folkrätten (den 
internationella rätten) och EU-rätten, men utgör idag en egen disciplin 
inom juridiken, med det specifika kännetecknet att rättsreglerna 
relaterar till förhållandena i den yttre miljön.32 Den viktigaste svenska 
miljörättsliga författningen är miljöbalken (1998:808),33 i vilken många 
av de författningar som dessförinnan fanns på miljöområdet har 
sammanförts. 
 
Det övergripande målet med miljöbalkens bestämmelser är en hållbar 
utveckling, vilket uttrycks i balkens första paragraf, 
”portalparagrafen”.34 Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.35 Vidare 
preciseras ”hållbar utveckling” genom fem delmål, däribland att den 
biologiska mångfalden bevaras.36 I portalparagrafen står vidare att en 
hållbar utveckling ”bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde 
och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med 
ett ansvar för att förvalta naturen väl”37. Dessa etiska utgångspunkter 
lägger en grund för miljöbalkens inriktning och kan ha stor betydelse 
för bevarandet av biologisk mångfald i Sverige.38 Flera forskare har 
uttryckt att målregeln bör få en sådan betydelse att den spelar en central 
roll i förstärkningen av skyddet för miljöintressen.39 ”Målstadgandet är 
tänkt att ha en styrande inverkan vid tillståndsprövning, vid tillsyn, när 

                              
Tornedalen. För närvarande finns det endast ett tjugotal mårdhundar i Sverige till 
följd av ett pågående bekämpningsprogram (Naturvårdsverket, 2022a). 

30 Christiernsson, ”Rätten som styrmedel för att bevara biologisk mångfald”, 2021, 
s. 295. 

31 Raz, ”The authority of law”, 2009, s. 168. 
32 Michanek & Zetterberg, ”Den svenska miljörätten”, 2021, s. 30. 
33 Ibid., s. 21; Christiernsson, 2021, s. 291. 
34 Se 1 kapitlet 1 § första stycket miljöbalken. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Portalparagrafen har givetvis betydelse för fler miljöintressen än bevarandet av 

biologisk mångfald, men här fokuseras på portalparagrafens påverkan på detta. 
39 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 105. Se även Bengtsson, ”Miljöbalkens 

återverkningar”, 2001, s. 28 och 46. Jämför med Westerlund, ”Miljörättsliga 
grundfrågor 2.0”, 2003, s. 58. 
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olika riksintressen fastställs och beaktas, och när naturvårdsbeslut 
fattas”40 och ”ska inverka på tolkning och tillämpning av balkens övriga 
delar”41. När andra bestämmelser i miljöbalken är oklara, till exempel 
när det ges utrymme för avvägningar eller skönsmässiga bedömningar, 
och svar inte uttryckligen ges i dessa bestämmelser, kan stöd för 
tolkningen sökas i syftet med författningen,42 som alltså uttrycks i 
portalparagrafen. 
 
Till skydd för den biologiska mångfalden finns vidare en rad mer 
detaljerade och specifika regler och regelverk på internationell, EU-
rättslig och nationell nivå.43 Här ingår rättslig reglering av invasiva 
främmande arter. Problemen med invasiva främmande arter har med 
tiden tagits på allt större allvar och omfattande rättslig reglering har 
införts på EU-nivå och i Sverige för att förhindra ytterligare 
introduktion och spridning. I början av 2000-talet kom flera utredningar 
som pekade på ett behov av en utökad reglering, bland annat en 
omfattande forskningsrapport skriven på uppdrag av EU-kommissionen 
där det presenterades rekommendationer om lagstiftning på EU-nivå,44 

och i Sverige en nationell strategi och handlingsplan där olika behov 
identifierades.45 Som ett resultat av ansträngningarna trädde år 2015 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 
22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter (hädanefter kallad ”EU-
förordningen”) i kraft. I Sverige infördes ändringar i miljöbalken, och 
förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter antogs. Den 
huvudsakliga regleringen på internationell nivå som behandlar invasiva 
främmande arter var redan på plats i form av CBD, som trädde i kraft 
år 1993 efter att ha tagits fram av FN.46 
 
En ökad global handel och fler internationella transporter är den 
huvudsakliga anledningen till att invasiva främmade arter har blivit ett 
stort problem.47 Att invasiva främmande arter sprids är en oönskad 
                              
40 Ebbesson, ”Miljörätt”, 2021, s. 75. 
41 Ibid. 
42 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 104; Wahlberg, ”Begreppet lagtolkning”, 2019, 

s. 159. 
43 En genomgång av dessa görs av Christiernsson, 2021. I denna avhandling behandlas 

enbart regleringen om invasiva främmande arter. 
44 Shine m.fl., ”Assessment to support continued development of the EU strategy to 

combat invasive alien species. Final report for the European Commission”, 2010. 
45 Naturvårdsverket, 2008, s. 39. 
46 Sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, ”History of the convention”, 

2022a. 
47 Naturvårdsverket, 2008, s. 14. 
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negativ konsekvens av handel, som skulle kunna minska om den som 
orsakade skadan också stod för kostnaden för denna i enlighet med 
principen om att ”förorenaren betalar”.48 Det är emellertid svårt att peka 
ut exakt vem som är ansvarig för spridningen av en specifik art, och 
skadorna till följd av invasiva främmande arter kan med tiden bli 
extremt omfattande. 
 
Samtidigt som oönskade konsekvenser kan uppstå till följd av handel, 
finns det goda skäl att underlätta den internationella handeln. De 
positiva konsekvenserna av handel talar för att låta den flyta på fritt, 
smidigt och förutsebart, vilket Världshandelsorganisationen, 
hädanefter kallad ”WTO”, verkar för.49 Utan internationell handel 
skulle vi inte få tillgång till många av de produkter vi behöver och 
eftertraktar; även om mycket skulle kunna produceras i det egna landet 
skulle det ofta bli dyrare än att importera produkterna, och i vissa fall 
skulle vi inte kunna få tillgång till de råvaror som behövs för att skapa 
sådana produkter. Handeln innebär dessutom intäkter, inklusive 
skatteintäkter. Den bidrar med andra ord till vår välfärd. Handeln 
innebär också samarbete mellan länder, vilket kan främja goda 
relationer. Detta är några exempel på handelns positiva konsekvenser 
ur ett politiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.50 
 
Handel kan vidare ha positiva konsekvenser ur ett miljöperspektiv. 
Produkter och teknik som främjar en ekologiskt hållbar utveckling kan 
behöva importeras. En god ekonomi och tillväxt, som handeln bidrar 
till, innebär också mer resurser som kan användas till att främja en 
ekologiskt hållbar utveckling. I fall där den biologiska mångfalden 
påverkas negativt men vi ändå vill bedriva handel, uppstår det 
emellertid en konflikt mellan intresset av att skydda den biologiska 
mångfalden och intresset av att låta handel bedrivas. När vi utformat 
rättsliga instrument till skydd för såväl biologisk mångfald som för 
handel uppstår en risk för rättsliga normkonflikter. 
 
Hoten mot den biologiska mångfalden är flera – avverkning och 
invasiva främmande arter har redan nämnts, och ett ytterligare exempel 
är spridningen av farliga ämnen.51 I och med de olika hot som finns, 

                              
48 Perrings m.fl., ”How to manage biological invasions under globalization”, 2005, 

s. 213. 
49 Världshandelsorganisationen, ”The WTO”, 2022c. 
50 Även i fråga om de positiva konsekvenserna finns det dock risker, exempelvis för 

negativa beroendeförhållanden mellan länder, och dåliga arbetsvillkor eller svagt 
miljöskydd där varor produceras. 

51 Naturvårdsverket, ”Giftfri miljö”, 2022d. 
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kan olika regleringar till skydd för biologisk mångfald ta sikte på olika 
hot. De olika regleringarna kan oftast antas komplettera varandra och 
på olika sätt bidra till skyddet, men det är inte alltid självklart att de 
samverkar. Ett exempel där motsättningar kan uppstå i förhållande till 
regleringen av invasiva främmande arter är regleringen av 
bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel i form av exempelvis 
växtskyddsmedel används för att skydda växter mot oönskade 
organismer, vilket innebär mindre förluster till följd av exempelvis 
insekts- eller svampangrepp i odlingar. Medlen har dock sådana 
egenskaper att de även kan vara skadliga för andra organismer, såsom 
växter och pollinatörer i jordbrukslandskapet.52 Lagstiftningen kring 
användningen av bekämpningsmedel är omfattande, för att skydda 
människa och miljö. Risken för normkonflikter uppstår till följd av att 
bekämpningsmedel kan behövas för att hindra spridning av eller utrota 
invasiva främmande arter. 
 
Flera faktorer som skapar problem för miljörättsliga bestämmelser som 
styrmedel har tagits upp: olika bestämmelser tar sikte på olika 
miljöproblem, de kan bygga på olika etiska utgångspunkter om vad som 
är värdefullt att skydda,53 det finns andra viktiga intressen att skydda 
som dock för med sig negativa miljöeffekter54 och det förekommer flera 
skapare av lagar och regler parallellt på olika nivåer55. Därutöver är 
konsekvenser av olika handlingar som kan påverka miljön 
svårbedömda, och det råder kunskapsluckor och osäkerhet beträffande 
miljömässiga risker.56 Alla dessa faktorer utgör grogrunder för 
normkonflikter. Att sådana uppstår kan i och för sig ses som en naturlig 
följd av att rättssystemet med ett begränsat antal regler ska täcka in 
många olika situationer.57 Icke desto mindre bör vi granska sådana 
motsättningar och reda ut hur de kan undvikas eller hanteras på ett 
rimligt sätt, som ett led i en strävan efter en sammanhängande och 
välstrukturerad rättsordning som uppfyller sina syften.58 Om juridiken 
blir alltmer ändamålsenligt utformad, kan den spela en avgörande roll 
                              
52 Eide m.fl., 2020, s. 14. 
53 Brennan & Norva, 2022, #1; Robèrt m.fl., ”A compass for sustainable 

development”, 1997, s. 80; Parfit, ”Reasons and persons”, 1984, s. 351 ff. 
54 Marceau, ”Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship 

between the WTO agreement and MEAs and other treaties”, 2001, s. 1095. 
55 Pauwelyn, ”Conflict of norms in public international law: how WTO law relates to 

other rules of international law”, s. 487. 
56 Tännsjö, ”Grundbok i normativ etik”, 2000, s. 32; Griggs m.fl., ”Policy: sustainable 

development goals for people and planet”, 2013, s. 307. 
57 Pauwelyn, 2003, s. 12. 
58 Strömholm, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära”, 

1996, s. 422; Agell, ”Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap”, 1997, s. 43. 
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för skyddet av biologisk mångfald.59 Några aspekter som är viktiga för 
att rätten ska kunna fylla sin avsedda funktion är att rättsreglerna är 
klara, tydliga, motsägelsefria och efterlevbara.60 När regler står i 
konflikt med varandra uppstår svårigheter med att få klara och tydliga 
svar på vad lagen föreskriver, vilket i sin tur innebär en minskning av 
rättssäkerheten.61 

Syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens syfte är att producera ny kunskap om miljörättens 
relation till miljöetiken, i fråga om på vilket sätt olika etiska 
utgångspunkter, explicita eller implicita, har betydelse för 
utformningen och tolkningen av vissa miljörättsliga bestämmelser, 
samt i fråga om hur motstridig etik som ligger till grund för 
miljörättsliga regler kan ge upphov till juridiska motstridigheter, och 
hur dessa i så fall kan hanteras. För att uppnå syftet besvaras följande 
två forskningsfrågor: 
 

• Hur och varför uppstår motsättningar inom miljöbalkens 
portalparagraf, samt mellan reglering om invasiva främmande 
arter och WTO:s reglering respektive regler om 
bekämpningsmedel? 

• Hur kan de motsättningar som eventuellt uppstår enligt ovan 
lösas? 

Tidigare forskning 
Miljöbalkens portalparagraf har enbart beskrivits översiktligt i svensk 
rättsvetenskaplig litteratur, utan någon ingående analys av paragrafens 
beståndsdelar. Därför bidrar denna avhandling till en ny förståelse för 
de etiska uttryck som förekommer i portalparagrafen, och med en metod 
att tolka lagtexten i ljuset av miljöetiska teorier. 
 
Det miljöetiska teoretiska ramverket bygger på originaltexter av 
etablerade miljöetikforskare. Därutöver används sekundärlitteratur 
inom fältet, främst boken Miljöetik av Torpman, som behandlar 
miljöetiska grundfrågor och etablerade miljöetiska teorier, samt 
                              
59 Christiernsson, 2021, s. 299. 
60 Fuller, ”The morality of law”, 1964, s. 36–39. 
61 Frändberg, ”Begreppet rättssäkerhet”, 2019, s. 2, 30 och 38; Lindahl & Reidhav, 

”Conflict of legal norms: definition and varieties”, 2015, s. 87. 
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uppslag från Stanford encyclopedia of philosophy; ett välrenommerat 
filosofiskt uppslagsverk online, där uppslagsverkets publikationer 
författas av framstående forskare och är granskade av redaktionen, som 
i sin tur består av framstående forskare.62 Uppslagen utgör tillförlitliga 
översikter, som lämpar sig att använda när filosofin som i detta fall 
utgör ett viktigt om än sekundärt ämne. De avgränsningar som görs 
gällande vilka etiska teorier som behandlas motiveras i teori- och 
metodkapitlet. 
 
Såväl rättsvetenskaplig som filosofisk litteratur har varit användbar för 
att finna definitioner av för avhandlingen centrala termer, såsom Vranes 
studie av definitionen av ”normkonflikt”,63 Zimmerman och Bradleys 
uppslag om intrinsikalt och extrinsikalt värde,64 Resniks beskrivning av 
”beslut under osäkerhet”,65 Abbot och Snidals definition av ”hard 
law”66 samt Sandins67 (och Steels liknande)68 generella formulering av 
försiktighetsprincipen. Dessa källor har huvudsakligen använts för att 
utveckla förståelsen för de tillämpningsproblem som avhandlingen 
behandlar. 
 
I fråga om lösning av normkonflikter används en studie av Pauwelyn 
om normkonflikter i internationell rätt med WTO som fallstudie.69 Flera 
av Pauwelyns resonemang om konfliktlösningsmetoder tillämpas eller 
byggs vidare på här. Andra konfliktlösningsmetoder har hittats i 
exempelvis Marceau70. Dessa studier behandlar normkonflikter i ett 
internationellt sammanhang, där WTO ofta figurerar som exempel. 
Avhandlingen behandlar vissa regler som de tidigare studierna inte 
fokuserat på, inte minst miljöbalkens relation till WTO:s regelverk. 
Pettersson och Keskitalo har tidigare studerat denna relation och funnit 
att det finns svårigheter med att tillämpa försiktighetsprincipen i 
miljöbalken i fråga om invasiva främmande arter.71 Delarbete II stärker 

                              
62 Stanford encyclopedia of philosophy, ”About the Stanford encyclopedia of 

philosophy”, 2022. 
63 Vranes, ”The definition of ‘norm conflict’ in international law and legal theory”, 

2006. 
64 Zimmerman & Bradley, ”Intrinsic vs. extrinsic value”, 2019. 
65 Resnik, ”Choices: an introduction to decision theory”, 1987, s. 14. 
66 Abbott & Snidal, ”Hard and soft law in international governance”, 2000, s. 421. 
67 Sandin, ”Dimensions of the precautionary principle”, 1999. 
68 Steel, ”Philosophy and the precautionary principle: science, evidence, and 

environmental policy”, 2014. 
69 Pauwelyn, 2003. 
70 Marceau, 2001, s. 1095. 
71 Pettersson & Keskitalo, ”Forest invasive species and climate change: EU and 

Swedish regulatory frameworks”, 2012. 
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de slutsatser som där dragits med kvalitativa data från en intervjustudie. 
Vidare har Shaffer och Pollack studerat konflikter mellan WTO:s regler 
och CBD i fråga om hantering av genetiskt modifierade organismer,72 
och eftersom motsättningen är snarlik den som behandlas i denna 
avhandling, har vissa av Shaffer och Pollacks resonemang i fråga om 
distinktionen mellan ”hard law” och ”soft law” kunnat användas 
analogt. Den tidigare forskningen om normkonflikter i internationell 
rätt har sammanfattningsvis främst använts i syfte att finna utarbetade 
lösningar på de potentiella konflikter som avhandlingen behandlar. 

Avgränsningar 
I avhandlingen diskuteras etiska förhållningssätt till naturen och hur 
sådana förhållningssätt har uttryckts i lagstiftning eller ligger bakom 
reglers utformning. Även om tillskrivandet av juridiska rättigheter till 
naturen inte behandlas, är det ett närliggande ämne, och vissa slutsatser 
som här dras i fråga om tillskrivande av intrinsikalt värde till naturen 
kan relateras till tillskrivandet av rättigheter till naturen.73 I 
avhandlingen studeras emellertid inte dessa relationer närmare. 
 
Vidare behandlas i avhandlingen hur avsaknaden av bekämpnings-
medel kan påverka möjligheterna att hantera invasiva främmande arter 
i skogsplantskolor, till skillnad från tidigare forskning som fokuserat på 
möjligheterna att hantera så kallade ”växtskadegörare”, det vill säga 
alla slags organismer som orsakar skador på växter, såväl inhemska som 
främmande.74 En viktig skillnad mellan regleringarna inom de två 
områdena (växtskadegörare och invasiva främmande arter) är att 
regleringen av växtskadegörare syftar till att skydda värdena i 
växtodling och produktion, och inte, liksom regleringen om invasiva 
främmande arter, den biologiska mångfalden. Regleringarna tar vidare 

                              
72 Shaffer & Pollack, ”Hard vs. soft law: alternatives, complements, and antagonists 

in international governance”, 2010, s. 753–756. Se även Zhao, ”The role of 
international organizations in preventing conflicts between the SPS Agreement and 
the Cartagena Protocol on Biosafety”, 2020, s. 289, som argumenterar för att risken 
för konflikter minskar genom ett ökat samarbete mellan WTO:s och konventionens 
sekretariat. 

73 Se Chapron, Epstein & López-Bao, ”A rights revolution for nature: introduction of 
legal rights for nature could protect natural systems from destruction”, 2019; Epstein 
& Schoukens, ”A positivist approach to rights of nature in the European Union”, 
2021. 

74 Stenström & Arvidsson, ”Fungicidal control of Lophodermium seditiosum on Pinus 
sylvestris seedlings in Swedish forest nurseries”, 2001. Denna naturvetenskapliga 
studie påtalar även vissa juridiska hinder för hanteringen av växtskadegörare. 
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sikte på olika arter. Avhandlingens delarbeten behandlar reglering om 
växtskadegörare, eftersom även dessa arter kan vara invasiva och 
främmande, men kappans fördjupade utredningar avgränsas till att 
enbart behandla regleringen om invasiva främmande arter. 

Disposition 
Denna sammanläggningsavhandling består av fem delarbeten och en 
kappa (sammanbindande ramberättelse) som knyter ihop delarbetena, 
ger en bakgrund till arbetet, innehåller mer ingående beskrivningar av 
metodval och val av teoretiska referensramar, samt innehåller 
fördjupade diskussioner av de frågor som delarbetena tar upp. Efter 
denna inledning återfinns sammanfattningar de fem delarbetena. 
Därefter presenteras och diskuteras i det tredje kapitlet de teorier och 
metoder som används i avhandlingen. I det fjärde kapitlet studeras 
miljöbalkens portalparagraf samt reglering om invasiva främmande 
arter utifrån ett etiskt perspektiv, undersöks hur olika typer av 
potentiella normkonflikter kan uppstå samt diskuteras möjliga 
lösningsförslag. I det femte och avslutande kapitlet sammanfattas 
resultatet, beskrivs hur avhandlingens syfte har uppnåtts, och slutsatser 
dras. Slutligen återfinns de fem delarbetena. 
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2. Sammanfattningar av delarbeten 

Delarbete I 
Delarbete I är en vetenskaplig artikel publicerad i Nordisk miljörättslig 
tidskrift. Artikeln handlar om första stycket i miljöbalkens 
portalparagraf, där miljöbalkens mål om en hållbar utveckling stadgas. 
Här förekommer den etiska utgångspunkten att naturen har ett 
skyddsvärde, samt ett implicit etiskt antagande att människan har en 
rätt att bruka naturen, vilket följer av den explicita etiska 
utgångspunkten att människans rätt att bruka naturen är förenad med ett 
förvaltaransvar. Att naturen har ett skyddsvärde och att människan har 
en rätt att bruka naturen kan framstå som två oförenliga antaganden 
beroende på hur dessa antaganden förstås. Frågan om det kan uppstå en 
motsättning på grund av dessa samtidigt förekommande antaganden i 
portalparagrafen undersöks närmare i artikeln. Artikelns syfte är att 
skapa ny kunskap om innebörden av de etiska utgångspunkterna i 
miljöbalkens portalparagraf, och vilka konsekvenser utgångspunkterna 
kan få. 
 
En rättsutredning görs med målet att ta reda på vad naturens 
skyddsvärde samt människans rätt består i, för att därefter kunna avgöra 
om det finns någon motsättning mellan antagandena. Inom ramen för 
rättsutredningen studeras äldre lagstiftning som dessa formuleringar 
härstammar ifrån, förarbeten till den äldre lagstiftningen samt 
förarbeten till miljöbalken. Förarbetsuttalanden indikerar att det med ett 
”skyddsvärde” hos naturen avses både egenvärde (intrinsikalt värde) 
och värde för människan (extrinsikalt värde).75 Implikationerna av 
dessa värden beskrivs dock inte närmare i förarbetena. När 
implikationerna av att någonting är intrinsikalt värdefullt beskrivs 
utifrån miljöetiska teorier, visar det sig att ställningstagandet har 
långtgående begränsningar för människans handlingsutrymme. 
Antagandet att människan har en rätt att bruka naturen, vars innebörd 
inte närmare preciseras i förarbetena, kan däremot antas ge människan 
ett relativt stort handlingsutrymme. I artikeln diskuteras vilken 
omfattning människans rätt att bruka naturen kan ha om det samtidigt 
                              
75 Prop. 1997/98:45 II, ”Miljöbalk”, s. 7, 8 och 9. 
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antas att naturen har egenvärde. Handlar det om en väldigt svag rätt? 
Det uttrycks förvisso en utgångspunkt att människan har ett 
förvaltaransvar, men troligen är den rätt som människan antas ha likväl 
alltför stark för att vara förenlig med att naturen skulle ha ett egenvärde, 
givet vad detta implicerar enligt miljöetiska teorier, eftersom människor 
erbjuds ett stort handlingsutrymme av såväl miljöbalken som 
rättssystemet som helhet. Därför dras slutsatsen att det råder en 
motsättning i miljöbalkens portalparagraf, som en konsekvens av de 
olika etiska utgångspunkter som där uttrycks i fråga om tillskrivandet 
av naturens ”skyddsvärde” och människans ”rätt” att bruka naturen. 
Motsättningen går exempelvis att undvika genom att göra en annan 
tolkning av uttrycket ”naturen har ett skyddsvärde”, eller genom 
omformulering av paragrafen. Ett mer utvecklat förslag på en tolkning 
som löser upp motsättningarna presenteras i kappan. 

Delarbete II 
Delarbete II är en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Ambio. 
Artikeln handlar om möjligheterna till rättslig kontroll av invasiva 
främmande arter, med fokus på svenska skogar. Artikelns syfte är att 
identifiera och utvärdera det rättsliga ramverket som medel för att 
kontrollera introduktion och spridning av skogsrelaterade skadegörare, 
växt- och trädarter i Sverige. Med utgångspunkt i problemet med 
spridningen av invasiva arter för den biologiska mångfalden – ett 
problem-orienterat angreppssätt – studeras de regler som har bäring på 
problemet. Vidare används material från sex semistrukturerade 
intervjuer med personer involverade i implementeringen av de 
tillämpliga bestämmelserna. Intervjupersonerna arbetade med 
policyfrågor rörande invasiva främmande arter eller växtskadegörare, 
vid Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt 
Näringsdepartementet. 
 
I artikeln konstateras att den svenska regleringen av invasiva 
främmande arter som gällde när artikeln publicerades var splittrad, med 
regler i olika sammanhang utan koppling till varandra, men att 
försiktighetsprincipen i 2 kapitlet 3 § miljöbalken i sig har potential att 
användas som stöd för att införa kontroller och förbud och därigenom 
minska risken för spridning av invasiva främmande arter till följd av 
handel. Lex specialis medför emellertid att annan lagstiftning 
(exempelvis skogsvårdslagen) har företräde framför miljöbalken, som 
är mer allmänt hållen. I artikeln redogörs för reglering som avser både 
invasiva främmande arter och växtskadegörare, på svensk nationell, 
EU-rättslig och internationell nivå, inklusive försiktighetsprincipen och 
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principen om att förorenaren betalar. Vidare redogörs för WTO:s 
regelverk (främst GATT76 och SPS-avtalet77), och slutsatsen dras att 
frihandelsavtalen innebär begränsningar i möjligheterna för Sverige 
och EU att införa restriktioner mot handel och implementera en strikt 
version av försiktighetsprincipen för att hantera invasiva främmande 
arter. Begränsningar uppstår när det saknas stöd i SPS-avtalet för 
vidtagandet av försiktighetsåtgärder, men försiktighetsprincipen 
förespråkar sådana åtgärder. Enligt SPS-avtalet får handelshindrande 
åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller 
växters liv eller hälsa vidtas, men som huvudregel endast om det finns 
”tillräckliga vetenskapliga evidens”. 
 
Motsättningarna mellan försiktighetsprincipen och WTO:s regelverk 
bekräftas av intervjustudien, där intervjupersonerna uppgav att Sverige 
som medlem i WTO inte ifrågasätter SPS-avtalet och att detta 
förhindrar en tillämpning av försiktighetsprincipen som den tolkas i 
miljöbalken. Härutöver framkom i intervjustudien att det ansågs finnas 
ett behov av ökade förebyggande åtgärder (bland annat övervakning 
och riskvärdering), mer resurser till myndigheternas arbete, ett bättre 
utpekat ansvar mellan myndigheter och bättre samverkan mellan 
myndigheter, för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera invasiva 
främmande arter i Sverige. Det argumenteras i artikeln för ett större 
fokus på förebyggande åtgärder för att hantera invasiva främmande 
arter, inklusive en ökad tillämpning av försiktighetsprincipen. 
 
Även om delar av den rättsliga regleringen om invasiva främmande 
arter har förändrats sedan delarbete II publicerades, kvarstår de 
slutsatser som där dras i fråga om relationen mellan WTO:s regelverk 
och miljöbalkens försiktighetsprincip. Slutsatserna belyses dock med 
nya perspektiv i kappan, genom en fördjupad diskussion om varför en 
konflikt mellan WTO:s regelverk och miljöbalkens försiktighetsprincip 
skulle kunna uppstå samt hur den skulle kunna lösas. 

Delarbete III 
I samband med att delarbete II publicerats infördes ny reglering om 
invasiva främmande arter på EU-nivå och nationell svensk nivå. I 
delarbete III, som är ett opublicerat artikelutkast, redogörs för den nya 
regleringen, och diskuteras huruvida den inneburit förändringar 
                              
76 Världshandelsorganisationen, ”Allmänna tull- och handelsavtalet”, 1994a. 
77 Världshandelsorganisationen, ”Avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära 

åtgärder”, 1994b. 
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gällande möjligheterna att vidta åtgärder mot invasiva främmande arter 
med stöd av försiktighetsprincipen. En utgångspunkt för diskussionen 
är en intervjustudie (samma som i delarbete II) där det genomfördes sex 
intervjuer med personer på svenska statliga myndigheter. Mot bakgrund 
av att intervjupersonerna efterfrågat vissa förändringar i regleringen av 
invasiva främmande arter, främst rörande förutsättningarna för att vidta 
olika typer av åtgärder och beträffande vilken myndighet som hade 
ansvar för vad, undersöks det i artikeln om den nya regleringen 
adresserat dessa saker. 
 
EU-förordningen (1143/2014) om invasiva främmande arter innebär en 
övergång till att i första hand vidta förebyggande åtgärder, vilket utgör 
en av flera förbättringar avseende möjligheterna att minska spridningen 
av invasiva främmande arter. Även nationellt, efter kompletteringar i 
miljöbalken samt införandet av den svenska förordningen (2018:1939) 
om invasiva främmande arter, har förutsättningarna på flera sätt 
förbättrats för att som svensk myndighet arbeta förebyggande för att 
hantera invasiva främmande arter, eftersom regleringen av 
ansvarsfördelning och kommunikation mellan myndigheter har blivit 
tydligare. Riksrevisionen konstaterar emellertid i en 
granskningsrapport att de statliga insatserna mot invasiva främmande 
arter inte är tillräckligt effektiva, bland annat för att arbetet gått 
långsamt fram.78 
 
I artikeln dras slutsatsen att någon ökad möjlighet att med stöd av 
försiktighetsprincipen, såsom den kommer till uttryck i 
2 kapitlet 3 § miljöbalken och CBD, vidta handelshindrande åtgärder 
för att förhindra spridning av invasiva främmande arter inte har 
uppkommit till följd av den nya regleringen, eftersom WTO:s 
regelverk, inklusive SPS-avtalet som anger när åtgärder som inskränker 
frihandel får vidtas för att skydda människors, djurs eller växters liv 
eller hälsa, är oförändrat. I artikel 5.7 i SPS-avtalet återfinns dock en så 
kallad ”temporär försiktighetsprincip” som medger vidtagande av 
tillfälliga handelshindrande åtgärder även när relevanta vetenskapliga 
evidens är otillräckliga. Bestämmelsen innebär att vidtagande av 
handelsinskränkande åtgärder till följd av en tillämpning av 
försiktighetsprincipen i andra regelverk på kort sikt och i akuta 
situationer skulle kunna vara förenliga med SPS-avtalet. I övrigt 
medger SPS-avtalet emellertid inte handelshindrande åtgärder utan 
”tillräckliga vetenskapliga evidens”. Med hänvisning till tidigare fall 
från WTO:s tvistelösningsorgan diskuteras möjligheten att SPS-avtalet 
tolkas i ljuset av försiktighetsprincipen i andra regelverk vid potentiell 
                              
78 Riksrevisionen, ”Statens insatser mot invasiva främmande arter”, 2022. 
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framtida tvistelösning där åtgärder för att förhindra spridning av 
invasiva främmande arter vidtas utan att den nivå av evidens som 
normalt krävs enligt SPS-avtalet föreligger. 

Delarbete IV 
Delarbete IV är ett bokkapitel som ingår i antologin The human 
dimensions of forest and tree health: global perspectives. Bokkapitlet 
behandlar den rättsliga regleringen om invasiva växtskadegörare 
(organismer som orsakar skador på växter) och arbete med växtskydd i 
praktiken. En plats där invasiva skadegörare kan introduceras och 
spridas är så kallade ”plantskolor”, där växter (till exempel blommor 
och träd) odlas och säljs till företag och privatpersoner för plantering. 
En särskild sorts plantskolor är skogsplantskolor, vilka är inriktade på 
att odla och sälja skogsplantor. Plantskolor utgör gynnsamma miljöer 
för spridning av exempelvis svampar, mossor och ogräs. Det är varmt, 
fuktigt och plantorna står tätt, och dessutom förflyttas arter ibland 
mellan olika plantskolor och riskerar att därigenom sprida sig på nya 
platser. 

 
I bokkapitlet beskrivs de rättsliga ramarna för hantering av invasiva 
skadegörare på svensk nivå och EU-nivå, och risker relaterade till 
invasiva främmande arter i svenska skogsplantskolor analyseras. 
Bokkapitlet syftar till att ta fram kunskap om hur nya invasiva 
skadegörare övervakas och upptäcks i samband med handel med 
skogsplantor i Sverige. Semistrukturerade intervjuer har genomförts av 
personer som arbetar vid skogsplantskolor i Sverige vid fyra olika 
företag samt intervjuer av personer från LRF Skogsägarna och 
Jordbruksverket, eftersom dessa organisationer är involverade i att 
implementera de tillämpliga lagarna. Totalt genomfördes sju intervjuer, 
varav fem med näringslivet.  
 
Genomgången av det rättsliga ramverket visar att regleringen är strikt 
gällande vissa arter som klassats som så kallade ”karantänskadegörare”, 
vilka bland annat uppfyller villkoren att deras introduktion, etablering 
och spridning skulle få oacceptabla ekonomiska, miljömässiga eller 
sociala konsekvenser (en definition som återfinns i EU:s 
växtskyddsförordning (2016/2031)). Vid fynd av karantänskadegörare 
måste åtgärder vidtas. Det finns emellertid ett stort antal andra 
skadegörare som inte omfattas av regleringen. Handel med plantor, som 
i huvudsak kan sägas understödjas av WTO:s regelverk, är förenad med 
risk för spridning av många olika typer av invasiva skadegörare, i och 
med de stora mängderna plantor som förflyttas mellan länder. Vad 
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gäller skogsplantskolor ligger ansvaret för att hantera dessa risker i 
praktiken hos verksamhetsutövaren. 
 
Vid intervjuerna framkom att regelbunden övervakning i form av 
kontroll av plantor är en nyckel i det växtskyddsarbete som bedrivs i 
plantskolorna. Kontroller och undersökningar görs regelbundet av den 
egna personalen och därutöver ibland med stöd av experter som tar 
prover och identifierar arter. När orsaken till ett problem identifieras 
vidtas åtgärder, exempelvis behandling av plantorna med 
växtskyddsmedel eller manuell rensning av ogräs. Exempel på andra 
förebyggande åtgärder är rengöring av emballage samt dialog med 
myndigheter som Jordbruksverket och Skogsstyrelsen om risker med 
import av plantor. På frågan om statliga myndigheter (såsom 
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen) informeras när problem uppstår, 
konstaterade intervjupersonerna att det inte finns något sådant krav och 
att myndigheterna inte är inblandade i de flesta fall. 
 
En medvetenhet och oro fanns enligt intervjupersonerna för spridning 
av invasiva främmande arter och skadegörare, såsom arter av 
Phytophthora (svampliknande mikroorganismer), tallvedsnematod och 
contortabastborre. Plantor kontrolleras därför dagligen, prov skickas 
regelbundet för inspektion av experter, och kvalitetskontroller 
genomförs innan plantor levereras till kunderna. En väg för spridning 
av arter uppstår när plantor köps in från andra plantskolor och skickas 
till kunder utan en egen kontroll däremellan. Att övervakning och 
kontroller inte genomförts i andra led i kedjan är en potentiell risk när 
plantor förflyttas mellan olika platser. En annan svårighet som 
påtalades var att det råder en avsaknad av tillgång till växtskyddsmedel 
att använda i skogsplantskolorna. I bokkapitlet föreslås att en tillgänglig 
stödfunktion hos myndigheterna (såsom Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen) samt en ökad dialog mellan myndigheter (vilket 
påtalades som en brist i delarbete II) skulle kunna leda till en förbättrad 
övervakning och upptäckt av de invasiva skadegörarna. 

Delarbete V 
Delarbete V är en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Retfærd. 
En utgångspunkt för det ämne som artikeln behandlar är en 
intervjustudie (samma som i delarbete IV) där det genomfördes 
intervjuer bland annat med personer från fyra olika svenska företag. 
Intervjupersonerna arbetade vid skogsplantskolor som drevs av dessa 
företag. I delarbete V fokuseras på ett praktiskt problem som framkom 
i intervjustudien, nämligen en upplevd avsaknad av tillgång till 
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bekämpningsmedel för att hantera exempelvis svampangrepp på 
plantorna i skogsplantskolorna. Mot bakgrund av detta behandlar 
delarbete V potentiella motsättningar mellan regler om bekämpning av 
invasiva främmande arter och regler om förbud av bekämpningsmedel. 
Artikelns syfte är att analysera de rättsliga möjligheterna för 
skogsplantskolor i Sverige att använda bekämpningsmedel för att 
hantera invasiva främmande arter.  
 
Som beskrevs i avsnittet ovan om delarbete IV, utgör plantskolor 
gynnsamma miljöer för spridning av arter. Användning av 
bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocider utgör 
exempel på åtgärder som kan vidtas i plantskolorna för att förhindra 
eller stoppa spridning av invasiva främmande arter och andra 
växtskadegörare. Växtskyddsmedel används till skydd för växter, och 
biocider till skydd för människor, djur och egendom.79 
 
Flera av intervjupersonerna från näringslivet (totalt nio stycken) 
menade att avsaknaden av tillgång till bekämpningsmedel för att 
hantera angrepp på skogsplantorna är ett problem. Detta väcker frågan 
vilka rättsliga möjligheter det finns för skogsplantskolor i Sverige att 
använda bekämpningsmedel för att hantera angrepp av arter som 
dessutom är invasiva och främmande. Växtskyddsmedel är som 
utgångspunkt förbjudna att använda i Sverige om de inte uttryckligen 
har tillåtits av Kemikalieinspektionen, vilket kan härledas till artikel 28 
i EU:s växtskyddsmedelsförordning (1107/2009) om så kallat 
”produktgodkännande”. Artikel 53 i samma EU-förordning medger 
emellertid att ett medel som inte godkänts används tillfälligt, om det 
framstår som nödvändigt på grund av en fara som inte kan avvärjas på 
något annat rimligt sätt – så kallad ”nöddispens”. Vidare är 
försiktighetsprincipen i 2 kapitlet 3 § miljöbalken som huvudregel 
tillämplig avseende såväl växtskyddsmedel som invasiva främmande 
arter. 
 
Det är tänkbart att ett medel som skulle behöva användas för att 
bekämpa en viss invasiv främmande art (i enlighet med regleringen om 
invasiva främmande arter) inte är tillåtet, och därför inte kan användas. 
På så sätt finns det en risk för att det uppkommer motsättningar mellan 
reglering om bekämpningsmedel och reglering om invasiva främmande 
arter. Försiktighetsprincipen kan emellertid liksom ovan nämnda 
artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning tänkas ge utfallet att 
arten bör bekämpas även om det innebär att ett miljöfarligt medel måste 
användas, i ett nödfall där andra bekämpningsmetoder saknas. 
                              
79 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 378 och 381. 
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I mål M 968-19 från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
ansåg domstolen att försiktighetsprincipen inte medgav användning av 
ett sedan tidigare förbjudet bekämpningsmedel med stöd av regeln om 
nöddispens i artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning. De arter 
som det här var fråga om att bekämpa var dock inte invasiva främmande 
arter, utan olika insekter som endast var skadliga för de grödor som 
bekämpningsmedlet var avsett att skydda, och skadorna skulle bestå i 
en skördeminskning och därmed ekonomisk skada till följd av detta. 
Om dessa skadeinsekter varit invasiva främmande arter som inte endast 
riskerade att orsaka skördeminskning utan (per definition) utgjorde ett 
hot mot den biologiska mångfalden, är det möjligt att 
försiktighetsprincipen med stöd av regeln om nöddispens skulle anses 
medge användning av ett förbjudet bekämpningsmedel – i synnerhet 
om det skulle saknas alternativa sätt till bekämpning. De problem som 
invasiva främmande arter för med sig skulle troligen kunna motivera 
försiktighetsmått som inte motiverades av de i målet aktuella 
skadegörarna. På längre sikt får det emellertid betraktas som tveksamt 
att försiktighetsprincipen skulle kunna motivera användning av farliga 
och förbjudna bekämpningsmedel, varför det är viktigt att det utvecklas 
alternativa bekämpningsmetoder. 
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3. Teori och metod 

Olika infallsvinklar 
I denna rättsvetenskapliga avhandling används flera perspektiv, teorier 
och metoder som stödjer och kompletterar varandra.80 För att ge 
empiriskt stöd till vissa rättsliga problem används i flera av 
avhandlingens delarbeten material från intervjuer. Klassiska rättskällor 
används för att tolka lagen, och bland dessa rättskällor återfinns själva 
forskningsobjektet – gällande rätt.81 Avhandlingen faller således inom 
ämnet rättsvetenskap som analytisk tolkningsvetenskap.82 Det är 
emellertid ett transdisciplinärt arbete, eftersom filosofisk teoribildning 
används för att förklara rättsliga fenomen och begrepp.83 Miljöetik och 
en analys av försiktighetsprincipen med beslutsteoretiska inslag 
används både för att tolka innehållet i rättsliga bestämmelser och för att 
förklara varför vissa miljörättsliga motsättningar uppstår och förstå vad 
de består i. Även en definition av ”normkonflikt” används för förklara 
vad de potentiella miljörättsliga motsättningar som avhandlingen 
behandlar består i. Dessa filosofiska verktyg transplanteras i denna 
rättsvetenskapliga avhandling för att förbättra förståelsen för 
miljörätten. Utöver att närmare beskriva och diskutera ovan nämnda 
metoder och verktyg, beskrivs i detta teori- och metodkapitel de 
konfliktlösningsmetoder som används i avhandlingen för att lösa upp 
potentiella miljörättsliga normkonflikter. 

Intervjuer 
Rättsvetenskapen kan nyttja empiri för att bland annat bedöma 
bestämmelsers ändamålsenlighet och rekommendera lagändringar.84 

                              
80 Sandgren, ”Vad är rättsvetenskap?”, 2006, s. 542. 
81 Gräns, ”Allmänt om användningen av andra vetenskaper inom juridiken”, 2018, 

s. 431. 
82 Ibid. 
83 Ibid., s. 436. 
84 Sandgren, 2006, s. 548. 
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Kvalitativa data i form av intervjupersoners uttalanden ger, tillsammans 
med andra källor, stöd för slutsatsen att de problem som behandlas i 
denna avhandling verkligen förekommer – de bidrar på så sätt till en 
verklighetsförankring. Utgångspunkten i upplevda motsättningar och 
problem ökar vidare chanserna att forskningen kan göra nytta genom 
att bidra till lösningar. Användandet av intervjuer stärker således både 
hållbarheten i de slutsatser som dras och relevansen av att bedriva 
forskningen. 

Tillvägagångssätt 
Material från två intervjustudier har använts i delarbetena II–V. I dessa 
intervjustudier genomfördes semistrukturerade intervjuer, det vill säga 
intervjuer där ett antal frågor ställdes utifrån en generellt hållen 
intervjuguide (lista över frågor som skulle ställas)85, där det var möjligt 
att variera ordningsföljden mellan frågorna, frågorna var allmänt 
formulerade och det fanns möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån 
det som uppfattades vara viktiga svar från respondentens sida.86 
Intervjuerna pågick i en till en och en halv timme, spelades in efter att 
samtycke om detta erhållits, transkriberades och kodades.87 Kodningen 
genomfördes med viss utgångspunkt i intervjuguidernas teman men var 
huvudsakligen induktiv och bestod i sortering av intervjupersonernas 
uttalanden under de teman som framträdde när de transkriberade 
intervjuerna analyserades. 

Intervjustudiernas kvalitet 
Intervjustudiernas kvalitet kommer nedan att diskuteras utifrån 
begreppen extern reliabilitet, i meningen ”den utsträckning i vilken en 
undersökning kan upprepas (replikeras)”88, intern validitet, i meningen 
”att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar”89, samt 
extern validitet, i meningen ”den utsträckning i vilken resultaten kan 
                              
85 Bryman, ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2002, s. 827. Intervjuguiderna kan 

lämnas ut vid begäran. 
86 Ibid., s. 832. 
87 Detta gäller alla intervjuer utom en telefonintervju som varade i 15 minuter och inte 

spelades in av tekniska skäl, inom ramen för den intervjustudie där svenska företag 
ingick (mer information finns nedan). Företaget i fråga representerades även vid en 
annan, lång intervju.  

88 Bryman, 2002, s. 465. 
89 Ibid. 



 
 

 23 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer”90. Den interna 
reliabiliteten, i meningen ”att medlemmarna i ett forskarlag […] 
kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör”91, är inte 
relevant att bedöma eftersom alla intervjuer och all databearbetning 
genomfördes av en person (mig). 

Extern reliabilitet 
Den externa reliabiliteten påverkas av att intervjuerna med 
utgångspunkt i den använda intervjuguiden är möjliga att upprepa av 
såväl mig som andra forskare. Studien kan enkelt upprepas genom att 
exakt samma personer, eller andra personer från samma organisationer 
eller andra liknande organisationer, intervjuas med hjälp av samma 
intervjuguider. Resultaten skulle således kunna granskas genom en ny 
liknande studie, men eftersom det rör sig om en kvalitativ studie är det 
inte rimligt att förvänta sig att en upprepning ger exakt samma 
resultat.92 Om en upprepning av intervjuerna hade skett i nära 
anslutning till de ursprungliga intervjuerna med exakt samma personer 
hade svaren troligtvis blivit liknande dem som framkom i 
intervjustudien, men eftersom det gått flera år sedan intervjuerna 
genomfördes och situationen har förändrats, bland annat på grund av 
lagändringar, så skulle svaren sannolikt bli relativt annorlunda om nya 
intervjuer genomfördes idag, oavsett om de genomfördes med samma 
personer eller med andra personer. Inom vissa typer av kvantitativa 
undersökningar är det centralt att resultatet alltid blir likadant vid 
upprepningar,93 men en sådan minskning av reliabiliteten som beskrivs 
ovan är inte problematisk i de aktuella kvalitativa studierna. 
 
Vad som sägs vid intervjuerna skulle vidare kunna variera vid en 
upprepning på grund av att intervjuerna var semistrukturerade med 
möjlighet till följdfrågor. Vilka följdfrågor som ställs påverkas av vad 
intervjupersonerna säger men även av andra faktorer, till exempel 
forskarens förförståelse för ämnet. Risken för variationer hade kunnat 
minskas genom att inte ställa följdfrågor alls, det vill säga genom att 
genomföra strukturerade intervjuer, men det hade inte varit önskvärt i 
detta sammanhang.94 Dels hade det minskat möjligheterna att få en 
                              
90 Ibid., s. 466. 
91 Ibid., s. 465. 
92 Jämför med Bryman, 2002, s. 465. 
93 Ibid., s. 207. 
94 Gubrium m.fl., ”The SAGE handbook of interview research: the complexity of the 

craft”, 2012, s. 21. 
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förståelse för vissa av intervjupersonernas svar om de inte ombetts att 
utveckla dem, dels hade utrymmet för nya spår försvunnit, och därmed 
också möjligheten att få kännedom om för forskaren tidigare okända 
praktiska problem med lagstiftningen. 

Intern validitet 
Det finns flera faktorer som har kunnat bidra till en hög intern validitet. 
Inspelning och transkribering av intervjuerna i deras helhet säkerställde 
att tolkningen ägt rum utifrån respondenternas exakta ord.95 Poängen 
med en hög intern validitet (i meningen att relationen mellan 
observation och slutsats ska vara sammanhängande) är att nå 
sanningsenliga (eller hållbara) slutsatser,96 och för det behövs även 
korrekta observationer. En analogi kan göras till logiska slutledningar, 
som kan vara logiskt giltiga men ändå leda till falska slutsatser om 
premisserna (utgångspunkterna) är falska. I det här fallet utgörs 
”premisserna” av observationerna, och felaktiga observationer kan trots 
goda resonemang (god logik) leda till felaktiga slutsatser. För att 
undvika att forskarens antaganden påverkade intervjupersonernas svar, 
ställdes öppna (icke-ledande) frågor, som exempelvis ”Hur tycker du 
att de instrumenten fungerar?”97. Detta är en förutsättning för att de 
slutsatser som dras utifrån intervjupersonernas uttalanden ska vara 
berättigade.98 De öppna frågorna ökade dessutom möjligheten att få 
fram data som avviker från förväntningarna.99 Några data som motsade 
forskargruppens antaganden framkom inte, men det framkom viss ny 
information, som därefter i sin tur kunde stämmas av mot andra källor. 
Att titta på samma sak ur flera olika vinklar, så kallad ”triangulering”, 
ökar chanserna för hållbara slutsatser.100 I det här fallet handlar det om 
att intervjupersonernas svar har stämts av mot vad som framkommit i 
tidigare forskning och i rapporter från myndigheter. 

Extern validitet 
Den externa validiteten påverkas av om resultaten hade varit desamma 
även om andra personer deltagit i undersökningen, och om resultaten 

                              
95 Lewis, ”Redefining qualitative methods: believability in the fifth moment”, 2009, 

s. 9–10. 
96 Ibid., s. 4. 
97 Ibid., s. 10. 
98 Bryman, 2002, s. 74. Detta benämns ibland som ”inferential validity” (ibid.). 
99 Lewis, 2009, s. 11. 
100 Ibid. 
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därmed kan generaliseras utöver de specifika undersökta fallen.101 Här 
har urvalet av intervjupersoner betydelse, men även vilka frågor som 
ställs. Intervjuguiderna fick en bred utformning i båda 
intervjustudierna, med en rad temafrågor och följdfrågor rörande 
invasiva främmande arter och växtskadegörare, med målet att täcka en 
bredd av uppfattningar. 
 
Intervjupersonerna blev strategiskt identifierade och utvalda utifrån 
sina yrkesroller på myndigheter och företag. I den ena intervjustudien 
handlade det om myndighetspersoner som arbetade med policyfrågor 
rörande invasiva främmande arter eller växtskadegörare, vid 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Närings-
departementet. Intervjupersonerna hade god inblick i såväl regleringen 
som lagstiftningsprocessen för något av eller båda dessa områden. 
Urvalet av myndigheter att intervjua personer ifrån baserades på 
myndigheternas ansvar för implementering eller lagstiftning på dessa 
områden, och en viktig aspekt för generaliserbarheten av det 
övergripande resultatet är att de utvalda myndigheterna har olika 
perspektiv och mål. Att det förekommer vissa skillnader i uppfattningar 
mellan olika myndigheter påpekades också av flera av 
intervjupersonerna. Resultatet kunde därmed skilja sig i vissa 
avseenden från intervju till intervju, men sammanvägningen av de olika 
intervjusvaren täckte in den eventuella bredden av uppfattningar som 
kunde förekomma. 
 
I den andra intervjustudien intervjuades personer som arbetade vid 
skogsplantskolor i Sverige (totalt nio personer från fyra olika företag), 
och hade detaljerad kunskap om hur dessa verksamheter bedrevs. Deras 
erfarenheter kunde därmed bidra till att synliggöra praktiska problem i 
arbetet. Urvalet av företag baserades på att de fyra företagen var bland 
de fem största företagen i Sverige när det gällde skogsplatskolor (ett 
ytterligare företag kontaktades men svarade ej på förfrågan om 
intervju). Eftersom det var olika företag men intervjupersonerna gav 
ungefär samma bild gällande vissa frågor, talar mycket för att andra 
personer från andra företag med skogsplatskolor av motsvarande 
storlek skulle ge liknande svar. Skogsplantskolorna som 
intervjupersonerna arbetade vid fanns vidare utspridda från norr till 
söder vilket innebar att variationer i svaren som beroende på 
lokaliseringen av skogsplantskolan täcktes in i den sammanvägda 

                              
101 Bryman, 2002, s. 216. 
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bedömningen. I den andra intervjustudien intervjuades även en person 
från LRF Skogsägarna (en avdelning inom Lantbrukarnas 
Riksförbund), och en av de ovan nämnda intervjuerna från 
Jordbruksverket användes, för att i vissa frågor komplettera företagens 
svar med uttalanden från personer som arbetade med att implementera 
den aktuella lagstiftningen. 

Forskningsetiska aspekter 
Slutligen ska forskningsetiska aspekter av intervjustudierna 
kommenteras. Alla intervjupersoner och företag har varit anonyma i all 
framställning av intervjuernas resultat. Intervjuerna har inte inneburit 
behandling av personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska 
uppgifter, biometriska uppgifter, lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden. Inte heller är någon annan förutsättning uppfylld, 
som innebär att intervjustudierna skulle falla inom tillämpningsområdet 
för Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Klassiska rättskällor 
I denna avhandling studeras så kallade ”traditionella rättskällor”102: 
författning (såsom svenska lagar och förordningar), förarbeten 
(exempelvis svenska propositioner), praxis (avgöranden från domstolar 
och tvistelösningsorgan) samt doktrin (rättsvetenskaplig litteratur). 
Vidare studeras även EU-förordningar och internationellt 
överenskomna avtal mellan stater. 

Hermeneutik 
De olika regler som behandlas i avhandlingen är de objekt som studeras, 
och dessa tillsammans med övriga rättskällor betraktas som en rättslig 
kontext, som huvudsakligen är miljörättslig. En kontinuerlig rörelse 
mellan reglerna och den rättsliga kontexten (samt de teoretiska 
kontexter som kommer att beskrivas nedan) bidrar till förståelse för 
reglerna. Utifrån hermeneutikens terminologi kan detta beskrivas som 

                              
102 Jämför med Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, 2018, s. 28; Agell, 1997, s. 55. 
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en rörelse mellan att tolka ”helheten” och dess ”delar”, vilken genererar 
ny förståelse.103 

”Hard law” och ”soft law” 
Som ovan nämnts studeras i avhandlingen rättsregler på olika nivåer. 
En egenskap som skiljer olika bestämmelser åt är huruvida de utgör 
”hard law” eller ”soft law”. Dessa termer används på olika sätt i 
litteraturen (och är svåra att översätta till svenska),104 men enligt en 
definition av Abbott och Snidal, som fått stort genomslag,105 avses med 
”hard law” sådana rättsligt bindande förpliktelser som är precisa och 
där det finns delegerat en auktoritet för tolkning och implementering av 
lagen.106 Det finns alltså tre element som vart och ett bidrar till 
”hårdhet” – förpliktelsen, precisionen hos förpliktelsen och 
delegationen till en auktoritet – och så fort någon av dessa element 
försvagas, sker en uppmjukning av bestämmelsen.107 En av 
definitionens fördelar är att den medför att bestämmelser kan ha en 
större eller mindre karaktär av ”hårdhet” eller ”mjukhet”. Möjligheten 
att betrakta det som att ”hårdhet” kommer i grader fyller en praktisk 
funktion i denna avhandling när olika regler ska jämföras för att lösa 
upp potentiella normkonflikter. Vid dessa jämförelser kommer 
huvudsakligen den tredje aspekten, ”delegationen till en auktoritet”, att 
ha betydelse, eftersom det främst är på denna punkt de olika 
regelverken skiljer sig åt. 

Miljöetik 
Miljöetik används i denna avhandling för att tolka innehållet i rättsliga 
bestämmelser – med andra ord, försöka fastställa gällande rätt – där 
traditionella rättskällor (förarbeten, praxis och doktrin) inte ger 
tillräckliga svar. Denna teoretiska kontext används också för att skapa 
                              
103 George, 2020, #1.3; Føllesdal, ”Hermeneutics and the hypothetico-deductive 

method”, 1979.  
104 Kirton & Trebilcock, ”Hard choices, soft law: voluntary standards in global trade, 

environment and social governance”, 2016, s. 8. Shaffer & Pollack, 2010, s. 712–
717, redogör för olika synsätt i litteraturen. Se exempelvis Shelton, ”Commitment 
and compliance: the role of non-binding norms in the international legal system”, 
2003; Klabbers, ”The Redundancy of Soft Law”, 1996; Trubek m.fl., ”‘Soft law,’ 
‘hard law’ and EU integration”, 2006. 

105 Kirton & Trebilcock, 2016, s. 8. 
106 Abbott & Snidal, 2000, s. 421. 
107 Ibid., s. 422. 
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en förståelse för de regler som tas upp, och förklara varför de 
behandlade miljörättsliga motsättningarna uppstår. 
 
Inom fältet etik studeras normer och värden.108 Fältet består av flera 
delområden, och inom den normativa etiken ”sker ett systematiskt och 
kritiskt sökande efter korrekta moraliska utgångspunkter att tillämpa 
vid lösningen av praktiska problem”109. Miljöetiken ”är en tillämpning 
av etiken på miljöområdet, där huvudfrågan är hur vi människor bör 
behandla vår omgivande natur”110. Olika etiska teorier pekar ut olika 
egenskaper för moralisk riktighet.111 

Värde och moralisk status 
En grundläggande distinktion inom miljöetiken är den mellan 
intrinsikalt värde och extrinsikalt värde. Intrinsikalt värde brukar 
användas i meningen att det som besitter det har värde för sin egen 
skull.112 Ibland används även ordet ”egenvärde”. Också uttrycket 
”inneboende värde” förekommer och används ibland synonymt med 
intrinsikalt värde och ibland för att beteckna en annan typ av 
egenvärde.113 Här kommer huvudsakligen orden ”intrinsikalt värde” 
eller ”egenvärde” att användas (och då synonymt), och när källor använt 
uttrycket ”inneboende värde” kommer det att antas att vad som avses är 
detsamma som ”egenvärde”. 
 
Ett intrinsikalt värde är helt oberoende av huruvida det som besitter 
värdet leder till att någonting annat värdefullt uppnås. Om naturen har 
intrinsikalt värde, är den värdefull oavsett om någon har nytta av 
naturen eller inte. Vad som kan besitta intrinsikalt värde har varit 
föremål för diskussion.114 Vissa menar att det är abstrakta objekt, såsom 
njutning eller visdom, och andra att det är konkreta ting, såsom 
människor eller hundar, som kan besitta intrinsikalt värde.115 Som 
abstrakta objekt brukar det talas om egenskaper, fakta eller 
sakförhållanden (eng.: ”states of affairs”), och exempel på det 
sistnämnda är att en viss person är lycklig.116 Här görs även en 
                              
108 Torpman, ”Miljöetik: från problem till lösning”, 2017, s. 23–24. 
109 Tännsjö, 2000, s. 16. 
110 Torpman, 2017, s. 23.  
111 Ibid., s. 74. 
112 Zimmerman & Bradley, 2019, #2; Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, ”Recent 

work on intrinsic value”, 2005, s. xiii. 
113 Torpman, 2017, s. 52; jämför med Zimmerman & Bradley, 2019, #6. 
114 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxi. 
115 Lemos, ”The bearers of intrinsic value”, 2005, s. 181. 
116 Ibid. 
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distinktion mellan ”pluralister” och ”monister”, där de förra menar att 
flera typer av saker kan ha intrinsikalt värde (till exempel både abstrakta 
objekt och konkreta ting, eller flera typer av abstrakta objekt), medan 
de senare menar att bara en typ av sak kan ha intrinsikalt värde.117 
 
För att besitta ett extrinsikalt värde måste någonting, till skillnad från 
det som har värde i sig, relatera till att någonting annat värdefullt 
uppnås.118 I propositionen till miljöbalken beskrivs att naturen och dess 
resurser är en förutsättning för produktion och välfärd och för 
människans fortlevnad,119 vilket utgör en beskrivning av hur någonting, 
i det här fallet naturen och dess resurser, kan leda till att någonting annat 
värdefullt uppnås, i det här fallet produktion, välfärd och människans 
fortlevnad. I CBD tillerkänns biologisk mångfald både ett inneboende 
värde och ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, 
utbildningsmässiga, kulturella, rekreativa och estetiska – alltså 
extrinsikala – värden.120 Ibland används även uttrycket ”instrumentellt 
värde” vilket är en typ av extrinsikalt värde.121 
 
Vad som har värde hänger ihop med vad som har moralisk status. 
Moralisk status handlar om ”vad eller vilka som ingår i den etiska 
omsorgen”122. Om någonting har direkt moralisk status har vi moraliska 
förpliktelser direkt gentemot detta, och vi ska bry oss om det för sin 
egen skull, medan om det har enbart indirekt moralisk status, behöver 
vi ta hänsyn till det endast i den mån vårt handlande påverkar någon 
eller någonting annat som har direkt moralisk status.123 När ett konkret 
ting i naturen, såsom ett träd, eller något sakförhållande rörande 
naturen, såsom det faktum att ett träd får växa, anses ha egenvärde, 
antas det här även tillskrivas direkt moralisk status. Om trädet eller 
växandet av trädet enbart tillskrivs extrinsikalt värde, är det rimligt att 
samtidigt betrakta det som att det enbart tillskrivs indirekt moralisk 
status. 
 

                              
117 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxvi. 
118 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xvi; Zimmerman & Bradley, 2019, 

#6. 
119 Prop. 1997/98:45 II, s. 9. 
120 Förenta nationerna, 1992, preambeln (första punkten). 
121 Se Zimmerman & Bradley, 2019, #6 – vissa saker som inte direkt leder till något 

intrinsikalt värdefullt kan ändå vara extrinsikalt värdefulla, till exempel sådant som 
utgör en indikation på något annat gott. 

122 Torpman, 2017, s. 62. 
123 Ibid., s. 63–64. 
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Några olika synsätt i fråga om vad som har direkt moralisk status är 
egocentrism, ratiocentrism, antropocentrism, psykocentrism, 
biocentrism och ekocentrism.124 Här ska fokuseras främst på 
antropocentrismen, som är mycket utbredd och har starka rötter i 
västerländsk tradition,125 samt biocentrismen och ekocentrismen, som 
är centrala utgångspunkter för miljöcentrerade etiska teorier.126 
Antropocentrismen tillskriver enbart människor direkt moralisk 
status.127 Biocentrismen är individualistisk och tillskriver levande 
organismer – alltså människor, djur, växter med mera – direkt moralisk 
status.128 Detta kan jämföras med psykocentrismen, som enbart 
tillskriver kännande varelser (människor och djur) direkt moralisk 
status.129 Ekocentrismen är holistisk och tillskriver direkt moralisk 
status till ekologiska helheter, såsom ekosystem, arter och biosfären.130 
Helheterna anses vara värdefulla oberoende av de individuella 
komponenter som bygger upp dem. Det finns även ”hybridvarianter” av 
individualism och holism, där såväl helheter som helheters individuella 
komponenter tillskrivs värde.131 

Etiska teorier 
Etiska teorier, vilka som tidigare nämnts pekar ut olika egenskaper för 
moralisk riktighet, kan vara exempelvis antropocentriska, biocentriska 
eller ekocentriska, beroende på vilka som det enligt teorierna ska tas 
direkt moralisk hänsyn till. Vissa etiska teorier fokuserar på handlingars 
konsekvenser, andra på egenskaper kopplade till själva handlingarna, 
och ytterligare andra inte på vad vi gör, utan på hur vi bör vara. Det 
brukar med andra ord inom den normativa etiken skiljas mellan 
konsekventialistiska, deontologiska och dygdetiska teorier.132 
 
Av några olika skäl kommer dygdetiken och miljöcentrerade versioner 
av den att utelämnas här. Ett skäl är att avhandlingen handlar om 

                              
124 Torpman, 2017, s. 62–68. 
125 Devall & Sessions, 1985, s. 90. Jämför med Scholtz, ”‘Ethical and humane use’, 

intrinsic value and the convention on biological diversity: towards the 
reconfiguration of sustainable development and use”, 2021, s. 79. 

126 Torpman, 2017, s. 133. 
127 Ibid., s. 65. 
128 Ibid., s. 66; Brennan & Norva, 2022, #4. 
129 Torpman, 2017, s. 65. 
130 Ibid., s. 67; Brennan & Norva, 2022, #4. 
131 Torpman, 2017, s. 67 och 151. 
132 Torpman, 2017, s. 75; jämför med Tännsjö, 2000, s. 16. 
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lagstiftning som direkt reglerar våra handlingar (och påverkar hur vi är 
mer indirekt), varför det blir intressant att studera etiska teorier som 
uttalar sig om handlingars moraliska status. Ett annat skäl att 
dygdetiken utesluts är att konsekventialistiska och deontologiska 
teorier historiskt har haft större genomslag, om vi bortser från antikens 
Grekland och teorier som utvecklats de senaste årtiondena,133 och ett 
ytterligare skäl är att lämna utrymme för beskrivning av 
konsekventialistiska och (främst) deontologiska teorier. Ofta, även om 
det finns undantag, ger olika miljöcentrerade teorier liknande svar på 
vad som bör göras i fall där miljön påverkas av våra handlingar. En 
genomgång av Torpman (2017) av tillämpningar av etiska teorier (såväl 
miljöcentrerade teorier som andra teorier) på några olika miljöproblem 
visar en tydlig tendens att biocentriska och ekocentriska teorier (oavsett 
om de är konsekventialistiska, deontologiska eller dygdetiska) kräver 
betydligt mer av oss än andra teorier, i form av restriktioner för hur vårt 
handlande får påverka naturen negativt.134 En bedömning görs här att 
alla existerande miljöcentrerade teorier inte behöver tas upp för att 
kunna avgöra hur sådana teorier generellt ställer sig till exempelvis 
förlust av biologisk mångfald. 
 
Utilitarismen är en konsekventialistisk teori, det vill säga en teori enligt 
vilken en handlings konsekvenser avgör handlingens moraliska status. 
En handling är moraliskt riktig enligt (handlings-)utilitarismen om och 
endast om det i den situation där en person ska utföra handlingen inte 
finns någonting som personen hade kunnat göra i stället som, om denne 
hade gjort det, hade lett till större nytta i världen som helhet.135 En 
moraliskt riktig handling måste alltså leda till minst lika mycket nytta i 
världen som helhet som alla alternativa handlingar. Två följdfrågor som 
uppstår är ”Vad är nytta?” och ”Nytta för vem?”. De vanligaste svaren 
på den första frågan är lycka, önskeuppfyllelse eller uppnåendet av så 
kallade ”perfektioner” som exempelvis kunskap, självförverkligande 
och självständighet (”hedonism”, ”preferentialism” respektive 
”perfektionism”).136 Den andra frågan är omdiskuterad; vissa menar att 
hänsyn endast ska tas till människors nytta, medan andra vill inkludera 
nyttan för alla varelser som kan känna lycka, få sina preferenser 

                              
133 Torpman, 2017, s. 94. 
134 Se Torpman, 2017, kapitel 8. 
135 Tännsjö, ”Classical hedonistic utilitarianism”, 1996, s. 98; Tännsjö, 2000, s. 26. 

Ett alternativ till handlingsutilitarismen är den så kallade ”regelutilitarismen”, som 
dock kommer att utelämnas här.  

136 Ibid., s. 26 och 29.  
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uppfyllda eller uppnå perfektioner (jämför med distinktionen som 
presenteras ovan mellan antropocentrism och psykocentrism).137 
 
Det som värdesätts inom utilitarismen är i regel att lycka upplevs, 
preferenser uppfylls eller perfektioner uppnås – inte själva varelsen som 
känner lycka, får sina preferenser uppfyllda eller uppnår 
perfektioner.138 Även om psykocentriska varianter av utilitarismen är 
utbredda,139 betraktas de delar av naturen som inte är kännande varelser 
typiskt sett som medel för kännande varelsers upplevelse av lycka eller 
önskeuppfyllelse.140 Attfield har emellertid utvecklat en biocentrisk 
variant av konsekventialism enligt vilken utvecklandet av perfektioner 
hos varje levande varelse har intrinsikalt värde.141 Inte heller enligt 
denna teori har dock de levande varelserna värde i sig, utan värdet ligger 
i uppnåendet av perfektionerna, såsom människors, djurs och växters 
förmåga att växa och reproducera sig, människors och djurs förmåga att 
röra sig och känna, och mänskliga förmågor som praktiskt förnuft och 
självständighet.142 
 
Ordet ”deontologi” härstammar från grekiskan och betyder ungefär 
”studiet av plikt”.143 Enligt pliktetiken handlar vi moraliskt riktigt om 
och endast om handlingen sker i enlighet med vissa plikter.144 Det finns 
förbud och påbud som är universella, det vill säga som gäller för alla, 
enligt teorin. Ett sätt att komma fram till vad som är en plikt är att 
undersöka om handlandet sker efter en maxim (princip), som är sådan 
att den som utför handlingen samtidigt kan vilja att den blir allmän 
lag.145 Ur denna uppmaning kan det härledas vad en person moraliskt 
                              
137 Ibid., s. 123. 
138 Regan, ”The case for animal rights”, 1989, s. 109. Det finns utilitarister som 

tillskriver konkreta ting intrinsikalt värde, men det är ovanligt. Exempelvis tillskrivs 
Moore positionen ”pluralist” avseende vad som kan ha intrinsikalt värde i Rønnow-
Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxvi. 

139 Singer, ”All animals are equal”, 2010. 
140 Jämför med Sinnott-Armstrong, ”Consequentialism”, 2015, #1. Inte heller skulle 

en utilitarist för övrigt skriva under på att biologisk mångfald har ett värde i sig (som 
antas i konventionen om biologisk mångfald), men däremot att det är värdefullt i 
den mån det bidrar till uppnåendet av till exempel lycka eller önskeuppfyllelse – och 
dessutom innebär en ökad biologisk mångfald kanske en ökad mängd kännande 
varelser som kan uppleva detta. 

141 Attfield, ”The ethics of the global environment”, 2015, s. 40–41. 
142 Ibid., s. 41. 
143 Larry & Moore, ”Deontological ethics”, 2020, inledningen. 
144 Tännsjö, 2000, s. 60. 
145 Kant, ”Grundläggning av sedernas metafysik”, 1997, s. 46. 
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sett måste göra. En annan uppmaning, som brukar anses kunna visa oss 
vilka plikter vi har, är följande: ”Handla så att du aldrig behandlar 
mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett 
medel utan alltid tillika som ett ändamål”146. En annan variant av 
deontologisk etik som har utvecklats med utgångspunkt i den 
sistnämnda uppmaningen är Nozicks rättighetsetik, vilken fokuserar på 
rättigheter hos den som påverkas av olika handlingar. Enligt Nozick är 
användning av andras kroppar, arbetsprodukter och talanger utan deras 
samtycke moraliskt förbjuden.147 
 
Det finns en rad miljöcentrerade deontologiska etiska teorier, såväl 
biocentriska som ekocentriska. Vissa biocentriska teorier är egalitära, 
i meningen att de tillskriver varje levande organism (oavsett art, 
exempelvis) samma moraliska status, och vissa hierarkiska, i meningen 
att vissa levande varelser anses ha högre moralisk status än andra, 
baserat på varelsernas egenskaper.148 Enligt Taylors egalitära 
biocentriska teori betraktas varje levande varelse som förekommer vilt 
i naturen som att den har ett inneboende värde, vilket genererar plikter 
gentemot dessa varelser.149 Sterbas hierarkiska biocentriska teori har en 
liknande utformning med plikter gentemot alla levande organismer, 
men på ett hierarkiskt sätt, vilket innebär att plikterna är utformade så 
att människors behov får högre prioritet än andra varelsers.150 Enligt de 
principer som Sterba förespråkar har människors basala behov, som 
behöver tillgodoses för att människorna ska kunna få ”en skälig 
levnadsnivå”151, högre prioritet än andra organismers basala behov, 
medan andra organismers basala behov, som behöver tillgodoses för att 
dessa ska kunna få en hälsosam levnadsnivå,152 inte får kränkas för att 

                              
146 Ibid., s. 55. 
147 Nozick, ”Anarki, stat och utopi”, 1974, s. 77; Larry & Moore, 2020, #2.2. 
148 Torpman, 2017, s. 66. 
149 Taylor, ”The ethics of respect for nature”, 1981, s. 197. Taylors teori tar alltså 

endast sikte på sådant som förekommer vilt i naturen, och därmed inte på husdjur 
och andra domesticerade djur (exempelvis kor och grisar), även om han inte 
förnekar att även de senare kan ha inneboende värde (Taylor, 1981, s. 200; 
Torpman, 2017, s. 146–147). 

150 Sterba, ”Kantians and utilitarians and the moral status of nonhuman life”, 2010, 
s. 186–188. 

151 Ibid., s. 184 (eng.: ”a standard of a decent life”). Sterba skriver att vad som behövs 
för att möta människors basala behov kan variera från samhälle till samhälle, och att 
det faktum att det i vissa fall är svårt att skilja på vad som är ett basalt och ett icke-
basalt behov inte ska hindra oss från att förhålla oss till åtminstone de klara fallen. 

152 Ibid. 
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tillgodose människors icke-basala behov.153 Därutöver har Sterbas teori 
inslag av holism, på så sätt att han vill utöka den moraliska hänsynen 
till omfatta arter och ekosystem, och hindra allvarlig skada på dessa när 
människors basala behov inte står på spel.154 
 
Synen på människan som en härskare av naturen ifrågasätts av 
Leopolds ekocentriska landetik, enligt vilken människor enbart 
betraktas som medlemmar i den biotiska gemenskapen, som även har 
många andra medlemmar.155 I stället för att se på land (en övergripande 
term som täcker in bland annat mark, vatten, växter och djur)156 som en 
handelsvara, bör vi betrakta det som någonting levande (eng.: ”biota”) 
med en större funktion.157 Teorin bygger på de kunskaper som finns 
inom ekologin om olika mekanismer i naturen – hur många olika saker 
beror på och påverkar varandra – och de kunskaper som vi kan inse att 
vi saknar om dessa mekanismer.158 Det är enligt landetiken fel att agera 
på ett sätt som tenderar att motverka bevarandet av integriteten, 
stabiliteten och skönheten i den biotiska gemenskapen.159 Leopold vill 
tillskriva land värde i ”den filosofiska meningen”160. Enligt Callicott, 
som har vidareutvecklat landetiken, ska Leopold tolkas som att han 
tillskriver den biotiska gemenskapen som sådan inneboende värde och 
anser att den bör visas direkt moralisk hänsyn.161 Callicott beskriver 
landetiken som en instans av holistisk moralisk icke-antropocentrism, 
som inkluderar icke-mänskliga kollektiv, såsom icke-mänskliga arter, 
biotiska gemenskaper, ekosystem och biosfären, i den etiska 
hänsynen.162 Han skriver emellertid att Leopold i viss mån också 
tillskriver helheternas komponenter (människor, djur och växter) 
inneboende värde.163 Såväl Sterbas biocentrism som landetiken är 
således ”hybridvarianter” av individualism och holism. 
 

                              
153 Ibid., s. 186–188. 
154 Ibid., s. 189. 
155 Leopold, ”The land ethic”, 2010, s. 194. 
156 Ibid. 
157 Ibid., s. 199. 
158 Ibid., s. 197–198. 
159 Ibid., s. 200. 
160 Ibid. 
161 Callicott, ”The conceptual foundations of the land ethic”, 2010, s. 206–207; 

Callicott, 2014, s. 68, 221–222, 232. 
162 Ibid., s. 11. 
163 Callicott, 2010, s. 206. 
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Miljöcentrerade etiska teorier bygger ofta på tanken att det som ska 
visas moralisk hänsyn har intressen eller en strävan – exempelvis talar 
Taylor om att se varje varelse som förekommer vilt i naturen, det vill 
säga även växter, som ett ”teleologiskt livscentrum” med strävan efter 
sitt eget bästa, såsom att bevara sin existens genom att skydda och 
främja sitt välbefinnande.164 Att levande varelser, såväl djur som växter, 
strävar mot olika mål är intuitivt lättare att föreställa sig än att helheter 
i naturen strävar mot särskilda mål. Sterba talar om basala behov hos 
helheter som helheterna behöver ha tillgodosedda för att nå ”a standard 
of a healthy living system”165. Ett möjligt sätt att se på saken är att våra 
förpliktelser gentemot naturen handlar om att bevara naturens 
resiliens,166 vilket kan beskrivas som en förmåga att fortsätta att 
utvecklas, men i allt väsentligt kvarstå, till följd av olika störningar,167 
eller förmågan hos olika helheter i naturen att upprätthålla sig själva.168 

Försiktighetsprincipen 
Att vi bör vidta skyddsåtgärder när vi har skäl att tro, men inte kunskap 
om, att en skada kan komma att inträffa följer av den så kallade 
”försiktighetsprincipen”.169 Tanken att naturen ska skyddas i sådana 
osäkra situationer kan förenas med såväl antropocentrismen som med 
biocentrismen och ekocentrismen. 
 
Utifrån ett antropocentriskt perspektiv ger de funktioner naturen fyller 
för människan skäl för att vara varsam med den.170 
Försiktighetsprincipen ligger till grund för att vilja behålla planeten i 
det tillstånd som vi vet innebär att den är beboelig för oss, det vill säga 
att agera inom de planetariska gränserna.171 Försiktighetsprincipen 
påverkar vidare var planetariska gränser ska dras i förhållande till 
kritiska gränser för vad planeten klarar av. Steffen m.fl. talar om en zon 
av osäkerhet som innebär att vi inte vet när en kritisk gräns är nådd i 

                              
164 Taylor, 1986, s. 45. 
165 Sterba, 2010, s. 184. 
166 Torpman, 2017, s. 163. 
167 Jämför med Folke m.fl., ”Reconnecting to the Biosphere”, 2011, s. 721; Steffen 

m.fl., 2015, s. 736; Chapin m.fl., ”A framework for understanding change”, 2009, 
s. 9 och 24. 

168 Jämför med Josefsson, ”The simplification of biological diversity in international 
and EU law”, 2018, s. 14. 

169 Ahteensuu & Sandin, ”The precautionary principle”, 2012, s. 969; Hansson, ”How 
extreme is the precautionary principle?”, 2020, s. 246. 

170 Torpman, 2017, s. 345. 
171 Steffen m.fl., 2015, s. 737. 
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detta avseende. I varsin ände av denna osäkerhetszon finns en ”säker” 
respektive ”farlig” ände, där den ”säkra” änden av osäkerhetszonen 
innebär att det föreligger en liten risk att passera en kritisk gräns, och 
den ”farliga” änden innebär en större risk för att en sådan gräns 
passeras. Försiktighetsprincipen kommer att förespråka att den 
planetariska gränsen dras närmare den säkra änden.172 En tillämpning 
av försiktighetsprincipen kan alltså även utifrån en antropocentrisk 
utgångspunkt innebära att många verksamheter, som i och för sig hade 
kunnat medföra fördelar såsom stora ekonomiska vinster, inte skulle 
tillåtas på grund av risken för exempelvis förlust av biologisk mångfald, 
som ses som en ”kärngräns” bland planetariska gränser.173 Utifrån 
tanken att naturen ska skyddas för sin egen skull är 
försiktighetsprincipen dock desto mer motiverad, eftersom hänsyn 
måste tas till annat än bara människor i bedömningen av vad som ska 
undvikas i osäkra situationer.174 Ur ett exempelvis ekocentriskt 
perspektiv är anledningen att naturen ska skyddas det värde den anses 
ha i sig, och även i fall där potentiella skador inte verkar drabba 
människor. En miljömässig försiktighetsprincip kan därför i fler fall 
antas vara förenlig med och impliceras av miljöcentrerade etiska 
teorier, jämfört med antropocentriska. 
 
Följderna av spridning av invasiva främmande arter kan vara svåra att 
förutse. När signalkräftan – en art som utgör ett hot mot den inhemska 
flodkräftan – planterades ut avsiktligt i svenska sjöar och vattendrag på 
1960-talet var avsikten att ersätta inhemska flodkräftor som minskat på 
grund av kräftpest (en parasitisk svampsjukdom som överförs mellan 
kräftor). De signalkräftor som importerades förde emellertid med sig en 
ny typ av kräftpest.175 Vissa EU-listade arter, som tidigare inte utgjort 
något problem i Sverige, har i och med klimatförändringarna börjat 
etablera sig och riskerar att orsaka allvarliga problem vid ett varmare 
klimat, såsom gudaträd som tidigare enbart planterades i parker etc. 
men nyligen har börjat sprida sig med frön.176 
 
Inom beslutsteorin görs en distinktion mellan ”beslut under risk” och 
”beslut under osäkerhet”. Skillnaden mellan dessa är att det i det förra 
                              
172 Ibid., s. 738. 
173 Ibid., s. 745. Biologisk mångfald (och klimat) ges särskild vikt eftersom om 

nivåerna överskrids kan det leda till ett nytt tillstånd för planeten, bland annat för att 
biologisk mångfald ger planeten motståndskraft mot störningar. 

174 Torpman, 2017, s. 345. 
175 Havs- och vattenmyndigheten, ”Signalkräfta”, 2022. 
176 Naturvårdsverket, ”Gudaträd”, 2022g. Gudaträd är ett snabbväxande stort träd från 

Kina, och EU-listat. Ett problem med gudaträd är täta bestånd som konkurrerar ut 
annan vegetation. 
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fallet är möjligt att tillskriva sannolikheter för alla möjliga utfall till 
följd av varje handling, medan detta inte är möjligt i det senare fallet.177 
Vid beslut under osäkerhet går det antingen inte att göra 
sannolikhetstillskrivningar alls, eller så går det men utan att det finns 
större tilltro till vissa sannolikhetstillskrivningar än andra.178 Att ett 
beslut fattas under osäkerhet behöver inte betyda att osäkerheten är 
total.179 Gällande verksamheters miljöeffekter går det typiskt sett att 
säga någonting om sannolikheten för olika utfall, åtminstone till 
exempel att ett visst utfall är mer eller mindre sannolikt än ett annat 
utfall. Osäkerheten är då inte total, men kunskapen är inte heller 
tillräcklig för att korrekta förutsägelser låter sig göras på lång sikt.180 
Först en tid efter att en verksamhet har bedrivits brukar det kunna 
märkas vilken påverkan den har på miljön. Försiktighetsprincipen 
aktualiseras vid beslut under osäkerhet, som måste fattas innan denna 
tid har passerat. I fall där vi har kunskap om ett hot och vill undvika det 
är det inte försiktighet som är påkallad, utan prevention.181 
 
Försiktighetsprincipen har blivit välanvänd inom miljörätten och 
förekommer i såväl regelverk som rättstillämpning.182 Några centrala 
händelser brukar nämnas som lett till försiktighetsprincipens spridning 
i rättsliga sammanhang,183 inledningsvis i Riodeklarationen om miljö 
och utveckling som antogs år 1992 av FN.184 Inom EU-rätten 
förekommer principen bland annat i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, där det beträffande unionens miljöpolitik står att den ska 
”bygga på̊ försiktighetsprincipen”185. Den förekommer även i 
regleringen av invasiva främmande arter. Vidare har 
                              
177 Resnik, 1987, s. 14. 
178 Hargreaves Heap m.fl., ”The theory of choice: a critical guide”, 1992, s. 349. 
179 Resnik, 1987, s. 14. 
180 Steel, 2014, s. 24. 
181 Sandin, 1999, s. 892. 
182 Montini & Orlando, 2012, s. 177; de Sadeleer, ”The precautionary principle as a 

device for greater environmental protection: lessons from EC courts”, 2009, s. 4; 
Sands m.fl., ”Principles of international environmental law”, 2018, s. 230. 

183 Pettersson & Goytia, ”The role of the precautionary principle and property rights 
in the governance of natural resources in Sweden”, 2016, s. 109–110; Persson, 
”What are the core ideas behind the precautionary principle?”, 2016, s. 135. 

184 I Riodeklarationen formuleras försiktighetsprincipen på följande sätt: ”In 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 scientific certainty shall not be used as a reason for 
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” (United 
Nations conference on environment and development, ”Rio declaration on 
environment and development”, 1992, s. 3 (Princip 15).) 

185 Artikel 191, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2012/C 326/01). 
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försiktighetsprincipen varit föremål för filosofisk forskning, där dess 
struktur och beståndsdelar analyserats.186 Här kommer en sådan analys 
att presenteras för att senare i avhandlingen kunna använda den i syfte 
att urskilja hur olika förekomster av försiktighetsprincipen i regleringen 
av invasiva främmande arter skiljer sig från varandra. 
 
Sandin presenterar följande generella formulering av 
försiktighetsprincipen, bestående av fyra så kallade ”dimensioner”: ”If 
there is (1) a threat, which is (2) uncertain, then (3) some kind of action 
(4) is mandatory.”187 Följande är min översättning till svenska av 
Sandins formulering: ”Om det finns (1) ett hot som är (2) osäkert så är 
(3) någon typ av åtgärd (4) obligatorisk”. 
 
De fyra dimensionerna i Sandins formulering är (1) ”the threat 
dimension”, (2) ”the uncertainty dimension”, (3) ”the action 
dimension” och (4) ”the command dimension”.188 Dessa skulle på 
svenska kunna kallas för (1) ”hotdimensionen”, 
(2) ”osäkerhetsdimensionen”, (3) ”åtgärdsdimensionen” och 
(4) ”påbudsdimensionen”. 
 
Olika rättsliga dokument brukar sägas innehålla olika versioner av 
försiktighetsprincipen, och en distinktion brukar göras mellan ”strikta” 
och ”svaga” versioner av principen. Vilka egenskaper hos en förekomst 
av en försiktighetsprincip som gör den till en strikt eller svag version 
beror på hur de olika dimensionerna (hotet, osäkerheten och den 
obligatoriska åtgärden) formuleras. Nedanstående fiktiva exempel visar 
hur hotet, osäkerheten och den obligatoriska åtgärden kan variera i olika 
specifika versioner av försiktighetsprincipen. 
 
Fiktivt exempel 1: ”Om det finns tecken på att en aktivitet kan leda till 
oåterkallelig skada, måste aktiviteten förbjudas.” 
 
Här utgörs hotdimensionen (1) av ”en aktivitet kan leda till oåterkallelig 
skada”, osäkerhetsdimensionen (2) av ”finns tecken på”, 
åtgärdsdimensionen (3) av ”förbjudas” och påbudsdimensionen (4) av 
”måste”. Exemplet kan sägas vara extremt, då det påbjuder förbud av 
en aktivitet redan vid ”tecken på” (förvisso oåterkallelig) skada. En 
oåterkallelig skada skulle till exempel kunna vara att spridningen av en 
invasiv främmande art leder till utrotning av en annan art. I 
                              
186 Sandin, 1999; Steel, 2014. 
187 Sandin, 1999, s. 891 (kursiveringar i original). En liknande analys har gjorts av 

Steel, 2014. 
188 Sandin, 1999, s. 890–891. 
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förekomsterna av försiktighetsprincipen i rättsliga dokument ställs i 
regel större krav på säkerhet att aktiviteter kommer att leda till skada, 
till exempel i form av goda vetenskapliga grunder.189 Någonting som 
liknar nästa exempel vore kanske mer sannolikt att finna i ett rättsligt 
dokument: 
 
Fiktivt exempel 2: ”Om det finns vetenskapliga evidens för att en 
aktivitet kommer att leda till oåterkallelig skada, måste aktiviteten 
substitueras mot ett alternativ om det är möjligt.” 
 
Hotdimensionen (1) utgörs även här av ”en aktivitet kan leda till 
oåterkallelig skada”, medan osäkerhetsdimensionen (2) i stället utgörs 
av ”finns vetenskapliga evidens för” – det krävs därmed ett större mått 
av säkerhet än i det förra exemplet för att åtgärder ska vidtas. 
Åtgärdsdimensionen (3) utgörs nu av ”substitueras mot ett alternativ 
om det är möjligt”, vilket innebär ett lägre ställt krav på åtgärd än i det 
förra exemplet, där ett förbud krävdes. Påbudsdimensionen (4) utgörs 
även här av ”måste”. 
 
En biocentrisk eller ekocentrisk utgångspunkt kan antas förorda 
striktare försiktighetsprinciper än en antropocentrisk utgångspunkt, 
eftersom striktare versioner ger mindre utrymme för beaktande av 
mänskliga intressen, i linje med miljöcentrerade etiska teorier jämfört 
med icke miljöcentrerade. 

Syn på naturen 
De biocentriska och ekocentriska teorierna som presenterats ovan 
illustrerar distinktionen mellan olika natursyner – snäv, vid och 
mixad.190 Enligt en snäv natursyn, som Taylor tycks omfatta, är 
människan skild från naturen, medan människan enligt en vid natursyn 
är en del av och oskiljbar från naturen.191 Enligt en mixad natursyn, som 
Sterba och Callicott tycks omfatta, är människan i vissa avseenden 
oskiljbar från naturen, och skiljer sig i andra avseenden från naturen.192 
En sökning på ”natur” i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 
leder till beskrivningen ”den del av den omgivande verkligheten som 
                              
189 Jämför med Michanek & Zetterberg, 2021, s. 119. 
190 Torpman, 2017, s. 41–43. 
191 Ibid., s. 41 och 42. Så kallade ”djupekologer” omfattar en vid natursyn – se vidare 

Næss, ”The shallow and the deep, long-range ecology movement”, 1973; Devall & 
Sessions, ”Deep ecology: living as if nature mattered”, 1985. Djupekologin är ett 
annat exempel på en ekocentrisk teori, som av utrymmesskäl utelämnas här. 

192 Torpman, 2017, s. 43. 
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inte är skapad av människan”193. En sökning på ”miljö” i samma 
uppslagsverk ger beskrivningen ”omgivande förhållanden”194 – det är 
således en bredare term som inkluderar naturen. Även om det 
fortfarande finns mycket som inte skapats av människor, har det mesta 
här i världen vid det här laget på något sätt påverkats av människor. 
Dessutom är inte längre endast vi människor beroende av naturen, utan 
eventuellt de enda som kan återställa en del av den förstörelse som vi 
själva skapat.195 För att reflektera denna sammanblandning och i vissa 
fall ömsesidiga beroendeförhållande används ibland termen ”socio-
ekologiska system”.196 
 
I denna avhandling framstår det som rimligt att inte helt separera 
människa (och det som människan skapat) från naturen, men inte heller 
att sammanblanda dessa totalt och bortse från människans särdrag i 
förhållande till annat i naturen – inte minst vårt moraliska agentskap 
(det vill säga vår förmåga att agera moraliskt eller omoraliskt, ha plikter 
och ansvar, och hållas ansvariga för vad vi gör)197.198 Det anammas 
därför en sorts mixad natursyn, där det betraktas som att någonting kan 
höra till naturen i olika grad, och att saker som ligger längre från 
mänsklig manipulation och kontroll i större grad hör till naturen.199 En 
skog som funnits utan människors direkta ingrepp hör således i större 
grad till naturen än en skog som planterats av människor, och en 
inhemsk art hör i större grad till naturen än en invasiv främmande art 
(som per definition introducerats av människor) – men en planterad 
skog och en invasiv främmande art, vilka kan leva sina egna liv utan 
kontroll av människor, är fortfarande en del av naturen till skillnad från 
icke-levande ting som skapats av människor, såsom de föremål en 
läsare av denna avhandling sannolikt har omkring sig. 

                              
193 Svenska Akademien, ”Natur”, 2021c. 
194 Svenska Akademien, ”Miljö”, 2021b. 
195 Torpman, 2017, s. 163. 
196 Chapin m.fl., 2009, s. 6. 
197 Taylor, 1986, s. 14. 
198 Jämför med Torpman, 2017, s. 46–47. 
199 Detta är en lite mindre snäv variant av följande definition av ”naturen” presenterad 

av Katz: ”saker i världen som så långt som möjligt är utom mänsklig manipulation 
och kontroll” (Katz, ”Restoration and redesign: the ethical significance of human 
intervention in nature”, 1991, s. 95). 
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Normkonflikter 
I denna avhandling behandlas situationer där en och samma norm eller 
normer i två olika regelverk ger motstridiga uppmaningar, varför det är 
fruktbart att relatera dessa motsättningar till en definition av 
”normkonflikt” och därigenom få klarhet i vad motsättningarna består 
i. Med ”norm” brukar kunna avses olika saker – här avses ”regel”, eller 
mer precist ”rättsregel”, och inte till exempel moraliska normer eller 
värderingar.200 Det är inte heller bestämmelsen (den sats som uttrycker 
en regel)201 som avses. 

Definition av ”normkonflikt” 
En definition av ”normkonflikt”, presenterad av Vranes, är följande: 
”There is a conflict between two norms, one of which may be 
permissive, if in obeying or applying one norm, the other one is 
necessarily or possibly violated.”202 Pauwelyn presenterar följande 
liknande definition: ”two norms are […] in a relationship of conflict if 
one constitutes, has led to, or may lead to, a breach of the other.”203 
Båda formuleringarna utgör vida definitioner av ”normkonflikt”, vilka 
skiljer sig från en snäv definition som endast omfattar situationer där 
det inte går att handla i enlighet med två normer samtidigt eftersom 
efterlevnad eller tillämpning av den ena leder till ett brytande av den 
andra, och vice versa. Enligt en vid definition räcker det att efterlevnad 
eller tillämpning av den ena av de två normerna innebär ett brytande av 
den andra. Den vidare typen av definition har i rättsteoretiska 
sammanhang blivit mer tillämpad på senare tid och kommer att 
användas här, även om det inte tas ställning till vilken exakt formulering 
som är rimligast.204 
 
Rättliga normer som reglerar beteenden kan logiskt sett se ut på fyra 
olika sätt: normerna kan förbjuda utförandet av vissa handlingar (vi får 

                              
200 Sevelin, ”Begreppet rättsregler”, 2019, s. 119. Jämför med Pauwelyn, 2003, s. 6, 

som använder orden ”normer” och ”regler” växelvis. 
201 Strömholm, 1996, s. 188. 
202 Se Vranes, 2006, s. 415. 
203 Pauwelyn, 2003, s. 176. En skillnad mellan definitionerna tycks vara att Pauwelyns 

inte förutsätter att normen tillämpas, varför den blir något bredare än Vranes. 
204 Se bland annat Vranes, 2006, s. 406; Pauwelyn, 2003, s. 170; Lindahl & Reidhav 

2015, s. 53. En snäv definition presenterades ursprungligen av Jenks år 1953 
(Vranes, 2006, s. 401), och försvaras av exempelvis Marceau (2001, s. 1086), vars 
resonemang kritiseras av Vranes (2006, s. 405). I rapporterna från WTO:s 
tvistelösning har både en snäv och en vid definition använts vid olika tillfällen 
(Marceau, 2001, s. 1085). 



 
 

 42 

inte utföra handlingarna), påbjuda utförandet av vissa handlingar (vi 
måste utföra handlingarna), tillåta utförandet av vissa handlingar (vi får 
utföra handlingarna) och göra vissa handlingar icke-obligatoriska (vi 
måste inte utföra handlingarna, eller med andra ord, vi får avstå från att 
utföra dem).205 Kopplat till en specifik åtgärd, exempelvis införande av 
förbud mot import av en invasiv främmande art, finns därmed fyra 
möjliga normer: 
 
(1) en norm N1 som implicerar206 att vi inte får förbjuda import, 
(2) en norm N2 som implicerar att vi måste förbjuda import, 
(3) en norm N3 som implicerar att vi får förbjuda import, och 
(4) en norm N4 som implicerar att vi inte måste förbjuda import. 
 
Den ovan presenterade definitionen av ”normkonflikt” omfattar till att 
börja med situationer där både N1 och N2 existerar – det vill säga när 
det finns en norm som implicerar att vi inte får förbjuda import, 
samtidigt som det finns en annan norm som implicerar att vi måste 
förbjuda import.207 En sådan situation, där någon norm kommer att 
behöva brytas oavsett vilken handling kopplade till normerna som 
utförs, utgör ett så kallat ”dilemma”.208 Den som efterlever N1 och 
avstår från att förbjuda import kommer per automatik att bryta mot N2. 
Den som å andra sidan efterlever N2 och förbjuder import kommer per 
automatik att bryta mot N1. Det går således inte att handla i enlighet 
med båda normerna samtidigt – hur en person (eller i det här exemplet 
antagligen en stat) än gör kommer denne att handla fel.209 
 
Den vida definitionen av ”normkonflikt” omfattar utöver ovan givna 
exempel situationer där N1 och N3 existerar samtidigt, samt när N2 och 

                              
205 Vranes, 2006, s. 408. Pauwelyn talar om ”prohibition”, ”command”, ”permission” 

och ”exemption” och beskriver (med hänvisning till Kelsen) att de flesta normer i 
internationell rätt fyller någon av dessa funktioner; se Pauwelyn, 2003, s. 158–159. 

206 Valet har här gjorts att skriva att normerna N1, N2, N3 och N4 ”implicerar” att 
handlingar är tillåtna, förbjudna och påbjudna, medan Vranes i sin artikel talar om 
”tillåtande”, ”förbjudande” och ”påbjudande” normer. Av hans text går emellertid 
att utläsa att det enligt honom innebär just att det följer av sådana normer att 
handlingar är tillåtna, förbjudna och påbjudna. 

207 Se Vranes, 2006, s. 395. Om N2 utgör ett undantag från en huvudregel N1, där det 
explicit framgår att N1 inte ska tillämpas i fall som rör N2 (eller vice versa), är 
konflikten dock enligt Pauwelyn endast skenbar och reglerna kan tillämpas 
samtidigt eftersom de har olika omfång; se Pauwelyn, 2003, s. 163. 

208 Blackburn, ”The Oxford dictionary of philosophy”, 2008, s. 240. Jämför med Ross, 
1939, s. 312. 

209 Jämför med Petersson, ”Forskning och etiska koder: en introduktion till 
forskningsetik”, 1994, s. 97. 
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N4 existerar samtidigt. (Det kan noteras att N1 och N3 samt N2 och N4 
implicerar påståenden som logiskt sett är varandras negationer.) Det går 
förvisso att efterleva N1 utan att bryta mot N3, men det går inte att 
förbjuda import med stöd av N3 utan att bryta mot N1. På motsvarande 
sätt går det att efterleva N2 utan att bryta mot N4, men det går inte att 
avstå från att förbjuda import med stöd av N4 utan att bryta mot N2. När 
både N1 och N3 existerar, samt när både N2 och N4 existerar, uppstår 
således inget dilemma eftersom det finns en möjlighet att följa både N1 
och N3 samt N2 och N4 samtidigt. Förespråkare för en snäv definition av 
”normkonflikt” kan hävda att det bara är att låta bli att tillämpa normer 
som N3 och N4 i sådana här fall, men man kan fråga sig hur önskat det 
resultatet vore, om lagstiftarens avsikt varit att just N3 eller N4 ska 
tillämpas. Att även kalla dessa situationer för normkonflikter innebär 
att komplexiteten hos potentiella former av samspel mellan normer i 
större utsträckning beaktas, och att oönskade resultat kan undvikas.210 
 
Figur 1. En illustration av de olika varianterna av normkonflikter. 

 

Konfliktlösningsmetoder 
Om konfliktande normer återfinns i mellanstatliga avtal, vilket är fallet 
för vissa av de potentiella normkonflikter som behandlas i denna 
avhandling, är ett första sätt att lösa konflikter att undersöka om det 

                              
210 Pauwelyn, 2003, s. 171, 174. 
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finns någon konfliktlösningsklausul, det vill säga en explicit regel om 
vad som ska hända i fall där det uppstår konflikter mellan en specifik 
norm och andra normer.211 
 
Är konfliktlösningsklausuler inte aktuella att använda, eller om det inte 
finns några tillämpbara sådana, finns möjligheten att falla tillbaka på 
etablerade konfliktlösningsprinciper.212 Tre sådana principer är: 
 

• lex posterior derogat legi priori (kortfattat: ”lex posterior”), 
som innebär att nyare lag har företräde framför äldre lag, 

• lex superior derogat legi inferiori (kortfattat: ”lex superior”), 
som innebär att den lag som har högst rang har företräde, samt 

• lex specialis derogat legi generali (kortfattat: ”lex specialis”), 
som innebär att speciallag har företräde framför en allmänt 
hållen lag.213 

 
Ett annat sätt att hantera normkonflikter är att genom en 
proportionalitetsbedömning balansera de två konfliktande normerna 
och försöka hitta en lösning.214 Proportionalitetsprincipen är en 
etablerad generell princip inom EU-rätten,215 som även kan användas 
för att lösa konflikter.216 Principens kärna, idén om balansering, är en 
etablerad juridisk metod med djupa historiska rötter.217 Enligt EU-
domstolens praxis handlar principen om att inte gå utöver vad som är 
ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå de legitima mål som 
eftersträvas med en bestämmelse. När det finns flera ändamålsenliga 
åtgärder att välja mellan ska den åtgärd väljas som är minst ingripande, 
och de vållade olägenheterna får inte vara orimliga i förhållande till de 
eftersträvade målen.218 En tillämpning av principen förutsätter att 
relevanta intressen identifieras och att dessa intressen på något sätt 
tillskrivs vikt.219 Vid beslut under osäkerhet kan det emellertid vara 

                              
211 Pauwelyn, 2003, s. 328. 
212 Vranes, 2006, s. 396; Pauwelyn, 2003, s. 126; Spaak, ”Rättspositivism och juridisk 

metod”, 2018, s. 66. 
213 Wahlberg, 2019, s. 158. 
214 Jeutner, 2017, s. 70. 
215 Craig & De Búrca, ”EU law: text, cases, and materials”, 2015, s. 583; Montini & 

Orlando, 2012, s. 179. 
216 Jeutner, 2017, s. 70. 
217 Ibid. 
218 Europeiska unionens domstol, ”Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 8 juli 

2010 i mål C-343/09”, 2010, s. 7078. Jämför med Craig & De Búrca, 2015, s. 583, 
och Montini & Orlando, 2012, s. 179. 

219 Craig & De Búrca, 2015, s. 583. 
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svårt att räkna på förväntade nyttor och balansera nyttor mot 
kostnader.220 
 
Ytterligare ett sätt att komma till rätta med normkonflikter är att lösa 
dem på ”lagstiftarnivå”.221 Även om det finns lösningsmetoder att tillgå 
i rättstillämpningen kan det finnas skäl att ändra de aktuella 
bestämmelserna så att konflikter undviks eller för att styra 
rättstillämpningens konfliktlösningar i en viss riktning. 

                              
220 Se Steel, 2014, s. 23, som talar om svårigheter med att göra cost-benefit-analyser 

när vetenskaplig osäkerhet råder. 
221 Pauwelyn, 2003, s. 436. 
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4. Motsättningar och lösningar 

Miljöbalkens portalparagraf 

En hållbar utveckling 
I miljöbalkens portalparagraf uttrycks det övergripande målet med 
miljöbalkens bestämmelser: en hållbar utveckling, som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö.222 Miljöbalkens beskrivning av en hållbar utveckling kan 
jämföras med den mest kända och etablerade definitionen av ”hållbar 
utveckling”, från FN:s världskommission för miljö och utveckling: ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.223 
Enligt denna definition av hållbar utveckling är det framtida 
generationer av människor som är föremål för vår etiska omsorg. Detta 
kan jämföras med ett biocentriskt eller ekocentriskt perspektiv på 
hållbar utveckling, som skulle innebära att direkt moralisk hänsyn ska 
tas till naturen (dess individer eller helheter) även bortom 
mänskligheten.224 
 
Vissa har uttryckt att miljöbalkens formulering av ”hållbar utveckling” 
vid en jämförelse med andra formuleringar har en tyngdpunkt på 
ekologiska värden, men att den detta till trots präglas av ett 
antropocentriskt perspektiv.225 I portalparagrafen står att en hållbar 
utveckling ”bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
                              
222 1 kapitlet 1 § första stycket miljöbalken. 
223 World commission on environment and development, 1987, s. 54 – översättning 

från United Nations development programme, ”Vad betyder hållbar utveckling?”, 
2017. 

224 Torpman, 2017, s. 282. Jämför med Scholtz, 2021, s. 80, som argumenterar för att 
individuella djurs egenvärde bör tas i beaktande i tolkningen av begreppet ”hållbar 
utveckling” inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. 

225 Se Kyrönviita, ”Odla fisk rätt: en systemanalytisk undersökning av den rättsliga 
styrningen av svenskt vattenbruk”, 2022, s. 83, som hänvisar till Westerlund och 
Basse. 
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ansvar för att förvalta naturen väl”226. Uttrycket ”naturen har ett 
skyddsvärde” antyder en ansats att frångå det antropocentriska 
perspektivet. Ett ”skyddsvärde” kan förvisso anses finnas av 
antropocentriska skäl, men förklaringar i förarbeten och doktrin av vad 
detta ”skyddsvärde” betyder pekar i en icke-antropocentrisk riktning. 
Michanek och Zetterberg menar att formuleringen av naturens 
skyddsvärde i portalparagrafen utgör en etisk utgångspunkt, som 
innebär att tillämpningen av balkens regler inte förutsätter att 
människan kan drabbas.227 Vidare indikerar flera uttalanden i 
miljöbalkens förarbeten att naturen tillskrivs direkt moralisk status. Där 
framgår bland annat att ”Naturen utgör inte bara livsmiljö för 
människan utan har dessutom ett eget skyddsvärde”228, 
”Utgångspunkten för miljöbalkens regler är också att naturen som sådan 
har ett värde”229 och ”[…] vilket är en naturlig följd av att naturen 
tillerkänns ett självständigt skyddsvärde”230. Dessa uttalanden ger stöd 
för en miljöcentrerad (biocentrisk eller ekocentrisk) tolkning av 
formuleringen av ”hållbar utveckling” i miljöbalkens portalparagraf.231 
 
Praxis som rättskälla kan inte användas till stöd för ovanstående 
tolkning, eftersom det saknas svensk praxis där uttrycket ”naturen har 
ett skyddsvärde” berörs. Om sådan praxis hade funnits hade den vidare 
kunnat användas för att fastställa det etiska ställningstagandets 
konsekvenser i enskilda fall. Praxis som rör miljöbalkens mål är över 
huvud taget sparsam,232 men det har i några av Mark- och 
miljööverdomstolens avgöranden refererats till portalparagrafen och de 
mål som uttrycks i den.233 Några resonemang om skyddsvärdets 
innebörd eller följder förekommer emellertid inte i domskälen. I regel 
nämns paragrafen i uppräkningen av tillämpliga lagrum, i stil med 
”Bestämmelserna i miljöbalken syftar enligt 1 kap. 1 § till att främja en 

                              
226 1 kapitlet 1 § första stycket miljöbalken. 
227 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 100–101. 
228 Prop. 1997/98:45 II, s. 7. 
229 Ibid., s. 8. 
230 Ibid., s. 9. 
231 Detta kan i sin tur möjliggöra tillskrivandet av juridiska rättigheter till naturen. Se 

Epstein & Schoukens, 2021, s. 211 och Chapron, Epstein & López-Bao, 2019, 
s. 1392. Darpö ifrågasätter en nödvändig sammankoppling mellan naturens 
intrinsikala värde och naturens juridiska rättigheter (Darpö, ”Can nature get it right? 
A study on rights of nature in the European context”, 2021, s. 49). 

232 Ebbesson, 2021, s. 76. 
233 Exempelvis MÖD 2003:45, MÖD 2005:55, MÖD 2005:66, MÖD 2006:53, 

MÖD 2009:48, MÖD 2010:13, MÖD 2010:38, MÖD 2010:53, MÖD 2013:39 och 
MÖD 2015:27. 
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hållbar utveckling […]”234. I MÖD 2010:53 anger den dåvarande 
Miljööverdomstolen att (bland annat) miljöbalkens första kapitel ger 
”de huvudsakliga ramarna för prövningen”. I MÖD 2005:66, som avser 
tillstånd till vindkraftverk, ”finner [Miljööverdomstolen] sammantaget 
att det allmänna intresset att bygga ut vindkraften för att främja en 
hållbar utveckling (se 1 kap. 1 § miljöbalken) talar för att [sic] bifall till 
bolagets ansökan vid prövning enligt 3 kap. 6 § miljöbalken”. 
Målstadgandet om en hållbar utveckling nämns här endast översiktligt 
i domskälen, och inte dess etiska utgångspunkter. 
 
I portalparagrafen framträder ännu en etisk utgångspunkt, nämligen att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. Här förutsätts alltså att människan 
har en rätt att förändra och bruka naturen, vilket därmed är en ännu mer 
grundläggande etisk utgångspunkt än principen att vi ska förvalta 
naturen väl. Denna utgångspunkt kan tolkas som tydligt antropocentrisk 
och förenad med en snäv natursyn. Vad rätten innebär finns det inga 
uttalanden om i förarbetena. Det anses nog så självklart att människan 
har en sådan rätt att rättens innebörd inte behöver förklaras närmare. 
 
Att ”förvalta” någonting innebär enligt Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademien att ha hand om någonting ”och sköta det för någon 
annans räkning”235. Michanek och Zetterberg skriver följande om 
förvaltaransvaret: ”Ägaren till en fastighet har inte rätt att bruka 
fastigheten för att enbart tillgodose sina egna intressen, utan ska även 
förvalta naturresurserna för kommande generationers behov.”236 Här 
avses inget annat än kommande generationer av människor. Enligt ett 
sådant perspektiv ges naturen endast ett indirekt skydd, i den mån den 
fyller viktiga funktioner för människor, och tillskrivs inte direkt 
moralisk status. Kanske är det därmed rimligt att säga att miljöbalkens 
formulering av ”hållbar utveckling” präglas av ett antropocentriskt 
perspektiv. Som beskrivits ovan, finns det dock även tydliga uttryck för 
ett miljöcentrerat perspektiv, och att det i det sammanhanget talas om 
”naturen” som helhet och inte dess beståndsdelar indikerar närmare 
bestämt att det rör sig om en ekocentrisk hållning. 

Antropocentrism eller ekocentrism? 
Givet ett holistiskt orienterat mål om en hållbar utveckling i 
portalparagrafen får också dess preciseringar i andra stycket, inklusive 
                              
234 MÖD 2015:27, Mark- och miljööverdomstolens domskäl. 
235 Svenska Akademien, ”Förvalta”, 2021a. 
236 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 101. 
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bevarandet av biologisk mångfald, koppling till ett sådant synsätt. 
Skälet till att förlust av biologisk mångfald ska hindras är då inte bara 
att det gynnar människor, utan arter ska få finnas kvar också för att de, 
i egenskap av helheter i naturen, har direkt moralisk status. Det 
antropocentriska perspektivet, som också tydligt skiner igenom i 
portalparagrafen, innebär emellertid att exempelvis arter inte har direkt 
moralisk status, utan enbart människor. Även när naturen förvaltas väl 
för framtida generationer av människor, och naturen tillskrivs indirekt 
moralisk status, är det mycket sannolikt att det som görs är otillräckligt 
utifrån ett ekocentriskt perspektiv, och att det utförs handlingar som 
direkt strider mot till exempel landetiken – exempelvis mänsklig 
aktivitet som framtida generationer av människor kan ha nytta av men 
som leder till utrotning av arter. Ekocentristiska etiska teorier har 
närmare till hands att prioritera bort såväl framtida som nuvarande 
människors intressen till förmån för naturen, än antropocentriska teorier 
som sätter människan i främsta rummet.  
 
En uppfattning att naturen har och inte har direkt moralisk status är 
ologisk. Att studier av rättskällor leder till detta ologiska fynd går 
kanske att leva med, men om det i sin tur leder till praktiska 
motsättningar när portalparagrafen ska tillämpas behöver motsägelsen 
lösas upp. En potentiell praktisk motsättning är att målsättningen om en 
hållbar utveckling, inklusive bevarandet av biologisk mångfald, i vissa 
fall blir både förenlig och oförenlig med verksamheter som människor 
vill bedriva. Om paragrafen blir tillämplig i ett sådant fall, exempelvis 
för att övriga regler i miljöbalken ger tolkningsutrymme, kommer den 
inte att kunna ge den vägledning som behövs. 
 
Givet en utgångspunkt att naturen har moralisk status, måste den 
skyddas i större utsträckning än givet utgångpunkten att den inte har 
det, eftersom den i det första fallet måste skyddas även i fall där 
människor (totalt sett) inte tjänar på det eller till och med förlorar på 
det. Sedan är det inte alltid så lätt att säga vad människan tjänar på. I 
fallet med invasiva arter, är det inte bara bra för de arter som ”slipper” 
utrotas att hindra introduktion och spridning av invasiva främmande 
arter, utan även för människan, som annars också sannolikt drabbas av 
de problem som dessa arter för med sig. Om vi dock tänker oss ett fall 
där människan skulle ha något att vinna på introduktionen av en 
potentiellt invasiv främmande art, till exempel bättre möjligheter till 
fiske eller jakt, ställs valet mellan att skydda naturen för sin egen skull 
eller enbart för människans skull på sin spets. Signalkräftan, 
exempelvis, planterades ut avsiktligt i svenska sjöar och vattendrag,237 
                              
237 Havs- och vattenmyndigheten, 2022. 
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och även om man då inte visste att den skulle bli en invasiv främmande 
art, är en risk med att introducera nya arter på nya platser just att de kan 
sprida sig och ta över. Även fall där människan inte tror sig ha något att 
vinna på att riskera att introducera en art till följd av en verksamhet, och 
denna art inte heller beräknas orsaka allvarliga problem för människan 
men likväl kan leda till artutrotning i viss omfattning, ger 
portalparagrafen otydlig vägledning eftersom den å ena sidan 
implicerar att de arter som riskerar att utrotas måste skyddas för deras 
egen skull, men samtidigt att så inte behöver ske, och att verksamheten 
därmed kan bedrivas. Beroende på vilka den hållbara utvecklingen ska 
vara hållbar för, kommer olika beslut att behöva fattas, och som 
portalparagrafen är formulerad och tolkats ovan, är detta otydligt. 

Några tolkningsalternativ 
Ovan beskrivna motsättning skulle kunna undvikas genom att inte tolka 
utgångspunkten att naturen har ett ”skyddsvärde” på ett miljöcentrerat 
sätt (som gjorts ovan) – det vill säga genom att inte inkludera egenvärde 
och direkt moralisk status i tolkningen, utan att förstå målet om en 
hållbar utveckling som fullständigt antropocentriskt. En utgångspunkt 
att naturen enbart har extrinsikalt värde och indirekt moralisk status har 
potential att erbjuda ett gott skydd för naturen, i och med att vi 
människor är beroende av naturen på många olika sätt och därför bör 
skydda och bevara den för vår egen skull.238 Som nämndes i 
avhandlingens inledning är många överens om att det utan biologisk 
mångfald inte kan finnas något liv alls på planeten.239 En 
antropocentrisk utgångspunkt kan paras ihop med en 
försiktighetsprincip, där bevisbördan ligger hos den som vill göra något 
som skadar naturen att visa att det behövs för människans skull.240 En 
smalare antropocentrisk utgångspunkt, enligt vilken människan som 
huvudregel får använda naturen som medel för sina ändamål och den 
som vill skydda naturen har bevisbördan för att ett skydd behövs (för 

                              
238 Beckerman & Pasek, ”In defence of anthropocentrism” 2010, s. 87; Singer, 

”Practical ethics”, 2011, s. 241. Jämför med Westerlund, ”En hållbar rättsordning: 
rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor”, 1997, s. 171. 

239 Centrum för biologisk mångfald, 2022a; The Intergovernmental science-policy 
platform on biodiversity and ecosystem services, 2018, s. XVIII; Europeiska 
kommissionen, 2020, s. 2. 

240 Jämför med Steffen m.fl., 2015, s. 745. 
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människans skull),241 – Sands m.fl. kallar detta för ”a traditional 
approach”242 – innebär dock ett mindre gott skydd för naturen. 
 
Mot bakgrund av vad som står i portalparagrafen om människans 
förvaltaransvar och ”rätt” att bruka naturen, skulle en antropocentrisk 
tolkning av ”skyddsvärde” i större utsträckning få paragrafens olika 
delar att hänga ihop, och även få portalparagrafen att bättre hänga ihop 
med andra delar av miljöbalken. Detta vore något i stil med en så kallad 
”systematisk tolkning”, ”som vilar på utgångspunkten att rättssystemet 
är – eller i vart fall kan och bör tolkas så att det blir – konsekvent och 
motsägelsefritt”243. När olika tolkningsmetoder ger olika resultat, kan 
en sådan systematisk tolkning prioriteras framför en subjektiv tolkning 
med utgångspunkt i förarbetena, i och med att den sistnämnda leder till 
motstridigheter.244 
 
Något som å andra sidan talar för att i det aktuella fallet tillmäta 
förarbetsuttalandena om naturens egenvärde en avgörande betydelse 
vid tolkningen, är att en drivkraft bakom portalparagrafens formulering 
är att vi behöver ändra vårt förhållningssätt till naturen och att det finns 
en avsikt att dessa värderingar ska återspeglas i miljölagstiftningen.245 
När förarbetsuttalandena är så tydliga på denna punkt bör det rimligen 
påverka tolkningen av lagtexten. Samtidigt kan förarbetsuttalandena 
framstå som mindre övervägda, vilket talar mot att tillmäta dem en 
avgörande betydelse.246 Det faktum att portalparagrafens funktion är att 
ge vägledning i oklara fall247 innebär att en miljöcentrerad tolkning av 
den (biocentrisk, ekocentrisk eller en ”hybridvariant”) skapar en viss 
obalans, eftersom vår miljölagstiftning i övrigt tillåter mänsklig 
exploatering av naturen på ett sätt som inte kan sägas vara förenligt med 
vare sig biocentrismen eller ekocentrismen, i och med att det i många 
fall är tillåtet att använda naturresurser till mer än att tillgodose basala 

                              
241 Jämför med hur handelshindrande åtgärder till skydd för människors, djurs eller 

växters liv eller hälsa enligt WTO:s regelverk som huvudregel endast får vidtas om 
det finns tillräckliga vetenskapliga evidens (mer om detta nedan). 

242 Sands m.fl., 2018, s. 230. 
243 Wahlberg, 2019, s. 158. 
244 Jämför med MacCormick, ”Argumentation and interpretation in law”, 1996, s. 26, 

som diskuterar prioritering mellan olika tolkningsmetoder. Jämför även med 
Pauwelyn, 2003, s. 241, som skriver att det brukar anses råda en presumtion om att 
det inte föreligger konflikter mellan normer, och att det tolkningsalternativ som 
harmoniserar två normer då är att föredra. 

245 Prop. 1997/98:45 I, ”Miljöbalk”, s. 163. 
246 Bengtsson, 2001, s. 26. Jämför med Bengtsson, ”Grundlagen och fastighetsrätten”, 

1996, s. 143. Se även Wahlberg, 2019, s. 160. 
247 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 104. 
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mänskliga behov även om det innebär att exempelvis arter utrotas och 
ekosystem skadas. Att portalparagrafen ska användas vid oklara fall 
innebär alltså att klara och tydliga regler i andra delar av miljöbalken 
eller annan lagstiftning kan tillämpas även om det innebär tillåtande av 
verksamheter som är problematiska ur ett miljöcentrerat perspektiv, 
medan oklara regler rörande verksamheter som kanske inte har så stor 
påverkan på naturen ska tillämpas utifrån ett miljöcentrerat perspektiv. 
Det finns sammanfattningsvis både argument för och emot en 
miljöcentrerad tolkning av ”skyddsvärde”, med stöd i förarbets-
uttalandena. 
 
Ett alternativ till att inta det antropocentriska eller det miljöcentrerade 
perspektivet skulle kunna vara att tolka portalparagrafen i dess 
nuvarande lydelse som att naturen där enbart presumeras ha ett värde i 
sig. Presumtionen kan då brytas om det finns goda skäl att göra avsteg 
från grundhållningen, exempelvis vetenskapligt stöd för att stor nytta 
för människor kan uppnås på bekostnad av en kränkning av 
”egenvärdet”.248 En sådan tolkning skulle leda till att portalparagrafen 
inte uttrycker någonting ologiskt om att naturen både har och inte har 
moralisk status – den tar inte alls ställning till denna fråga249 – utan 
beskriver hur vi ska betrakta naturen som huvudregel (nämligen som 
om den har egenvärde), och erbjuder en prioritetsordning för situationer 
där det uppstår motsättningar mellan olika intressen, enligt vilken 
människan får större prioritet än vad som sannolikt följer av 
miljöcentrerade etiska teorier.250 
 
En presumtion om naturens intrinsikala värde ger naturen ett skydd 
även i situationer där naturens extrinsikala värde för människan inte kan 
bevisas. På så sätt är skyddet bättre för naturen än om en smal 
antropocentrisk utgångspunkt intas. Om tillräckliga evidens 
frambringas för att mänskligheten skulle gynnas av att presumtionen 
bryts (och då även på sätt som inte handlar om att tillgodose basala 
mänskliga behov), kan dock ett presumtionsbrott ske. Skyddet blir 
således enligt denna tolkning sannolikt inte lika starkt som när 
                              
248 Våra förpliktelser gentemot naturen kan enligt en sådan tolkning av 

portalparagrafen liknas vid så kallade ”prima facie-plikter” inom pliktetiken, vilka 
presumeras vara plikter tills presumtionen bryts för att andra plikter måste följas i 
stället (Ross, ”Foundations of ethics”, 1939, s. 312). 

249 Tolkningen kan dock sägas vila på en antropocentrisk grund. 
250 Ordet ”sannolikt” används här därför att det finns olika grader av ”stränghet” hos 

olika miljöcentrerade teorier. Om vi exempelvis utgår ifrån Sterbas biocentrism, får 
andra organismers basala behov inte kränkas för att tillgodose människors icke-
basala behov. Människan skulle därmed få större prioritet än vad som följer av 
Sterbas teori, om naturen enbart presumeras ha ett värde i sig. 
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”skyddsvärde” tolkas på ett miljöcentrerat sätt, men bevisbördan ligger 
ändå på den som vill bryta presumtionen om naturens egenvärde, som 
måste visa att ett presumtionsbrott är rimligt.  
 
För att undvika motsättningen i portalparagrafen mellan naturens 
”skyddsvärde” och ”människans rätt” finns sammanfattningsvis några 
vägar att gå: 1) att tolka skyddsvärdet som att naturen (enligt lagen) har 
intrinsikalt värde och direkt moralisk status, och att ”människans rätt” 
att bruka naturen därmed är mycket begränsad, 2) att tolka skyddsvärdet 
som att naturen tillskrivs enbart extrinsikalt värde och indirekt moralisk 
status, och att ”människans rätt” att bruka naturen är stark, samt 3) att 
tolka skyddsvärdet som en presumtion om att naturen har intrinsikalt 
värde och direkt moralisk status, och att människan således har en 
svagare rätt än vad som antas i (2), men starkare än vad som antas i (1), 
i och med att presumtionen om naturens värde kan brytas när det finns 
evidens för att det behövs till förmån för viktiga (men även icke-basala) 
mänskliga intressen. 

Reglering om invasiva främmande arter 

Etiskt perspektiv på biologisk mångfald 
Att miljöcentrerade etiska teorier är negativt inställda till förlust av 
biologisk mångfald kan enkelt konstateras. Ekocentrismen är den 
inriktning av etiska teorier som bäst ger stöd för bevarandet av biologisk 
mångfald, i och med att arter (som utgör helheter) tillskrivs direkt 
moralisk status.251 Den biologiska mångfalden bidrar även till resiliens 
hos ekosystemen,252 vilket är positivt utifrån en holistisk utgångspunkt. 
Att en art dör ut innebär vidare att individer tillhörande den arten inte 
kan leva, vilket är problematiskt enligt biocentrismen, som tillskriver 
individer direkt moralisk status. Aktiviteter som leder till minskning av 
biologisk mångfald utan att tillgodose grundläggande mänskliga 
intressen kan därför rimligen inte vara tillåtna enligt biocentrismen, i 
vart fall inte deontologiska varianter av den. Det kan noteras att de 
funktioner som den biologiska mångfalden kan fylla för människan 
sannolikt innebär att den bör bevaras även enligt flera icke-
miljöcentrerade etiska teorier, vilket emellertid endast innebär ett 
indirekt skydd för biologisk mångfald. 
 
                              
251 Torpman, 2017, s. 258. 
252 Steffen m.fl., 2015, s. 744. 
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Även om det är tydligt att man enligt de miljöcentrerade teorierna bör 
skydda den biologiska mångfalden kan det diskuteras hur teorierna 
förhåller sig till invasiva främmande arter. EU-förordningen om 
invasiva främmande arter stadgar att utrotningsåtgärder ska vidtas för 
att hindra att invasiva främmande arter etableras och sprids, och om det 
inte är möjligt, att andra åtgärder ska vidtas för inneslutning och 
kontroll. Vad säger Taylors och Callicotts teorier om att exempelvis 
jaga och döda mårdhundar? Vid första anblicken verkar det fel att döda 
en levande varelse enligt Taylors biocentrism, men eftersom 
mårdhunden introducerats i naturen av människan kan det ifrågasättas 
hur ”vilt” den förekommer i naturen. Räddandet av arter som nästan 
utrotats till följd av tidigare mänsklig intervention i naturen, och 
återställandet av ekologisk stabilitet och balans hos ekosystem som 
skadats av tidigare mänsklig aktivitet, kan vara moraliskt rätt enligt 
Taylor.253 
 
Givet Callicotts ekocentrism är det ännu enklare att motivera dödandet 
av enskilda mårdhundar för att rädda andra arter, eftersom det av 
landetiken följer att individer kan offras för det holistiska bästa.254 
Utrotningsåtgärder kan förvisso vara problematiska enligt 
ekocentrismen om den invasiva främmande art som man försöker att 
utrota i ett område inte längre finns någon annanstans.255 Detta får dock 
ses som ett undantagsfall, även om det i och med klimatförändringarna 
kan komma att aktualiseras i framtiden. 

Nationell och EU-rättslig reglering 
I Sverige regleras invasiva främmande arter i miljöbalken och 
förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. Vidare är EU-
förordningen om invasiva främmande arter direkt tillämplig i 
Sverige.256 EU-förordningen har inneburit ett samlat regelverk, som 
tidigare saknades,257 med en samordnad strategi kring problemet med 
invasiva främmande arter i hela EU.258 EU-förordningen innebär bland 
annat upprättande av en så kallad ”unionsförteckning” där invasiva 
                              
253 Taylor, 1986, s. 176. 
254 Torpman, 2017, s. 160. 
255 Ibid. 
256 Reichel, ”EU-rättslig metod”, s. 115. 
257 Naturvårdsverket, 2008, s. 23. 
258 Europeiska kommissionen, ”COM(2013) 620 final. Förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter”, 2013, s. 5. 
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främmande arter listas. För arter i unionsförteckningen gäller en rad 
restriktioner och åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att hindra 
arterna från att spridas.259 Exempel på en EU-listad art som finns i 
svensk natur är bisam,260 som Sverige således måste vidta åtgärder mot. 
Under 2017 inventerades det sydliga utbredningsområdet för bisam och 
insatser genomförs för att utrota populationen söder om Höga 
Kusten.261 

Världshandelsorganisationens avtal 
För att kunna föras upp på unionsförteckningen måste en art enligt EU-
förordningen uppfylla ett antal kriterier – bland annat ska det ha utförts 
en riskbedömning, av EU-kommissionen eller av den medlemsstat som 
begärt att föra upp en art på unionsförteckningen.262 I EU-förordningen 
står att ”[g]emensamma kriterier för utförande av riskbedömningen bör 
fastställas för att säkerställa att reglerna i WTO:s relevanta avtal 
följs”263. Här finns alltså en uttrycklig hänvisning till WTO:s reglering. 
 
WTO bildades år 1995 för att underlätta internationell handel. 
Dessförinnan fanns under åren 1948–1994 det allmänna tull- och 
handelsavtalet (eng.: ”the General agreement on tariffs and trade”), 
förkortat ”GATT”, som bildades mot bakgrund av andra världskriget 
och innehöll regler om handel med varor, vilka WTO:s regelsystem 
inkluderade och byggde vidare på.264 WTO:s roll är bland annat att 
administrera detta globala system av överenskomna regler för handel, 
och att lösa konflikter mellan medlemmar rörande tolkning och 
tillämpning av reglerna.265 De WTO-administrerade reglerna har tagits 
fram genom förhandlingar mellan organisationens medlemmar (i 

                              
259 Europeiska unionen, ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter”, 2014, artikel 7, 13 och 14–17. 

260 Bisam (även kallad ”bisamråtta”) är en gnagare som infördes av människan från 
Amerika till Finland på 1900-talet och sedan tog sig till Sverige. Bisam har en hög 
reproduktionstakt och stor förmåga att gräva och bygga hyddor, vilket orsakar olika 
typer av problem, exempelvis i form av förändringar i sammansättningen av 
vegetationen i sjöar och vattendrag, samt negativ påverkan på fågelliv, fisk och 
ryggradslösa djur som lever i vatten (Naturvårdsverket, ”Bisam”, 2022f). 

261 Svenska jägareförbundet, ”Bisam (ondatra zibethicus)”, 2020. 
262 Dessa framgår av EU-förordningen (Europeiska unionen, 2014), artikel 4, med 

hänvisning till artikel 5.1 i samma förordning. 
263 Ibid., skäl 13. 
264 Världshandelsorganisationen, ”History of the multilateral trading system”, 2022a. 
265 Världshandelsorganisationen, ”Who we are”, 2022b. 
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nuläget 164 till antalet, däribland Sverige).266 En central del av 
underlättandet av den internationella handeln är att förhindra 
handelshinder. Ett handelshinder kan exempelvis införas för att skydda 
lokala producenter, vilket WTO försöker förhindra. I GATT finns regler 
som är tänkta att eliminera handelshinder och diskriminerande 
behandling i internationell handel.267 
 
För att skydda människa och miljö kan det ibland vara motiverat att 
frångå huvudreglerna i GATT och vidta åtgärder som innebär att handel 
inskränks. Om det till exempel är känt att en invasiv främmande art 
riskerar att introduceras till följd av handel, såsom exempelvis är fallet 
med eldmyran som spridit sig runt om i världen genom att följa med 
som medpassagerare på internationella handelsfartyg,268 kan det behöva 
införas åtgärder för att förhindra detta. I fallet med eldmyran kan en 
etablering av dessa i Sverige förhindras genom övervakning av import 
av varor och andra handelsvägar.269 Vissa typer av handelshinder 
medges inom WTO:s regelverk av avtalet om tillämpning av sanitära 
och fytosanitära åtgärder (eng.: ”the Agreement on the application of 
sanitary and phytosanitary measures”), förkortat ”SPS-avtalet”. 
 
I SPS-avtalet, som förhandlats fram och skrivits under av WTO:s 
medlemmar, stadgas att medlemmarna under vissa omständigheter har 
rätt att vidta sanitära och fytosanitära åtgärder, det vill säga åtgärder 
för livsmedelssäkerhetens, djurhälsans och växthälsans skull.270 Det 
kan handla om åtgärder för att förhindra introduktion eller spridning av 
till exempel sjukdomar eller gifter, vilket kan ske exempelvis med hjälp 
av regler eller krav, bland annat på produktionsmetoder, testning, 
inspektion, certifiering, transportmetoder, paketering och märkning –
dessa exempel återfinns i definitionen av ”sanitär och fytosanitär 
åtgärd” i artikel 4.1 i SPS-avtalet. Sådana åtgärder får emellertid endast 
vidtas i den utsträckning som är nödvändigt för att skydda människors, 
djurs eller växters liv eller hälsa, de måste vara baserade på 
vetenskapliga principer och de får som huvudregel inte upprätthållas 
utan tillräckliga vetenskapliga evidens (eng.: ”sufficient scientific 

                              
266 Världshandelsorganisationen, 2022a. 
267 Världshandelsorganisationen, ”The general agreement on tariffs and trade (GATT 

1947)”, 2022d. 
268 Naturvårdsverket, ”Nya arter på EU:s förteckning över invasiva arter”, 2022i; 

Naturvårdsverket, ”Eldmyra”, 2022j. Problemet med eldmyran ur ett biologisk 
mångfalds-perspektiv är att den konkurrerar ut andra myrarter. 

269 Ibid. 
270 Världshandelsorganisationen, 1994b, artikel 2.1; Världshandelsorganisationen, 

”Sanitary and phytosanitary measures”, 2022f. 
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evidence”).271 Det är således upp till den som vill införa en åtgärd att 
visa att det föreligger omständigheter som motiverar åtgärden. 
 
Att WTO:s avtal ska hållas följer förvisso redan av EU:s medlemskap i 
WTO men står som ovan nämnts också uttryckligen i EU-förordningen 
rörande bland annat riskbedömning. Forskare som analyserat metoden 
för riskbedömning på uppdrag av EU-kommissionen har i och för sig 
uttryckt positionen att WTO:s standard ska ses som en övergripande 
vägledning.272 Det kan dock antas att detta inte betyder någonting annat 
än att riskbedömningen ska vara förenlig med SPS-avtalet. 
 
I den svenska förordningen om invasiva främmande arter finns 
ytterligare hänvisningar till WTO:s regelverk. Om Sverige vill begära 
att en art förs upp på unionsförteckningen ska den föregående 
riskbedömningen genomföras av Naturvårdsverket eller Havs- och 
vattenmyndigheten, den förra för arter som lever på land och den senare 
för arter som lever i vatten.273 Riskbedömningen ska lämnas till 
regeringen tillsammans med uppgifter om hur kriterierna i EU-
förordningen uppfylls, och hur ett upptagande i unionsförteckningen är 
förenligt med SPS-avtalet.274 Medlemsstaterna tillåts enligt EU-
förordningen även att upprätta nationella förteckningar över arter för 
vilka samma restriktioner och åtgärder kan tillämpas på medlemsstatens 
territorium.275 När det gäller upptagande av arter till en svensk nationell 
förteckning över invasiva främmande arter – som det för närvarande 
pågår arbete med att upprätta – är arbetsgången liknande den när 
Sverige vill begära att en art förs upp på unionsförteckningen,276 med 
skillnaden att det ska finnas en konsekvensutredning och en bedömning 
av förslagets förenlighet med SPS-avtalet. WTO:s SPS-avtal nämns 
därmed i den svenska förordningen, och även om det inte uttrycks 
explicit, framstår det som underförstått att förslag på upptagande av 
arter till den nationella förteckningen som strider mot SPS-avtalet inte 
kan få genomslag. 
 
WTO administrerar inte bara ett regelsystem, utan löser också tvister 
mellan medlemmarna rörande reglerna. Tvistelösningsprocesser kan 
                              
271 Världshandelsorganisationen, 1994b, artikel 2.2. Åtgärder som sker i enlighet med 

vissa specifika internationella standarder presumeras vara förenliga med SPS-
avtalet enligt artikel 3.3 i samma avtal. 

272 Roy m.fl., ”Invasive alien species – framework for the identification of invasive 
alien species of EU concern (ENV.B.2/ETU/2013/0026)”, 2014, s. 221. 

273 3 och 5 §§ förordning (2018:1939). 
274 6 § förordning (2018:1939). 
275 Europeiska unionen, 2014, artikel 12. 
276 Vilket framgår av 14 § förordning (2018:1939). 
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inledas om ett medlemsland anser att ett annat medlemsland agerat i 
strid med överenskommelserna, till exempel i form av åtgärder som 
hindrar handel utan stöd i regelverket. För att lösa sådana tvister har 
WTO ett tvistelösningsorgan, DSB (”The Dispute Settlement Body”), 
bestående av alla medlemsländer. I första hand görs försök att låta 
parterna lösa tvisten på egen hand genom samråd. Om det inte lyckas 
kan på en parts begäran en panel utses av DSB, vilken föreslår ett beslut 
i frågan. Processen som föregår förslaget liknar en domstolsprocess 
med skriftliga yttranden från båda parter, muntliga förhandlingar, 
eventuell konsultation med experter (till exempel i vetenskapliga 
frågor), och slutligen ett förslag på beslut om överträdelse har skett eller 
inte.277 
 
WTO-panelens beslutsförslag presenteras för DSB som fattar ett beslut, 
vilket går att överklaga en gång av båda parter och då hamnar hos ett 
särskilt överklagandeorgan.278 När tvistelösningsprocessen har lett till 
ett beslut förväntas den förlorande parten rätta sig efter beslutet inom 
skälig tid. Om detta inte görs, ska den vinnande parten kompenseras. 
För det fall förhandlingar rörande kompensation inte leder till någon 
överenskommelse, kan den vinnande parten efter tillåtelse från DSB 
införa sanktioner, till exempel i form av strafftullar, med syftet att få 
den förlorande parten att rätta sig efter det ursprungliga beslutet.279 Det 
handlar alltså om åtgärder från den vinnande partens sida som försvårar 
för den förlorande parten att exempelvis exportera produkter till den 
vinnande parten, och det ska i första hand ske inom samma sektor som 
tvisten har rört.280 

Försiktighetsprincipen i CBD och miljöbalken 
Hanteringen av invasiva främmande arter (exempelvis bekämpnings-
åtgärder) samt de negativa direkta och indirekta effekterna av deras 
spridning innebär enorma kostnader.281 Som exempel kan nämnas den 
bekämpning av gudaträd som sker årligen för mångmiljonbelopp i 
Tyskland och USA.282 I EU-förordningen uttrycks att ”[f]örebyggande 
åtgärder är i allmänhet mer önskvärda från miljösynpunkt och mer 

                              
277 Världshandelsorganisationen, ”A unique contribution”, 2022e. 
278 Världshandelsorganisationen, 2022e. 
279 Ibid.; Bring, Mahmoudi & Wrange, ”Sverige och folkrätten”, 2014, s. 345. 
280 Världshandelsorganisationen, 2022e. 
281 Gren, Isacs & Carlsson, ”Costs of invasive alien species in Sweden”, 2009, s. 139; 

Riksrevisionen, 2022, s. 9. 
282 Naturvårdsverket, 2022g. I Sverige förekommer arten fortfarande endast 

sporadiskt. 
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kostnadseffektiva än åtgärder som görs i efterhand och bör 
prioriteras”283, och av motiven till EU-förordningen framgår att 
”[f]örebyggande åtgärder erkänns internationellt som det effektivaste 
sättet att undvika problemet med invasiva främmande arter”284. 
 
Framåtsyftande och bakåtsyftande (eng.: ”forward-looking” och 
”backward-looking”) reglering brukar benämnas som reglering ex ante 
och ex post.285 Ex ante-reglering av invasiva främmande arter innebär 
att insatser görs som förhindrar att arter introduceras och sprider sig, 
medan exempel på ex post-reglering av invasiva främmande arter skulle 
kunna vara regler om ersättning för uppkomna skador på grund av de 
invasiva främmande arternas introduktion och spridning.286 Även om 
också ex post-reglering kan påverka människors beteenden, har ex ante-
reglering större potential att förhindra att skador alls uppstår, vilket är 
lämpligt när det av olika anledningar finns svårigheter med att återställa 
effekterna av uppkomna skador i efterhand.287 En utgångspunkt i den 
EU-rättsliga regleringen är att det bästa är om introduktion av invasiva 
främmande arter kan förhindras helt, och om detta inte sker, att insatser 
bör göras i ett tidigt skede för att stoppa spridningen. När en art väl fått 
stor spridning, vilket skett i Sverige med signalkräftan och även andra 
EU-listade arter som jätteloka och jättebalsamin, är utrotning inte en 
möjlighet utan det får i stället utföras andra typer av åtgärder i form av 
begränsning eller inneslutning, vilka är kostsamma och riskerar att inte 
bedrivas på ett effektivt sätt.288 
 
Att regleringen om invasiva främmande arter fått ett ökat fokus på 
förebyggande åtgärder är i linje med försiktighetsprincipen.289 Ett syfte 
med EU-förordningen är att fullgöra skyldigheterna enligt CBD,290 där 
försiktighetsprincipen har en central roll. Följande hänvisning till CBD 
återfinns i EU-förordningen: 
 

                              
283 Europeiska unionen, 2014, skäl 15. 
284 Europeiska kommissionen, 2013, s. 6. 
285 Rose-Ackerman, ”Regulation and the law of torts”, 1991, s. 54. 
286 Pettersson & Keskitalo, 2012, s. 64. 
287 Shavell, ”Economic analysis of accident law”, 1987, s. 279–281. 
288 Naturvårdsverket, ”Arbete med arter med stor spridning enligt EU-förordning om 

invasiva främmande arter”, 2022h. 
289 Jämför med Pettersson & Keskitalo, 2012, s. 64, som beskriver en tillämpning av 

försiktighetsprincipen som exempel på reglering ex ante. 
290 Langlet & Mahmoudi, ”EU environmental law and policy”, 2016, s. 365. 
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Unionen är part i konventionen om biologisk mångfald […] och är 
skyldig att följa artikel 8 h i den konventionen. Där anges att parterna så 
vitt möjligt och på lämpligt sätt ska ”förhindra införseln av, kontrollera 
eller utrota de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller 
arter.291 

 
CBD är den mest centrala internationella konvention där invasiva 
främmande arter behandlas.292 Konventionen erbjuder ett ramverk för 
arbete med biologisk mångfald, bland annat genom regelbundna möten 
mellan konventionens parter för att utvärdera hur konventionen 
implementeras, ta fram arbetsprogram etc., assisterat av utsedda expert- 
och arbetsgrupper.293 Exempel på tidigare gemensamt arbete är en 
strategisk plan inklusive 20 mål (”Aichi biodiversity targets”) för 
åren 2010–2020, vilket bland annat ledde till en överenskommelse 
mellan parterna om reviderade nationella handlingsplaner.294 Vid det 
femtonde partsmötet i december 2022 enades parterna om ett globalt 
ramverk för biologisk mångfald med fyra långsiktiga mål för år 2050 
och 23 åtgärdsmål för årtiondet fram till 2030.295 
 
CBD ställer upp övergripande mål, men ansvaret ligger på 
konventionens parter att uppnå målen med hjälp av till exempel 
reglering och nationella strategier och handlingsplaner. Sverige (liksom 
de allra flesta av världens länder samt EU) är part till konventionen.296 
I CBD uttrycks försiktighetsprincipen på följande sätt: ”där det 
föreligger hot om betydande minskning eller förlust av biologisk 
mångfald bör brist på full vetenskaplig visshet inte användas som skäl 
för att uppskjuta åtgärder för att undvika eller minimera ett sådant 
hot”297. 
 

                              
291 Europeiska unionen, 2014, skäl 4. 
292 En annan relevant internationell konvention är barlastkonventionen, som reglerar 

utsläpp av barlastvatten. Med barlastvatten kan växter, djur, bakterier, virus och 
svampar transporteras till områden som de annars inte hade kunnat sprida sig. Se 
prop. 2008/09:229, ”Anslutning till och genomförande av 
barlastvattenkonventionen”, Bilaga 2. 

293 Sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, ”Introduction”, 2021. 
294 Sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, ”Strategic plan for 

biodiversity 2011–2020, including Aichi biodiversity targets”, 2020. 
295 United Nations environment programme, ”Kunming-Montreal global biodiversity 

framework, 18 Dec. 2022, CBD/COP/15/L.25”, 2022, s. 8–13. 
296 Sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald, ”List of parties”, 2022b. 
297 Förenta nationerna, 1992, preambeln (nionde punkten). Svensk översättning från 

Sveriges överenskommelser med främmande makter, ”SÖ 1993:77 Nr 77 
Konventionen om biologisk mångfald Rio de Janeiro den 5 juni 1992”, 1993, s. 3. 
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Försiktighetsprincipen förekommer också i nationell svensk rätt i 
andra kapitlet i miljöbalken om de så kallade ”allmänna 
hänsynsreglerna”. Dessa regler ”medför att all verksamhet och alla 
åtgärder som kan påverka hälsa eller miljön skall bedrivas på ett sådant 
sätt att olägenheterna förebyggs eller begränsas”298. Verksamheter eller 
åtgärder som direkt eller indirekt innebär en risk för spridning av 
invasiva främmande arter faller under dessa hänsynsregler. I 2 kapitlet 
3 § miljöbalken finns vad som kallas för ”det generella kravet på 
försiktighetsmått”299 – ett krav på att: 
 

[…] utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik.  
 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.300 

 
Bestämmelsen har ett mycket vitt tillämpningsområde och omfattar en 
stor mängd olika försiktighetsmått. I andra stycket uttrycks 
försiktighetsprincipen.301 
 
De allmänna hänsynsreglerna gäller endast ”sådana åtgärder som inte 
är av försumbar betydelse i det enskilda fallet”302. Bland reglerna ingår 
krav på kunskap, skyddsåtgärder, lokalisering, energihushållning, 
produktval och andra försiktighetsmått. Kraven gäller alla som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd,303 även om 
kraven varierar med verksamhetens art och omfattning.304 Ett tillstånd 
kan dock begränsa utövarens skyldighet att följa hänsynsreglerna, 
eftersom denne då inte behöver göra mer än vad som följer av tillståndet 
gällande de frågor som behandlas i tillståndet.305 Å andra sidan kan det 
i ett tillstånd ställas särskilda krav på att utövaren vidtar 
försiktighetsmått, exempelvis för att förhindra spridning av invasiva 

                              
298 Prop. 1997/98:45 I, s. 231. 
299 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 117. 
300 2 kapitlet 3 § miljöbalken. 
301 Prop. 1997/98:45 II, s. 19. 
302 2 kapitlet 1 § miljöbalken. 
303 Ibid. 
304 Ebbesson, 2021, s. 77. 
305 Prop. 1997/98:45 I, s. 207. 
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främmande arter. Det är den som ansvarar för en verksamhet eller 
åtgärd, såväl tillståndspliktig som icke tillståndspliktig, som ska kunna 
visa att kraven i hänsynsreglerna följs, i samband med bland annat 
prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens samt vid 
tillsyn.306 Bevisbördan ligger således på utövaren. 
 
Kraven i hänsynsreglerna får huvudsakligen genomslag genom regler 
om prövning om en verksamhet får bedrivas på en viss plats 
(tillåtlighet), prövning om en verksamhet eller åtgärd uppfyller 
hänsynsreglerna (tillstånd, godkännande), prövning om undantag ska 
göras från förbud eller restriktion (dispens), samt regler om tillsyn för 
att kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens krav. Reglerna riktar sig 
på så sätt mer till domstolar och andra myndigheter än direkt till 
utövaren.307 Genomslaget av kraven blir indirekt genom att de till 
exempel får betydelse för om en verksamhetsutövare erhåller tillstånd 
och i så fall under vilka förutsättningar, eller att ett föreläggande ges 
efter att en myndighet utfört tillsyn av en verksamhet. Kraven kan även 
få genomslag genom regler om sanktioner (straff och 
miljösanktionsavgift) vid brott mot villkor i tillstånd med mera, samt 
bestämmelsen om civilrättslig talan i domstol,308 där en grund för talan 
mot miljöfarlig verksamhet som bedrivs utan tillstånd kan vara att 
nödvändiga försiktighetsmått måste vidtas.309 Eftersom kraven på 
försiktighetsmått enligt försiktighetsprincipen gäller så snart det finns 
skäl att anta att skada kommer att uppkomma till följd av en verksamhet 
eller åtgärd, kan kraven ställas i samband med till exempel en 
tillståndsprövning eller efter genomförd tillsyn, även om det inte är 
fastställt exakt om och i så fall hur skada kommer att uppkomma i det 
enskilda fallet.310 
 
Kraven i miljöbalkens hänsynsregler311 ”gäller i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.”312 En 
avvägning ska således göras om det är rimligt att kraven ska behöva 

                              
306 2 kapitlet 3 § miljöbalken. 
307 Prop. 1997/98:45 I, s. 203. 
308 Enligt 32 kapitlet 12 § miljöbalken. 
309 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 113. 
310 Ibid., s. 119. 
311 Det vill säga de som framgår av 2 kapitlet 2–5 §§ och 6 § första stycket 

miljöbalken. 
312 2 kapitlet 7 § miljöbalken. 
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följas i det enskilda fallet.313 Hänsyn ska då tas till miljöbalkens mål, 
förhållandena i det enskilda fallet, om det är fråga om en 
näringsverksamhet eller en åtgärd som vidtas av någon i det dagliga 
livet (då det senare typiskt sett innebär mindre miljörisker), vilken 
miljönytta som åstadkoms genom försiktighetsmåttet, och vilken grad 
eller art av påverkan som verksamheten eller åtgärden riskerar att 
medföra. Det är vidare utövaren som måste visa att kraven är 
orimliga.314 Med andra ord begränsas tillämpningen av 
försiktighetsprincipen i miljöbalken av denna regel om 
rimlighetsavvägning. 
 
Regeln om rimlighetsavvägning har den huvudsakliga funktionen att 
tillgodose att de krav som ställs med stöd av miljöbalkens hänsynsregler 
blir miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.315 
Kostnaden har således en central betydelse i bedömningen av om ett 
krav är orimligt,316 vilket framgår av lagtexten (”ska särskild hänsyn tas 
till nyttan […] jämfört med kostnaderna”317). I propositionen till 
miljöbalken sägs att ”Någonstans går en gräns där marginalnyttan för 
miljön inte uppväger de kostnader som läggs ned på 
försiktighetsmåtten”318, och att ”proportionen mellan den nytta för 
människors hälsa och miljön som skyddsåtgärden eller 
försiktighetsmåttet medför inte får vara orimlig med hänsyn till de 
kostnader åtgärderna föranleder”319. Säkerligen är det vid 
rimlighetsavvägningar oftast kostnaderna för verksamhetsutövaren som 
behöver tas i beaktande, men i ett fall där handelshinder införs kan det 
finnas anledning att ta även andra intressen i beaktande,320 såsom andra 
ekonomiska intressen, behov i samhället eller politiska intressen som 
påverkas av en begränsning av frihandeln. 

                              
313 Exempel på avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen rörande sådana 

avvägningar är MÖD 2013:25 (om buller från stillastående tåg) och MÖD 2017:51 
(om doftsättning i köpcentrum). 

314 Prop. 1997/98:45 I, s. 232. 
315 Prop. 1997/98:45 I, s. 206–207. 
316 Michanek och Zetterberg, 2021, s. 139. 
317 2 kapitlet 7 § miljöbalken. 
318 Prop. 1997/98:45 I, s. 231. 
319 Prop. 1997/98:45 II, s. 24. 
320 Jämför med Michanek och Zetterberg, 2021, s. 143. 
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Motsättningar 

Underliggande etiska utgångspunkter 
Bevarandet av biologisk mångfald är, som konstaterats, motiverat ur ett 
ekocentriskt och biocentriskt perspektiv. Miljöcentrerade 
utgångspunkter kan som beskrivits återfinnas i miljöbalken (i dess 
portalparagraf), och även i CBD. Av CBD:s preambel framgår att 
biologisk mångfald där antas ha intrinsikalt värde: ”De 
fördragsslutande parterna […] som är medvetna om det inneboende 
värdet av biologisk mångfald […].”321 Miljöcentrerade utgångspunkter 
ligger således både till grund för och uttrycks explicit i olika rättsliga 
regelverk som finns till skydd för biologisk mångfald. 
 
Principen om frihandel, å andra sidan, kan motiveras av såväl 
konsekventialistiska som deontologiska etiska teorier, och då inte 
huvudsakligen utifrån miljöcentrerade versioner av dessa utan teorierna 
i deras klassiska utformningar. Vad gäller en konsekventialistisk 
(utilitaristisk) motivering, kan frihandel förväntas medföra ekonomiska 
och politiska fördelar i form av exempelvis tillgång till råvaror eller 
produkter, intäkter av olika slag och fruktbara relationer mellan länder, 
och därför vara motiverad. 
 
Handel som bidrar till förlust av biologisk mångfald kan emellertid vara 
krävd att förbjuda av en antropocentrisk utilitarism. Så är fallet om ett 
sådant förbud har en positiv nettonytta för människorna totalt sett, till 
exempel för att man då skulle lyckas hindra spridningen av invasiva 
främmande arter som i det långa loppet skulle göra skada (för 
människorna), som väsentligen överstiger den nytta handeln skulle 
medföra. Som exempel kan nämnas hur handel med trädplantor antas 
vara orsaken till introduktionen av mikrosvampen Hymenoscyphus 
fraxineus, som spridit sig i Europa och orsakat så kallad 
”askskottssjuka”.322 Sjukdomen leder till att hela bestånd av trädet ask 
förstörs i Sverige,323 vilket i sin tur innebär ekonomisk skada. 
 
Även om det finns motexempel, kan principen om frihandel i stort sägas 
vara motiverad utifrån ett utilitaristiskt perspektiv, i termer av den nytta 
som frihandel medför. Frihandel kan även försvaras utifrån en 

                              
321 Förenta nationerna, 1992, preambeln (första punkten). Svensk översättning från 

Sveriges överenskommelser med främmande makter, 1993, s. 3. 
322 Skogsstyrelsen, ”Skogsskötselserien 12 Skador på skog Del 2 Gamla och nya 

epidemier och utbrott på skog”, 2017, s. 41. 
323 Ibid. 
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deontologisk utgångspunkt. En antropocentrisk rättighetsetik kan antas 
tillåta handel som inte skadar andra människor, även i fall där handeln 
innebär spridning av invasiva främmande arter (beroende på i vilken 
utsträckning denna spridning indirekt skadar andra människor – jämför 
med exemplet om orsakandet av askskottssjukan).  
 
Miljöcentrerade etiska teorier har inte mycket att invända mot frihandel 
så länge handeln sker i linje med våra förpliktelser gentemot naturen. 
Eftersom så inte är fallet (bland annat) när handel orsakar spridning av 
invasiva främmande arter, uppstår det etiska motsättningar om 
utilitaristiska eller rättighetsetiska skäl talar mot att hindra sådan 
handel. Underliggande etiska motsättningar av denna typ kan ge 
upphov till juridiska motsättningar, i och med att miljöcentrerade 
utgångspunkter ligger till grund för vissa rättsliga regelverk medan 
andra regelverk främst är motiverade utifrån antropocentriska grunder. 

WTO:s och CBD:s försiktighetsprinciper 
CBD och SPS-avtalet talar om olika saker: CBD om åtgärder för att 
undvika eller minimera hot om betydande minskning eller förlust av 
biologisk mångfald, och SPS-avtalet om åtgärder för att skydda 
människors, djurs eller växters liv eller hälsa. Ett hot mot biologisk 
mångfald utgör dock per automatik ett hot mot människors, djurs eller 
växters liv eller hälsa. Hindrande av spridning av invasiva främmande 
arter kan således göras till skydd för biologisk mångfald och till skydd 
för människors, djurs eller växters liv eller hälsa samtidigt, varför båda 
regelverken kan aktualiseras samtidigt. 
 
Både CBD och SPS-avtalet innehåller försiktighetsprinciper. I SPS-
avtalet finns en försiktighetsprincip som innebär att sanitära eller 
fytosanitära åtgärder tillfälligt får vidtas även i fall där relevanta 
vetenskapliga evidens är otillräckliga, och då i stället baserat på 
tillgänglig relevant information.324 En viktig skillnad från CBD:s 
försiktighetsprincip är alltså att SPS-avtalets princip endast är 
temporär. För upprätthållande av åtgärder på längre sikt krävs enligt 
SPS-avtalet tillräckliga vetenskapliga evidens. Någon motsvarande 
tidsbegränsning framgår inte av CBD:s försiktighetsprincip – där anges 
det bara att brist på full vetenskaplig visshet inte bör användas som skäl 
för att uppskjuta åtgärder när det föreligger hot om betydande 
minskning eller förlust av biologisk mångfald. Beroende på hur stor 
bristen på vetenskaplig visshet får vara enligt CBD gällande åtgärder på 
längre sikt, kan det uppstå situationer där dessa två regelverk ger, eller 

                              
324 Världshandelsorganisationen, 1994b, artikel 5.7. 
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indirekt ger upphov till, motstridiga uppmaningar i fråga om när 
handelshinder får upprätthållas. 
 
Det kan diskuteras om de potentiellt motstridiga uppmaningar som kan 
ges av CBD och WTO:s regelverk innebär en normkonflikt, och i så fall 
vilken typ av normkonflikt. Reglernas innehåll är sammanfattningsvis 
följande: CBD:s försiktighetsprincip uttrycker att brist på full 
vetenskaplig visshet inte bör användas som skäl för att uppskjuta 
åtgärder för att undvika eller minimera ett hot om betydande minskning 
eller förlust av biologisk mångfald.325 SPS-avtalet stadgar att en 
medlem tillfälligt får införa sanitära eller fytosanitära åtgärder (den 
temporära försiktighetsprincipen), men att åtgärderna inte får 
upprätthållas utan tillräckliga vetenskapliga evidens.326 
 
När full vetenskaplig visshet råder rörande ett visst hot, exempelvis 
spridning av invasiva främmande arter, finns rimligen tillräckliga 
vetenskapliga evidens rörande hotet. Då kan det finnas stöd i SPS-
avtalet för handelshindrande åtgärder (de får vidtas), och givetvis likaså 
i CBD, som eventuellt även påbjuder sådana åtgärder (de måste vidtas). 
(Ordet ”bör” i CBD kan tolkas som en svagare form av påbud, jämfört 
med om det hade stått till exempel ”ska” eller ”måste”. Eventuellt är en 
sådan tolkning av ”bör” dock alltför stark. I vart fall torde det följa av 
stadgandet att försiktighetsåtgärder bör vidtas att de enligt samma 
stadgande får vidtas.)327 
 
Även när full vetenskaplig visshet inte råder rörande ett hot, kan det 
finnas tillräckliga vetenskapliga evidens. Då finns det stöd i SPS-avtalet 
för handelshindrande åtgärder, och rimligen även av CBD. Frågan är 
vad som händer när det varken råder full vetenskaplig visshet eller finns 
tillräckliga vetenskapliga evidens rörande ett hot. Avgörande är bland 
annat hur stor bristen på full vetenskaplig visshet får vara enligt CBD, 
för att försiktighetsåtgärder ska fortsätta att tillåtas eller påbjudas. Låt 
säga att full vetenskaplig visshet är samma sak som ungefär 90–
100 procents säkerhet. Allt därunder (ner till noll procents säkerhet) är 
brist på full vetenskaplig visshet, och någonstans (på ett ungefär) går en 
gräns där om bristen på vetenskaplig visshet blir större, så kommer 
försiktighetsåtgärder inte längre förespråkas av CBD. Någonstans går 

                              
325 Förenta nationerna, 1992, preambeln (nionde punkten). 
326 Världshandelsorganisationen, 1994b, artikel 2.2 och 5.7. 
327 I moraliska sammanhang betyder att en handling ”bör” utföras detsamma som att 

en handling är påbjuden, vilket skiljer sig från vardagligt språk, där ordet ”bör” kan 
ha en mindre strikt betydelse (Torpman, 2017, s. 80). 
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även en gräns där kravet på tillräckliga vetenskapliga evidens enligt 
SPS-avtalet inte längre är uppfyllt. Risken finns att dessa gränser dras 
på olika ställen, och att situationer uppstår där det av CBD följer att 
försiktighetsåtgärder bör upprätthållas medan tillräckliga vetenskapliga 
evidens enligt SPS-avtalet inte anses finnas. Om så sker i något fall, och 
WTO:s regelverk förbjuder åtgärder som CBD tillåter eller påbjuder, 
föreligger en normkonflikt. Med tanke på de olika etiska 
utgångspunkterna i regelverken, det vill säga att CBD till skillnad från 
SPS-avtalet ger uttryck för miljöcentrerade utgångspunkter, är risken 
för en sådan normkonflikt inte obetydlig. 
 
Tabell 1. Möjlig konflikt mellan CBD och SPS-avtalet? 

Brist på full vetenskaplig visshet 
råder och … 

CBD 
– åtgärd? 

SPS-avtalet 
– åtgärd? 

… ”tillräckliga vetenskapliga 
evidens” finns Ja, rimligen Ja 

… ”tillräckliga vetenskapliga 
evidens” finns inte 

Ja, i vissa 
fall? Nej 

 
Huruvida normkonflikter kommer att uppstå beror på vad som anses 
vara tillräckliga vetenskapliga evidens enligt SPS-avtalet, och hur stor 
brist på vetenskaplig visshet som kan råda samtidigt som CBD fortsätter 
att tillåta eller påbjuda åtgärder. Båda dessa saker torde kunna variera 
från fall till fall, beroende på omfattningen av de aktuella hoten och 
åtgärderna – exempelvis skadorna till följd av spridningen av en invasiv 
främmande art, och den ekonomiska och politiska kostnaden av att 
införa ett handelshinder. Ordet ”tillräckliga” i SPS-avtalet är vagt, 
vilket lämnar öppet för olika bedömningar. I CBD sägs inget om hur 
stor brist på full vetenskaplig visshet som kan råda för att åtgärder inte 
bör skjutas upp, vilket också lämnar öppet för olika bedömningar. En 
normkonflikt skulle således kanske kunna undvikas genom tolkning av 
de aktuella reglerna, utifrån en tanke om att det i det internationella 
rättssystemet finns en inneboende strävan efter koherens och att regler 
kan harmoniseras, vilket också innebär att det materiella innehållet i 
reglerna kan justeras genom tolkningen.328 Exempelvis kan WTO:s 
tvistelösningsorgan ta CBD i beaktande vid tolkningen av SPS-avtalet. 
Andra regelverk kan direkt eller indirekt påverka de beslut som fattas 
av WTO:s tvistelösningsorgan, som kan vilja minska spänningarna 
mellan de olika regelverken och vinna en större acceptans för beslut 

                              
328 Krabbe, ”Bioprospecting and Deep-Sea Genetic Resources in a Fragmenting 

International Law”, 2021, s. 389–390; Marceau, 2001, s. 1089. 
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som rör exempelvis miljöfrågor.329 I vissa fall har överklagandeorganet 
distanserat sig från WTO:s egna regelverk och vänt sig till källor 
utanför WTO, bland annat från den internationella miljörätten.330 Ett 
exempel på ett fall där så har skett uttryckligen är det så kallade ”räk-
sköldpaddefallet” (DS58) inom WTO, vilket inleddes år 1996. 
 
”Räk-sköldpaddefallet” uppstod mot bakgrund av att USA hade infört 
förbud som hindrade import av räkor från flera andra länder, vilka 
inledde tvistelösningsprocesser. Förbudet avsåg metoder för fiske som 
ledde till hög dödlighet bland utrotningshotade arter av 
havssköldpaddor – mer specifikt, att en särskild utrustning som 
hindrade detta inte användes.331 Enligt artikel XX i GATT tillåts 
handelshindrande åtgärder under vissa förutsättningar. 
 
WTO-panelen fann att USA:s importförbud inte uppfyllde dessa 
villkor, ett beslut fattades i enlighet med förslaget, och det överklagades 
av USA.332 Enligt artikel XX i GATT tillåts under vissa förutsättningar 
åtgärder som avser bevarande av ”uttömliga naturresurser”. För att 
avgöra om havssköldpaddor utgör en uttömlig naturresurs, behövde 
uttrycket definieras, och för att göra det hänvisade överklagandeorganet 
till internationella överenskommelser utanför WTO – bland annat till 
Förenta nationernas havsrättskonvention och till CBD.333 
Överklagandeorganet resonerar att GATT skrevs för över 50 år sedan 
och att uttrycket ”uttömlig naturresurs” måste tolkas i ljuset av den 
samtida oro som gemenskapen av nationer har över skyddet och 
bevarandet av miljön.334 Som stöd för resonemanget hänvisas till det 
internationella samfundets erkännande av vikten av samordnade 
åtgärder för att skydda levande naturresurser, och till att WTO:s 
medlemmar uttryckligen erkänt en målsättning om hållbar utveckling i 

                              
329 Shaffer & Pollack, 2010, s. 751. 
330 Howse, ”The World Trade Organization 20 years on: global governance by 

judiciary”, 2016, s. 31. 
331 Världshandelsorganisationen, ”United States – import prohibition of certain shrimp 

and shrimp products. AB-1998-4. Report of the appellate body”, 1998b, s. 2. 
332 Världshandelsorganisationen, 1998b., s. 5. 
333 Ibid., s. 48–50. 
334 Ibid., s. 48. Citatet, som var något svåröversatt, lyder: ”The words of Article 

XX(g), ‘exhaustible natural resources’, were actually crafted more than 50 years 
ago. They must be read by a treaty interpreter in the light of contemporary concerns 
of the community of nations about the protection and conservation of the 
environment.” (ibid.). Det kan noteras att USA, som i det här fallet var den som 
vidtagit den handelshindrande åtgärden, varken är part till Förenta nationernas 
havsrättskonvention eller till CBD. 
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ingressen till avtalet om bildandet av WTO.335 Överklagandeorganet 
fann, till skillnad från panelen, att USA:s åtgärd omfattades av 
GATT artikel XX (det vill säga avsåg bevarande av uttömliga 
naturresurser på det sätt som där beskrivs), men att vissa andra 
förutsättningar inte var uppfyllda för att åtgärden skulle utgöra ett 
tillåtet undantag enligt artikel XX i GATT.336 
 
Som ett stöd för att inom WTO:s tvistelösningsprocess låta SPS-
avtalets beviskrav närma sig CBD:s, skulle det, i linje med hur 
överklagandeorganet resonerade i räk-sköldpaddefallet, kunna hänvisas 
till det breda deltagandet i CBD, vilket talar för att ett genuint 
miljöproblem existerar.337 CBD behöver inte ens tillämpas, utan det 
faktum att många WTO-medlemmar anslutit sig till CBD kan ses som 
ett faktum i målet som talar för att en viss handelshindrande åtgärd 
faktiskt är nödvändig för att skydda människors, djurs och växters liv 
eller hälsa enligt SPS-avtalet.338 Pauwelyn skriver vidare att det aktuella 
hotets karaktär har spelat roll för WTO:s överklagandeorgans 
tillämpning av SPS-avtalet i förhållande till andra normer.339 
Tillämpningen har påverkats av om fallen involverat vitala intressen, 
och att när sådana intressen relaterade till människors hälsa stått på spel 
har överklagandeorganet tillåtit fler avsteg från principen om frihandel 
än i fall där det rört sig om växt- och djurskyddsåtgärder. 
 
Det kan diskuteras vad som räknas som ett ”vitalt intresse”, men 
bevarandet av biologisk mångfald, i och med att det är en förutsättning 
för människans fortlevnad,340 skulle kanske kunna kvalificera som ett 
sådant intresse – särskilt med tanke på att det idag finns ytterligare 
faktorer som sätter den på spel, såsom klimatförändringar.341 
Handelshindrande åtgärder till skydd för växter och djur, som behövs 
för att skydda den biologiska mångfalden, kan då tänkas kunna 
accepteras i större utsträckning. Risken finns dock att CBD alltjämt 
ställer alltför höga krav (exempelvis på preventiva åtgärder)342 för att 
det ska vara möjligt att förena regelverken i vissa fall. 
 

                              
335 Ibid., s. 50. 
336 Ibid., s. 76. 
337 Marceau, 2001, s. 1097. 
338 Jämför med Pauwelyn, 2003, s. 463. 
339 Ibid., s. 108, 109. Se även Marceau, 2001, s. 1098. 
340 Centrum för biologisk mångfald, 2022a. 
341 Bergström m.fl., 2020, s. 15. 
342 Caffrey m.fl., ”Tackling invasive alien species in Europe: the top 20 issues”, 2014, 

s 7. 
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Att EU-förordningen uttryckligen hänvisar både till CBD och till SPS-
avtalet gör att den konflikt som beskrivits mellan CBD och WTO:s 
regelverk kan sägas ”följa med” till EU-förordningen. Ett hypotetiskt 
exempel är att det på grund av en invasiv främmande art föreligger ett 
hot om betydande minskning eller förlust av biologisk mångfald, vilket 
skulle innebära att försiktighetsprincipen i CBD motiverar att arten tas 
upp i unionsförteckningen eller en nationell förteckning, men att det 
saknas tillräckliga vetenskapliga evidens rörande hotet, varpå det skulle 
vara förbjudet enligt WTO:s regelverk att lista arten om listningen får 
handelshindrande verkningar. Någon vägledning gällande hur en sådan 
konflikt mellan de rättsliga instrumenten ska lösas finns inte i EU-
förordningen, men de metoder för konfliktlösning som diskuteras nedan 
skulle alltså kunna bli aktuella även i detta sammanhang. 

WTO och miljöbalkens försiktighetsprincip 
Formuleringen ”skäl att anta” i miljöbalkens försiktighetsprincip kan 
jämföras med SPS-avtalets krav på tillräckliga vetenskapliga evidens 
för upprätthållande av handelshindrande åtgärder som är nödvändiga 
för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa. Ett 
försiktighetsmått som föreskrivs av hänsynsreglerna kan innebära 
handelshinder. När tillräckliga vetenskapliga evidens inte finns men det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön, uppstår en risk att WTO:s 
regelverk i vissa fall förbjuder upprätthållandet av sådana 
försiktighetsmått som miljöbalkens hänsynsregler påbjuder, och att det 
på så sätt uppstår en konflikt mellan reglerna. 
 
Tabell 2. Möjlig konflikt mellan miljöbalken och SPS-avtalet? 

Det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan 

medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön 

samt … 
Miljöbalken 

– åtgärd? 
SPS-avtalet 
– åtgärd? 

… ”tillräckliga vetenskapliga 
evidens” finns Ja Ja 

… ”tillräckliga vetenskapliga 
evidens” finns inte Ja Nej 

 
En fråga är om ovanstående konflikt undviks genom hänvisningarna till 
SPS-avtalet i den svenska förordningen om invasiva främmande arter, 
som i sin tur bygger på EU-förordningen. Att hänsyn måste tas till SPS-
avtalet vid uppförandet av arter i unionsförteckningen och den 
nationella förteckningen torde minska risken för att handelshindrande 
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åtgärder mot arter i förteckningarna strider mot SPS-avtalet. 
Miljöbalkens försiktighetsprincip gäller dock inte bara verksamheter 
eller åtgärder som innebär en risk för spridning av invasiva främmande 
arter som är upptagna i unionsförteckningen eller den nationella 
förteckningen, utan även andra potentiellt invasiva främmande arter. 
Osäkerhetsdimensionen hos miljöbalkens försiktighetsprincip (”så 
snart det finns skäl att anta att”343) är starkare än EU-förordningens 
beviskrav (”baserat på tillgängliga vetenskapliga belägg sannolikt”344) 
för att EU-lista en art. Även hotdimensionen hos miljöbalkens 
försiktighetsprincip (”en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”345) innefattar fler 
tänkbara situationer än vad som skulle uppfylla EU-förordningens 
kriterier, däribland ”stora negativa effekter på biologisk mångfald”346, 
och någon motsvarande krav på storlek finns inte i miljöbalkens 
försiktighetsprincip. Den sistnämnda täcker därmed in fler fall, och om 
en tillämpning av den leder till handelshindrande åtgärder mot arter som 
inte finns i förteckningarna, kan det eventuellt strida mot SPS-avtalet. 
Den svenska förordningen om invasiva främmande arter uttalar sig inte 
om åtgärder mot arter som inte är upptagna i förteckningarna, utöver i 
fråga om situationer som kan ge upphov till nödåtgärder, med 
hänvisning till EU-förordningen.347 
 
Sannolikt kan bestämmelsen om rimlighetsavvägning i 2 kapitlet 7 § 
miljöbalken minska risken för konflikter mellan miljöbalken och 
WTO:s regelverk. Kanske en rimlighetsavvägning skulle kunna leda till 
slutsatsen att WTO:s krav på ”tillräckliga vetenskapliga evidens” är 
rimligt att ställa innan en handelshindrande åtgärd påbjuds, vilket skulle 
innebära att miljöbalkens hänsynsregler tillämpas på ett sätt som är 
förenligt med WTO:s regelverk. 

                              
343 2 kapitlet 3 § andra stycket miljöbalken. 
344 Europeiska unionen, 2014, artikel 4.3 c. 
345 2 kapitlet 3 § andra stycket miljöbalken. 
346 Europeiska unionen, 2014, artikel 4.3 c. 
347 11 § förordning (2018:1939). Det finns enligt EU-förordningen (Europeiska 

unionen, 2014), artikel 10.1, en möjlighet att omedelbart vidta nödåtgärder när det 
finns uppgifter som tyder på förekomst av en art, eller en överhängande risk för 
introduktion av en art, som inte ingår i unionsförteckningen, och arten på grundval 
av vetenskapliga belägg konstaterats sannolikt uppfylla kriterierna för att få föras 
upp på unionsförteckningen. En riskbedömning ska enligt EU-förordningen 
artikel 10.3 göras utan dröjsmål efter att sådana nödåtgärder införts, i syfte att föra 
in arten i unionsförteckningen. 
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Om konflikten är framme: CBD och WTO 

Konfliktlösningsklausuler 
I CBD finns följande konfliktlösningsklausul under rubriken 
”Förhållande till andra internationella konventioner”: 
 

Bestämmelserna i denna konvention skall inte påverka någon 
fördragsslutande parts rättigheter och skyldigheter enligt annan befintlig 
internationell överenskommelse, utom då utövandet av sådana rättigheter 
och skyldigheter skulle förorsaka allvarlig skada på eller hot mot 
biologisk mångfald.348 

 
Klausulen innebär att prioritet ska ges till andra normer vid en konflikt, 
förutom när det skulle förorsaka allvarlig skada på eller hot mot 
biologisk mångfald – då ska i stället CBD prioriteras. Som framgår av 
ordalydelsen (och av staters avtalsfrihet)349 gäller detta endast 
fördragsslutande parter. Ordet ”befintlig” (eng.: ”existing”) har tolkats 
som att det avser tidigare normer (eng.: ”pre-existing norms”), det vill 
säga normer som funnits före CBD:s uppkomst.350 WTO bildades (och 
dess regelverk antogs) emellertid efter CBD:s uppkomst. Vidare tyder 
klausulens rubrik på att klausulen avser förhållandet till andra 
konventioner och inte andra typer av internationella överenskommelser. 
Klausulen tycks således inte ge något svar på vad som gäller för 
konflikter mellan CBD och WTO:s regelverk, utom möjligen att CBD 
ska väga tyngst, om klausulen tolkas som att CBD ska prioriteras 
framför alla andra därefter tillkomna (till skillnad från ”befintliga”) 
internationella överenskommelser av olika slag – men det framstår som 
en alltför stark tolkning av klausulen. 
 
Vidare kan det ifrågasättas om klausulen, om den vore tillämplig (vilket 
skulle kunna vara fallet om ”befintlig” inte tolkas som att det endast 
avser tidigare normer), skulle vara till stor hjälp i den aktuella 
konfliktsituationen. Formuleringen att CBD ska prioriteras när något 
annars ”skulle” förorsaka allvarlig skada på eller hot mot biologisk 
mångfald är svårtolkad – när får det villkoret anses vara uppfyllt? Ska 
det avgöras genom en tillämpning av försiktighetsprincipen, eller ska 
ett högre beviskrav ställas? Lösningen tycks väcka liknande frågor som 
normkonflikten den ska lösa handlar om. Inom WTO är 

                              
348 Artikel 22.1, konventionen om biologisk mångfald. Svensk översättning från 

Sveriges överenskommelser med främmande makter, 1993, s. 43. 
349 Pauwelyn, 2003, s. 328, 332. 
350 Ibid., s. 333. 
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konfliktlösningsklausuler ovanliga,351 men artikel 3.2 i SPS-avtalet kan 
ses som någonting i den riktningen, där det framgår att åtgärder som 
sker i enlighet med vissa specifika internationella standarder (bland 
annat sådana som följer av den internationella växtskyddskonventionen 
(i fråga om växtskadegörare), men däremot inte av CBD) presumeras 
vara förenliga med SPS-avtalet. Regelverken förutsätts vara förenliga, 
även om det inte uttrycks i termer av att de andra regelverken ska 
prioriteras framför WTO:s.352 

Konfliktlösningsprinciper 
Eftersom ingen konfliktlösningsklausul är tydligt tillämplig, kommer 
det vidare att undersökas vilka prioriteringar som följer vid tillämpning 
av konfliktlösningsprinciperna lex posterior, lex superior och lex 
specialis. Dessförinnan behöver ett par saker noteras. En del av ett 
regelverk kan prioriteras framför en del av ett annat regelverk med stöd 
av en konfliktlösningsprincip, utan att hela det första regelverket 
därmed måste prioriteras – konfliktlösningsprinciperna behöver alltså 
inte utesluta varandra, utan flera principer kan tillämpas samtidigt för 
olika delar av ett regelverk.353 I resonemangen nedan kommer det dock 
att förenklat talas om prioritering av regelverken som sådana. 
 
Det behöver vidare noteras att WTO:s regelverk endast kan vara 
bindande för den som är medlem i WTO, på samma sätt som CBD 
endast kan vara bindande för den som anslutit sig till konventionen. 
Detta följer av principen pacta tertiis, uttryckt i bland annat 
Wienkonventionen om traktaträtten (framtagen inom FN): ”En traktat 
skapar varken förpliktelser eller rättigheter för en tredje stat eller en 
tredje organisation utan statens eller organisationens samtycke.”354 Om 
en stat anslutit sig till det ena regelverket men inte det andra, kan det 
därmed rimligen inte hävdas att det regelverk som staten inte är part till 
ska prioriteras i en konfliktlösningssituation som staten är inblandad 
i.355 I en tvist mellan två parter i WTO där den ena också är ansluten till 
CBD och den andra inte,356 och där CBD:s försiktighetsprincip 

                              
351 Pauwelyn, 2003, s. 343. 
352 Ibid., s. 349. 
353 Pauwelyn, 2003, s. 214. 
354 Förenta nationerna, ”Wienkonventionen om traktaträtten”, 1969, artikel 34. Svensk 

översättning från Sveriges överenskommelser med främmande makter, 
”Wienkonventionen om traktaträtten, SÖ 1975:1”, 1975. 

355 Inte heller kan det första regelverket då tolkas i ljuset av det andra, enligt Marceau, 
2001, s. 1087. 

356 De flesta länder är för närvarande parter till CBD, men USA utgör ett nämnvärt 
undantag. 
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påbjuder åtgärder som innebär handelshinder mot den andra parten, kan 
situationen bli besvärlig för den första parten, som tvingas att bryta mot 
antingen CBD eller WTO:s regelverk. I resonemangen nedan kommer 
det dock att förutsättas att den eller de parter som är inblandade i en 
konfliktsituation rörande regelverken anslutit sig till båda regelverken. 
Det som då behöver redas ut är vilket regelverk som ska prioriteras, 
vilket egentligen handlar om att fastställa vad parterna egentligen 
samtyckt till och avsett ska gälla.357 
 
Tillämpningen av lex posterior vid konflikter i internationell rätt 
bekräftas i artikel 30.3 och 30.4 i Wienkonventionen om traktaträtten. 
För att kunna tillämpa denna princip behöver det klargöras vilken norm 
som tillkom först. Det relevanta datumet att ta hänsyn till anses i regel 
vara det datum då ett regelverk antagits (det vill säga, inte när det 
exempelvis trätt i kraft eller ratificerats).358 CBD antogs år 1992, och 
GATT och SPS-avtalet år 1994. En tillämpning av lex posterior medför 
därmed en prioritering av WTO:s regelverk. 
 
En tillämpning av lex superior skulle kunna ske med utgångspunkt i 
distinktionen mellan ”hard law” och ”soft law”. Det kan hävdas att 
WTO:s regelverk på grund av sin ”hårdare” karaktär har en plats högre 
upp i normhierarkin, och därmed ska prioriteras framför CBD. Även 
om alla internationella regler anses ha samma status, och tillkomst inom 
en viss organisation inte anses innebära en högre status än tillkomst i en 
annan organisation,359 vore denna tillämpning av lex superior förenlig 
med detta, eftersom tillämpningen inte baseras på reglernas härkomst i 
sig, utan deras egenskaper. Givet Abbott och Snidals definition av ”hard 
law”,360 kommer CBD att klassas som ”mjukare” än 
överenskommelserna inom WTO, i och med att WTO har ett eget 
tvistelösningsorgan vars processer kan leda till sanktioner.361 
 
Även i CBD finns en bestämmelse om tvistelösning, som emellertid 
stadgar att parterna frivilligt kan lösa tvister om tolkning eller 
tillämpning av konventionen.362 Avsaknad av motsvarande ”hårdhet” 
inom CBD-ramverket som finns inom WTO kan anses tala för att 
WTO:s regelverk ska prioriteras högre vid en normkonflikt. Shaffer och 
Pollack diskuterar hur stater förhandlar om nya hårda och mjuka 

                              
357 Pauwelyn, 2003, s. 388. 
358 Pauwelyn, 2003, s. 370. 
359 Pauwelyn, 2003, s. 96. 
360 Abbott & Snidal, 2000, s. 421. 
361 Shaffer & Pollack, 2010, s. 755. 
362 Artikel 27, konventionen om biologisk mångfald. 
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rättsliga instrument för att förändra det internationella rättsläget till sin 
fördel, och argumenterar för att stater mer sannolikt kommer att välja 
ett hårdare rättsligt instrument i fall där de har ett tydligt intresse och 
möjligheten finns363 – vilket ger stöd för att hårdare rättsliga instrument 
anses ha större genomslag än mjuka. Även Pauwelyn skriver att det 
obligatoriska tvistelösningssystemet inom WTO kan utgöra ett initiativ 
att vid en konflikt prioritera WTO-normen.364 
 
Säger lex specialis något om ifall det är WTO:s regelverk eller CBD 
som bör få företräde vid en konflikt? Regelverken som sådana handlar 
om olika saker – WTO:s om handel, och CBD om biologisk mångfald. 
Det framgår inte tydligt att det ena regelverket reglerar någonting 
generellt där det andra regelverket gör en specifik avvikelse, vilket talar 
för att lex specialis inte är till stor hjälp för att lösa en normkonflikt 
baserat på innehållen i dessa regleringar, givet att båda regleringarna 
betraktas som explicita överenskommelser. I CBD och på flera andra 
ställen finns försiktighetsprincipen uttryckligen omnämnd – det har i 
dessa fall gjorts till en rättsregel att principen ska tillämpas. Vissa 
menar att försiktighetsprincipen dessutom är en del av den 
internationella sedvanerätten eller en internationell rättsprincip. Ett 
sådant påstående har EU gjort som part i ”hormonfallet” inom WTO, 
vilket inleddes år 1996. 
 
”Hormonfallet” uppstod mot bakgrund av att EU (dåvarande 
Europeiska Gemenskapen) hade vidtagit åtgärder som hindrade import 
av kött och köttprodukter från USA, vilket av USA ansågs strida mot 
SPS-avtalet. EU menade att de åtgärder som vidtagits varit baserade på 
en riskbedömning förenlig med SPS-avtalet, med motiveringen att 
eftersom försiktighetsprincipen är en del av den internationella 
sedvanerätten eller i vart fall en internationell rättsprincip så påverkar 
den tolkningen av artikel 5.1 (om riskbedömning) i SPS-avtalet.365 
WTO-panelen kom dock fram till att försiktighetsprincipen inte kunde 
åsidosätta den explicita lydelsen hos artikel 5.1 (och 5.2), framför allt 
på grund av att principen redan inkorporerats i artikel 5.7 (den 
temporära försiktighetsprincipen) i SPS-avtalet. EU:s åtgärder ansågs 
därför inte ha varit baserade på en riskbedömning på det sätt som 

                              
363 Ibid., s. 798. 
364 Pauwelyn, 2003, s. 434. 
365 Världshandelsorganisationen, ”EC measures concerning meat and meat products 

(hormones). AB-1997-4. Report of the appellate body”, 1998a, s. 45. 
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föreskrivs i SPS-avtalet. EU överklagade beslutet och 
överklagandeorganet vidmakthöll stora delar av panelens slutsatser.366 
 
Varken av WTO:s panel eller överklagandeorgan tas det i hormonfallet 
ställning till försiktighetsprincipens status som en del av den 
internationella sedvanerätten eller en internationell rättsprincip.367 Om 
försiktighetsprincipen utöver att vara kodifierad i CBD har någon av 
dessa statusar väcks frågan ”Vad ska ha företräde vid en konflikt mellan 
försiktighetsprincipen (i egenskap av internationell rättsprincip eller 
sedvana) och WTO:s regelverk?”. 
 
Gällande rättsprinciper skriver Pauwelyn att internationella 
rättsprinciper generellt, med undantag från vissa nödvändiga principer 
som lägger grunden för andra normer, har lägre prioritet än 
internationella fördrag, traktat, avtal med mera (eng.: ”treaties”) samt 
sedvanerätt. De senare går med stöd av lex specialis i egenskap av 
specialregler före den typen av allmän (bred och öppen) reglering som 
en rättsprincip utgör, och en avsedd funktion med rättsprinciperna är att 
de ska utgöra utfyllnad när övriga normer inte ger tydliga svar.368 Att 
försiktighetsprincipen betraktas som en rättsprincip kan därmed, givet 
Pauwelyns resonemang, inte medföra att den ska ha högre prioritet än 
exempelvis WTO:s regelverk vid en konflikt. 
 
Pauwelyn skriver vidare gällande sedvana att det är generellt accepterat 
att det inte finns någon inneboende hierarki mellan sedvana och fördrag 
med mera – sedvana och explicita överenskommelser anses i teorin ha 
samma bindande status, i kraft av staters samtycke.369 Eftersom 
nedskrivna överenskommelser är lättare att bevisa och identifiera samt 
utgör explicita uttryck för staters intentioner på högsta politiska nivå 
(ofta parlament) väger de dock i praktiken ofta tyngre än sedvana, och 
dessutom reglerar de ofta specifika områden och får därmed företräde 
enligt lex specialis.370 Att WTO:s regelverk är nedskrivet gör ingen 
skillnad i jämförelse med försiktighetsprincipen i CBD, som också den 
är nedskriven. Enligt Pauwelyns resonemang får försiktighetsprincipen 
dock inte nödvändigtvis någon högre plats i normhierarkin vid en 
konflikt i kraft av att också betraktas som en del av den internationella 

                              
366 Världshandelsorganisationen, ”DS26: European communities – measures 

concerning meat and meat products (hormones)”, 2022g; 
Världshandelsorganisationen, 1998a, s. 46. 

367 Världshandelsorganisationen, 1998a, s. 45. 
368 Pauwelyn, 2003, s. 127, 129. 
369 Pauwelyn, 2003, s. 127, 133. 
370 Ibid., s. 134. 
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sedvanerätten. Bilden kan dock kompliceras av att en senare 
uppkommen sedvana torde kunna förändra en tidigare explicit 
överenskommelse. Pauwelyn skriver att det är tänkbart att 
försiktighetsprincipen, om den blir en del av sedvanerätten efter SPS-
avtalets tillkomst, kan göra att SPS-avtalet ska förstås på ett nytt sätt, 
givet att SPS-avtalets ursprungliga formulering inte har företräde 
framför den nya sedvanerättsliga normen enligt lex specialis.371 Han 
kritiserar därför WTO:s överklagandeorgan för att inte ta ställning i 
frågan om försiktighetsprincipen är en del av internationella 
sedvanerätten.372 

Proportionalitetsbedömning 
Vid en proportionalitetsbedömning av en handelsinskränkande åtgärd 
behöver först de relevanta intressena som ska balanseras mot varandra 
identifieras. I det här fallet handlar det dels om intresset av frihandel 
med de fördelar, i inte minst ekonomiskt och politiskt hänseende, som 
den innebär, dels intresset av att undvika introduktion och spridning av 
en viss invasiv främmande art, vilket i sin tur kan leda till förlust av 
biologisk mångfald. Därefter behöver dessa intressen tillskrivas vikt.  
 
Om mycket talar för att introduktionen av en art skulle ha synnerligen 
allvarliga konsekvenser, såsom är fallet med den nyazeeländska 
plattmasken (som äter daggmaskar och därmed skulle innebära stor 
negativ påverkan på svenskt jordbruk samt för de fåglar som livnär sig 
på daggmaskar)373 ger detta tyngd åt intresset att förhindra dess 
introduktion i Sverige. Detsamma gäller förstås om det bedöms vara 
sannolikt att arten (i det här fallet den nyazeeländska plattmasken) 
skulle introduceras till följd av den handel som man överväger att 
inskränka (i det här fallet med jord och prydnadsväxter)374. Vilken vikt 
olika intressen tillskrivs påverkas även av synen på vad som har direkt 
moralisk status. Om naturen (eller berörda icke-mänskliga delar därav) 
anses ha direkt moralisk status kommer intresset av att bevara biologisk 
mångfald få större tyngd än om naturen inte anses ha direkt moralisk 
status. 
 
Vidare ska det bedömas om hindrande och introduktion och spridning 
av den invasiva främmande arten är ett legitimt mål, om den 
                              
371 Ibid., s. 142. 
372 Ibid., s. 482. I ett annat fall tio år senare, DS291: European Communities – 

measures affecting the approval and marketing of biotech products, tar WTO-
panelen fortsättningsvis inte ställning i frågan (Sands m.fl., 2018, s. 238). 

373 Naturvårdsverket, ”Nyzeeländsk plattmask, arthurdendyus triangulatus”, 2020b. 
374 Ibid. 
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handelsinskränkande åtgärden är ändamålsenlig och nödvändig för att 
förhindra introduktion eller spridningen av arten, om det finns någon 
annan åtgärd som också är ändamålsenlig men mindre ingripande, och 
om den handelshindrande åtgärden är orimlig i förhållande till målet att 
hindra den invasiva främmande artens introduktion och spridning.375  
 
Om det är fråga om att hindra en EU-listad invasiv främmande art från 
att introduceras och spridas, kan det förutsättas vara ett legitimt mål att 
göra detta, och om en viss typ av handel utgör en sannolik 
spridningsväg, är en handelshindrande åtgärd ändamålsenlig och 
nödvändig. Säkerligen finns det mindre ingripande åtgärder som skulle 
kunna vidtas, men det kan ifrågasättas om dessa är lika ändamålsenliga. 
Nästa fråga är om åtgärden är orimlig i förhållande till målet med 
åtgärden. En begränsning av frihandeln påverkar inte enbart enskilda 
individer (exempelvis de som bedriver handel) utan innebär även 
kostnader för samhället i stort, i termer av exempelvis förlorade 
skatteintäkter, brist på råvaror eller produkter eller försämrade 
relationer mellan länder, vilket bör tas hänsyn till i bedömningen. 
Eftersom en art inte blir EU-listad utan vidare, utan kan antas riskera 
att orsaka allvarliga problem om den blivit föremål för reglering, är det 
tänkbart att bedömningen resulterar i att det inte är en orimlig åtgärd att 
helt förbjuda sådan handel som riskerar att introducera eller sprida 
arten. Om det däremot rör sig om en oreglerad och potentiellt invasiv 
främmande art, lär bedömningen bli annorlunda – måhända kommer 
handeln då att tillåtas utan inskränkningar, eller så kanske 
kompromisser hittas, såsom att handeln tillåts men att det införs krav på 
någon form av kontroller – särskilt om sådana krav anses vara lika 
ändamålsenliga och då utgör ett mindre ingripande alternativ. Det går 
alltså inte att på förhand fastställa vad denna konfliktlösningsmetod 
skulle leda till för resultat, utan det ingår i själva metoden att detta är 
något som måste avgöras från fall till fall. 
 

                              
375 Europeiska unionens domstol, 2010, s. 7078. Jämför med Craig & De Búrca, 2015, 

s. 583; Montini & Orlando, 2012, s. 179. 
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Tabell 3. Vad ska ges företräde vid en eventuell konflikt mellan CBD 
och WTO:s regelverk? 

 CBD 
WTO:s 

regelverk 
Lex posterior  X 

Lex superior, ”hard law” och ”soft law”-
distinktionen  X 

Försiktighetsprincipen som en internationell 
rättsprincip  X 

Försiktighetsprincipen som en del av 
sedvanerätten ?  

Proportionalitetsbedömning  ? 

Ändringar av regelverken 
Ska potentiella framtida konflikter mellan CBD och WTO:s regelverk 
lösas på ”lagstiftarnivå”, i det här fallet genom omförhandling mellan 
stater,376 skulle följande två vägar kunna vara möjliga: 
 
1) Ökad försiktighet inom WTO: SPS-avtalet möjliggör avsteg från 
principen om frihandel som annars upprätthålls inom WTO. Avtalet 
innehåller dessutom en temporär försiktighetsprincip, som medger 
tillfälliga sanitära och fytosanitära åtgärder även när relevanta 
vetenskapliga evidens saknas för att negativa effekter för liv och hälsa 
kommer att inträffa. En möjlighet som skulle kunna innebära att 
konflikter WTO:s regelverk och CBD undviks i större utsträckning är 
att skapa ett utökat utrymme för försiktighetsprincipen inom SPS-
avtalet, exempelvis i form av att åtgärder som innebär handelshinder 
även får genomföras på längre sikt (inte bara tillfälligt), trots avsaknad 
av tillräckliga vetenskapliga evidens. Om en förändring av denna typ 
genomförs av parterna i WTO själva, torde handelshindrande 
ansträngningar som förhindrar spridning av invasiva främmande arter 
blir mer accepterade. 
 
2) Hard law-element i CBD: Inom ramen för CBD skulle det kunna 
införas en starkare kontroll som gör att konflikter löses till CBD:s 
fördel. I nuläget ställer konventionen upp övergripande mål, och utgör 
ett forum för internationellt samarbete, men överlåter ansvaret på 
parterna till konventionen att införa den reglering och genomföra de 
åtgärder som behövs för att uppnå konventionens mål. Ibland kan 
sådana åtgärder komma att behöva innebära handelshinder som inte 

                              
376 Pauwelyn, 2003, s. 436. 
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tillåts av WTO. För att öka sannolikheten att konventionen efterlevs 
skulle inslag av hard law-element kunna införas, såsom ett 
tvistelösningsorgan av det slag som finns inom WTO. Det finns förvisso 
som ovan nämnts en bestämmelse om tvistelösning i CBD, enligt vilken 
parterna frivilligt kan lösa tvister om tolkning eller tillämpning av 
konventionen.377 Denna bestämmelse skulle kunna förstärkas.378 Om en 
målsättning är att tillämpning av försiktighetsprincipen i fråga om 
invasiva främmande arter ska få en tyngre vikt vid normkonflikter,379 
behövs faktorer som verkar för en prioritering av 
försiktighetsprincipen. 
 
Ett starkare, obligatoriskt tvistelösnings- och sanktionssystem är 
förvisso kostsamt och kan inte innebära någon ”reparation” när en 
invasiv främmande art väl spridit sig,380 men skulle kunna ge en 
förstärkningseffekt, det vill säga att ett beteende i enlighet med 
normerna framtvingas.381 Det kan med andra ord öka incitamentet för 
en stat att prioritera CBD:s försiktighetsprincip i händelse av konflikt 
med andra internationella åtaganden. 

Om konflikten är framme: Miljöbalken och WTO 
Även om en rimlighetsavvägning har potential att förebygga 
uppkomsten av konflikter mellan miljöbalkens hänsynsregler och 
WTO:s regelverk, är det tänkbart att en avvägning i ett enskilt fall kan 
leda till ett resultat som strider mot WTO:s regelverk – till exempel för 
att utövaren inte lyckas visa att kraven är orimliga – varpå 
konfliktlösningsmetoder kan behövas. 
 
Vore lex posterior utgångspunkten oavsett om regelverket är på 
nationell eller internationell nivå, skulle miljöbalken prioriteras enligt 
denna princip eftersom den tillkommit efter WTO:s regelverk. Även när 
utgångspunkten är att ”hard law” går före ”soft law”, kommer 
miljöbalken att få högst prioritet vid en tillämpning av lex superior – 
WTO må ha ett eget tvistelösningsorgan, men miljöbalken är ännu 
”hårdare” i och med att det rör sig om bindande nationell lagstiftning, 
även om sanktioner kopplade till just försiktighetsprincipen (liksom 
hänsynsreglerna i övrigt) aktualiseras indirekt, exempelvis om en 

                              
377 Artikel 27, konventionen om biologisk mångfald. 
378 Jämför med Shaffer & Pollack, 2010, s. 792. 
379 Invändningar mot att tillämpa principen har emellertid framförts av exempelvis 

Stefánsson, ”On the limits of the precautionary principle”, 2019. 
380 Marceau, 2001, s. 1119. 
381 Hydén, ”Rättssociologi som rättsvetenskap”, 2002, s. 32. 
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verksamhet blir föremål för ett föreläggande eller förbud på grund av 
brott mot villkor i ett tillstånd som meddelats med stöd av principen. 
 
Sverige är vidare en så kallad ”dualistisk” stat, det vill säga, inomstatlig 
rätt och folkrätt anses vara skilda rättssystem och ingen automatisk 
tillämpning av folkrätten förekommer inom staten.382 Svenska 
rättstillämpare är bundna att följa svensk lag, där WTO:s regler inte är 
inkluderade. Det finns förvisso hänvisningar till SPS-avtalet i den 
svenska förordningen om invasiva främmande arter,383 vilka innebär att 
uppgifter om förenlighet med SPS-avtalet måste lämnas vid förslag om 
upptagande av arter i unionsförteckningen och den nationella 
förteckningen. Detta är dock inte formulerat som ett påbud om att sådan 
förenlighet måste råda (även om så får antas fallet), än mindre kan det 
tolkas som ett allmänt förbud att genomföra åtgärder som strider mot 
SPS-avtalet. En sådan tolkning hade annars kunnat innebära att den 
svenska förordningen i enlighet med lex specialis ska tillämpas i stället 
för miljöbalkens försiktighetsprincip, och att detta i sin tur leder till att 
en konflikt mellan hänsynsreglerna och WTO:s regelverk undviks.384 
Tolkningen framstår emellertid inte som rimlig, och även om den görs, 
innebär den inte att WTO:s regelverk har gjorts till lag i Sverige. 
 
Utifrån tanken att Sverige är en dualistisk stat är det upp till Sverige 
som suverän stat (det vill säga lagstiftaren) att införliva internationella 
åtaganden och acceptera de sanktioner som annars kan följa vid 
tvistelösning inom WTO. Något sådant utrymme utifrån WTO:s 
perspektiv finns dock inte, menar vissa, utan det uppstår en skyldighet 
under internationell rätt att rätta sig efter de beslut som fattas utifrån 
WTO-panelens förslag.385 Den obligatoriska tvistelösningsfunktionen 
som genererar bindande avgöranden, vid behov förenade med 
sanktioner, är unik för WTO och kan sägas ge organisationens regelverk 
en särställning i den internationella rätten. Det är också denna funktion 
som till stor del kan förklara varför åtaganden i förhållande till WTO 
anses ha så hög prioritet i förhållande till andra internationella 
åtaganden, exempelvis det Sverige har i egenskap av part till CBD, där 
                              
382 Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 57. 
383 6 och 14 §§ förordning (2018:1939). 
384 Eftersom miljöbalken är en mer generell reglering än den så kallade 

”sektorslagstiftningen” som finns vid sidan av miljöbalken och innefattar bland 
annat areella näringar och utvinning av naturresurser, kan sektorslagstiftningen 
prioriteras framför miljöbalken i fall där det uppstår en konflikt, vilket kan leda till 
att mindre långtgående krav än de som finns i bland annat miljöbalkens andra kapitel 
får ställas (Michanek & Zetterberg, 2021, s. 523–526). 

385 Jackson, ”International law status of WTO dispute settlement reports: obligation 
to comply or option to ‘buy out’?”, 2004, s. 122, 123. 
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motsvarande tvistelösningsfunktion saknas. Sannolikt kan WTO:s 
tvistelösningsfunktion även förklara den allmänt utbredda 
uppfattningen att det är principen om frihandel som begränsar Sveriges 
möjligheter att tillämpa miljöbalkens strikta försiktighetsprincip, och 
inte tvärtom.386 
 
De resonemang som förs ovan om proportionalitetsbedömning är även 
tillämpbara vid en konflikt mellan miljöbalken och WTO:s regelverk. 
Proportionalitetsbedömningen och rimlighetsavvägningen enligt 
2 kapitlet 7 § miljöbalken är likartade i och med att kriterierna för 
bedömningarna liknar varandra, men bedömningarna görs i olika faser 
och fyller olika funktioner – rimlighetsavvägningen görs i ett första steg 
med stöd av miljöbalken (och här ligger bevisbördan på utövaren, som 
måste visa att kraven i hänsynsreglerna är orimliga)387, för att avgöra 
om införandet av en handelshindrande åtgärd till följd av en tillämpning 
av miljöbalkens försiktighetsprincip är motiverad i ett enskilt fall. Om 
svaret är ”ja” på den frågan, och det uppstår en konflikt med WTO:s 
regelverk, görs i ett andra steg en proportionalitetsbedömning för att 
lösa konflikten. Resultatet av en proportionalitetsbedömning beror på 
faktorerna i det enskilda fallet. 
 
Tabell 4. Vad ska ges företräde vid en eventuell konflikt mellan 
miljöbalkens hänsynsregler och WTO:s regelverk? 

 Miljöbalken 
WTO:s 

regelverk 
Lex posterior X  

Lex superior, ”hard law” och ”soft 
law”-distinktionen X  

Sverige en dualistisk stat X  
WTO:s särställning  X 

Proportionalitetsbedömning ? 
 
Det kan konstateras att det finns olika tänkbara vägar att gå vid en 
konflikt mellan miljöbalkens hänsynsregler och WTO:s regelverk. Om 
det – i likhet med hur konfliktlösningsklausuler beskriver vad som ska 
hända i fall av konflikter med andra normer – vore på förhand givet 
vilken prioritetsordning som ska gälla, skulle det kunna underlätta 
rättstillämpningen i situationer där regelverken ger motstridiga 
instruktioner. Här skulle en officiell nationell prioritering kunna vara en 
                              
386 Uppfattningen framträdde exempelvis tydligt i den intervjustudie som gjordes 

inom ramarna för delarbete II. 
387 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 139. 
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möjlighet. Genom att det av lagstiftaren eller annat lämpligt organ, 
möjligtvis i ett prejudicerande rättsfall, föreskrevs en prioritering 
mellan de olika regelverken (eller mellan WTO:s regelverk och 
försiktighetsprincipen som sådan), skulle potentiella konflikter kunna 
lösas enklare och på ett enhetligt sätt.388 

Jämförelse av konflikterna 
Som beskrivits i kapitel 3 brukar det göras en distinktion mellan 
”strikta” och ”svaga” versioner av försiktighetsprincipen. När Sandins 
dimensioner ((1) ”hotdimensionen”, (2) ”osäkerhetsdimensionen”, 
(3) ”åtgärdsdimensionen” och (4) ”påbudsdimensionen”) appliceras på 
CBD:s princip syns att den innehåller både strikta och svaga inslag. Här 
utgörs den första dimensionen av ”föreligger hot om betydande 
minskning eller förlust av biologisk mångfald”, den andra dimensionen 
av ”brist på full vetenskaplig visshet”, den tredje dimensionen av 
”undvika eller minimera ett sådant hot” och den fjärde dimensionen av 
”bör brist på full vetenskaplig visshet inte användas som skäl för att 
uppskjuta åtgärder”. Enligt Sandins intuitiva rankning av styrkan hos 
olika satser kopplade till de olika dimensionerna av 
försiktighetsprincipen,389 är de satser som i CBD:s version kan kopplas 
till de första, andra och fjärde dimensionerna relativt svaga, medan 
satsen som kan kopplas till den tredje dimensionen är relativt stark. Det 
har förvisso hävdats att CBD:s version av försiktighetsprincipen kräver 
mindre än vissa andra versioner i fråga om graden av skada,390 men trots 
det kan principen sägas ha en dragning åt det svagare hållet. 
 
Den version av försiktighetsprincipen som uttrycks i miljöbalken 
brukar sägas vara en strikt version.391 Här utgörs den första 
dimensionen av ”en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön”, den andra dimensionen av 
”så snart det finns skäl att anta att”, den tredje dimensionen av ”utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
                              
388 Naturvårdsverket har redan år 2008 presenterat förslaget att ”Sverige bör föra en 

aktiv diskussion och lyfta frågan om försiktighetsprincipens innebörd och 
tillämpning inom Konventionen om biologisk mångfald, EU, WTO och andra 
internationella forum för att utreda möjligheten att använda försiktighetsprincipen 
vid hantering av främmande invasiva arter i Sverige.” (Naturvårdsverket, 2008, 
s. 98). 

389 Se tabellen i Sandin, 1999, s. 901. 
390 Sands m.fl., 2018, s. 232. 
391 Pettersson m.fl., ”Possibility to implement invasive species control in Swedish 

forests”, 2016, s. 214. 



 
 

 85 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön” och den fjärde dimensionen av 
”skall”. Enligt Sandins rankning är alla de satser som i miljöbalkens 
version kan kopplas till de olika dimensionerna så starka eller nästan så 
starka som de kan bli (med undantag för åtgärdsdimensionen som kan 
sägas vara medelstark), vilket gör att principen totalt sett kan klassas 
som mycket strikt. Att miljöbalken innehåller en sådan strikt princip 
rimmar väl med den ekocentriska inslaget i formuleringen av ”hållbar 
utveckling” i portalparagrafen. Även om försiktighetsprincipen kan 
motiveras både utifrån en antropocentrisk och en ekocentrisk (eller 
biocentrisk) utgångspunkt, innebär en striktare variant av 
försiktighetsprincipen ett mindre utrymme för beaktande av mänskliga 
intressen än en svagare. 
 
Vid en jämförelse av osäkerhetsdimensionerna hos försiktighets-
principerna i CBD och miljöbalken, framstår det som att miljöbalkens 
försiktighetsprincip (med formuleringen ”så snart det finns skäl att anta 
att”), även om den innebär att krav måste fastställas på goda 
vetenskapliga grunder,392 har en lägre tröskel för när 
försiktighetsåtgärder ska vidtas än CBD:s (med formuleringen ”brist på 
full vetenskaplig visshet”). En flexibilitet i WTO:s regelverk, såsom en 
öppenhet för att sänka tröskeln i tolkningen av SPS-avtalet vid 
tvistelösningsprocesser, kan som sagt göra att SPS-avtalets krav (på 
tillräckliga vetenskapliga evidens) kan möta CBD:s och miljöbalkens 
nivåer, och att normkonflikter kan undvikas. Antagligen behöver 
tröskeln dock sänkas mindre för att möta CBD än miljöbalken, i och 
med den striktare varianten av försiktighetsprincipen i miljöbalken, 
som – om en rimlighetsavvägning inte leder till att den inte ska 
tillämpas – framstår som svårare att förena med WTO:s regelverk. 

Intrateoretiska motsättningar 
Inom den normativa etiken kan konflikter uppstå inte bara mellan olika 
etiska teorier utan även inom en och samma teori, till exempel när det 
uppstår ett moraliskt dilemma och man inte kan agera moraliskt riktigt 
enligt teorin oavsett hur man agerar.393 En liknande typ av problem kan 
uppstå i det rättsliga skyddet för biologisk mångfald, om ett skydd för 
biologisk mångfald i ett avseende innebär ett hot mot biologisk 
                              
392 Michanek, 2021, s. 119. 
393 Ross, 1939, s. 312. Ett (deontologiskt) exempel på det är att två plikter kolliderar, 

vilket skulle kunna var fallet om man inte kan berätta sanningen för en person utan 
att bryta ett löfte till en annan person. Vilket alternativ man än väljer, blir det fel. 
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mångfald i ett annat avseende.394 Ett exempel på detta är reglering som 
berör bekämpningen av invasiva främmande arter. Sådana arter kan 
bekämpas på olika sätt beroende på vilken art det rör sig om, och i fall 
där bekämpningsmedel krävs för att bekämpa en art, kan möjligheterna 
till bekämpning begränsas genom den rättsliga reglering som finns om 
vilka bekämpningsmedel som får användas. 
 
Användning av bekämpningsmedel i Sverige kräver godkännande av 
Kemikalieinspektionen, och ett medel är förbjudet om det inte 
uttryckligen har tillåtits.395 Regler om växtskyddsmedel finns både på 
EU-rättslig nivå och kompletteras av nationella bestämmelser, av 
förklarliga skäl: växtskyddsmedel riskerar att påverka människor, djur 
och växter negativt. De utgör alltså i sig ett hot mot den biologiska 
mångfalden.396 Exempelvis innebar spridningen av insektsgiftet DDT 
(diklordifenyltrikloretan) att flera arter minskade kraftigt under 1960-
talet.397 Även om vi med rättsliga medel vill minska förlusten av den 
biologiska mångfalden, kan olika rättsregler alltså peka i olika 
riktningar. Dessutom kan en och samma rättsregel, nämligen 
2 kapitlet 3 § miljöbalken där försiktighetsprincipen uttrycks, peka i 
olika riktningar. 
 
Försiktighetsprincipen är tillämplig på hanteringen av kemiska 
produkter och varor, vilket omfattar användningen av 
bekämpingsmedel, på samma sätt som den (i den mån den inte måste 
ge vika för exempelvis WTO:s reglering) är tillämplig på verksamheter 
som innebär introduktion eller spridning av invasiva främmande 
arter.398 Eftersom spridningen av invasiva främmande arter är ett av de 
största hoten mot biologisk mångfald, är det sannolikt att det av 
försiktighetsprincipen i miljöbalken många gånger kommer att följa att 
bekämpningsåtgärder måste vidtas när invasiva främmande arter 

                              
394 Darpö, 2021, s. 49, talar om ”opposing interests ‘on equal level’”, och tar som 

exempel bland annat upp den i vissa avseenden miljövänliga vindkraftens negativa 
effekt för vissa fågelarter. Jämför även med Montini & Orlando som talar om ”a 
new type of conflict between competing goals, not so much related to the traditional 
dichotomy of ‘economic v. environmental’ interests but one internal to the 
environmental dimension” (Montini & Orlando, ”Balancing climate change 
mitigation and environmental protection interests in the EU Directive on carbon 
capture and storage”, 2012, s. 179). Montini & Orlando behandlar konflikter som 
kan uppstå mellan intresset att motverka klimatförändringar, och andra 
miljöskyddsintressen. 

395 Kemikalieinspektionen, ”Bekämpningsmedel”, 2021. 
396 Naturvårdsverket, 2022d. 
397 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 369. 
398 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 387. 
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upptäcks. I fråga om bekämpningsmedel, som i stor utsträckning är 
skadliga för hälsa och miljö, kommer en tillämpning av 
försiktighetsprincipen på ett liknande sätt sannolikt ofta leda till att 
medlen inte får användas. 
 
En särskild svårighet kan uppstå i situationer där ett potentiellt skadligt, 
eller konstaterat skadligt och förbjudet, bekämpningsmedel är det enda 
sättet att bekämpa en invasiv främmande art. Kan en tillämpning av 
försiktighetsprincipen både leda till ett förbud mot användning av 
medlet och samtidigt en föreskriven bekämpning av arten, det vill säga 
en normkonflikt? Så tycks vara fallet, givet att det inte finns någon 
annan lämplig åtgärd att vidta mot den invasiva främmande arten.399 
Motstridiga påbud till följd av olika tillämpningar skulle göra det svårt 
att agera utifrån försiktighetsprincipen. När risker med lika hög prioritet 
står i konflikt, behöver försiktighetsprincipen kompletteras med andra 
principer för beslutsfattande.400 Det framstår som rimligt att ha ett 
flexibelt system med möjlighet att väga olika risker mot varandra och 
komma fram till vilken lösning som är att föredra i specifika fall. I 
avgörandet om en invasiv främmande art ska bekämpas bör hänsyn tas 
till konsekvensen av den aktuella bekämpningsåtgärden, det vill säga 
hur bekämpningsmedlets egenskaper kommer att påverka människors 
hälsa och den biologiska mångfalden, och i avgörandet om medlet ska 
användas bör på samma sätt hänsyn tas till alternativet, det vill säga i 
vilken omfattning den invasiva främmande arten annars kommer att 
sprida sig och vilka effekter spridningen kommer att ha (vilket givetvis 
kan vara svårt att bedöma vid ett beslut under osäkerhet).  
 
För närvarade pågår en utredning av Naturvårdsverket rörande 
möjligheten till undantag från vissa förbud av användning av kemiska 
bekämpningsmedel för att kunna bekämpa invasiva främmande arter.401 
Sedan år 2021 är det nämligen förbjudet att använda växtskyddsmedel 
på bland annat vissa ängs- eller betesmarker, lekplatser, parker, 
trädgårdar, koloniträdgårdsområden, tomtmarker med mera. 
Möjligheterna att bekämpa invasiva främmande växtarter begränsas 
därmed, men undantag från förbudet kan formuleras genom 
föreskrifter. Här finns således en flexibilitet som ger utrymme för att 
kunna hantera invasiva främmande arter där bekämpningsmedel är det 
enda alternativet.

                              
399 Steel, 2014, s. 29. 
400 Hansson, 2020, s. 252, 254. 
401 Naturvårdsverket, ”Förbud mot kemiska växtskyddsmedel i vissa områden”, 

2022k; Naturvårdsverket, ”Tillsynsvägledning: Växtskyddsmedel”, 2022n. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

Hur och varför motsättningar uppstår 
Med syftet att producera ny kunskap om miljörättens relation till 
miljöetiken, har i den här avhandlingen följande miljörättsliga 
motsättningar med koppling till etik behandlats: 1) motsättningar 
mellan etiska utgångspunkter i miljöbalkens portalparagraf, 
2) motsättningar mellan regleringar där invasiva främmande arter 
regleras (CBD, miljöbalken samt WTO:s reglering), och 
3) motsättningar mellan reglering av invasiva främmande arter och 
reglering om bekämpningsmedel. I detta avsnitt besvaras den ena 
forskningsfrågan: ”Hur och varför uppstår motsättningar inom 
miljöbalkens portalparagraf, samt mellan reglering om invasiva 
främmande arter och WTO:s reglering respektive regler om 
bekämpningsmedel?”, för att i nästa avsnitt besvara den andra 
forskningsfrågan: ”Hur kan de motsättningar som eventuellt uppstår 
enligt ovan lösas?” 
 
Motsättningarna i portalparagrafen består i att det föreligger oklarheter 
beträffande vad vi ska ta hänsyn till när vi ska uppfylla miljöbalkens 
mål om en hållbar utveckling. I bestämmelsen framträder två till synes 
motstridiga etiska utgångspunkter – dels utgångspunkten att naturen har 
ett värde i sig (ordet ”skyddsvärde” används, vilket enligt förarbetena 
innebär att naturen tillskrivs ett egenvärde), dels utgångspunkten att 
människan anses ha en rätt att förändra och bruka naturen som är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl (formuleringen 
”människans rätt” antyder en antropocentrisk utgångspunkt, och 
användningen av ordet ”förvalta” tyder på att naturen tillskrivs blott ett 
extrinsikalt (instrumentellt) värde). 
 
Ett egenvärde hos naturen medför förpliktelser att inte behandla naturen 
som enbart ett medel, varför synen på naturens värde i portalparagrafen 
riskerar att hamna i konflikt med synen på människans rätt i samma 
paragraf. Utifrån en antropocentrisk utgångspunkt är det enbart 
människan som har moralisk status, och inte några andra varelser eller 
helheter i naturen. Att samtidigt uttrycka att naturen har och inte har 
direkt moralisk status är ologiskt och gör att portalparagrafen inte kan 
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erbjuda någon klar handlingsvägledning när tillgodoseendet av 
mänskliga intressen strider mot förpliktelser gentemot naturen. 
 
Motsättningar mellan regleringar om invasiva främmande arter består i 
att olika regelverk reflekterar olika synsätt på när risken för 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter är tillräckligt 
betydande och säkerställd för att den fria handeln mellan länder ska få 
inskränkas. Försiktighetsprincipen, som säger oss att vi bör vidta 
skyddsåtgärder när vi har skäl att tro, men inte kunskap om, att en skada 
kommer att inträffa, talar för att förbjuda handel som vi ser riskerar att 
leda till introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Den 
svenska miljöbalken uttrycker den striktaste versionen av 
försiktighetsprincipen av de som här studerats, det vill säga som täcker 
in flest fall, därefter CBD och sist WTO:s reglering, som enbart 
innehåller en temporär försiktighetsprincip. 
 
Miljöbalkens strikta försiktighetsprincip kan ses i ljuset av det 
miljöcentrerade perspektiv som uttrycks i miljöbalkens portalparagraf. 
Även i CBD finns uttryck för en miljöcentrerad utgångspunkt, eftersom 
biologisk mångfald sägs ha (bland annat) ett inneboende värde. Inom 
WTO rör det sig istället om skyddsåtgärder för människors, djurs och 
växters hälsa som utgör nödvändiga undantag från principen om 
frihandel, som är utgångspunkten. Denna stöds i sin tur inte på 
miljöetiska principer, men kan motiveras utifrån antropocentriskt 
utilitaristiska, antropocentriskt rättighetsetiska eller rent politiska 
grunder. Att miljöbalken, CBD och WTO:s SPS-avtal har olika 
implikationer för när handel får inskränkas kan således förklaras av att 
olika etiska utgångspunkter ligger till grund för regelverken. Skillnader 
i etiska utgångspunkter kan leda till att normkonflikter uppstår, i form 
av situationer där miljöbalken och CBD föreskriver att 
försiktighetsåtgärder ska vidtas (exempelvis förbud av handel vid risk 
för spridning av invasiva främmande arter) medan WTO:s regelverk 
förbjuder att handel hindras. 
 
Motsättningar mellan regleringar kan uppstå även om regleringarna i 
fråga vilar på liknande etiska utgångspunkter. Utifrån ett miljöcentrerat 
etiskt perspektiv är varken invasiva främmande arter eller 
bekämpningsmedel önskvärt, och sådana synsätt kan kopplas till den 
juridiska regleringen av bådadera, till exempel i form av förbud eller 
begränsningar. I och med att vi människor kan göra flera saker som 
skadar naturen kan det uppstå motsättningar mellan dessa regler. Om 
en invasiv främmande art väl introducerats och spridit sig kan 
bekämpningsmedel i vissa fall vara ett lämpligt sätt att hantera 
situationen, till exempel för att bekämpa arten genom utrotning, eller i 



 
 

 91 

vart fall minska spridningen. Situationer kan således uppstå där medel 
som skulle behövas för bekämpning av invasiva främmande arter är 
förbjudna, och att arter därmed inte kan bekämpas om det inte heller 
finns andra metoder att tillgå. 

Hantering av normkonflikter 

Miljöbalkens portalparagraf 
Hur miljöbalkens portalparagraf tolkas har en avgörande betydelse för 
huruvida en normkonflikt uppstår inom den. För vem ska utvecklingen 
vara hållbar – är det enbart för människan, det vill säga, ska vi inte förstå 
miljöbalkens portalparagraf som att naturen där tillskrivs ett egenvärde? 
Ett sätt att undvika motsättningen i portalparagrafen är just att stärka 
den antropocentriska utgångspunkten, och förstå ”skyddsvärde” som 
att naturen enbart är värd att skydda för människans skull. Beroende på 
hur denna utgångspunkt utformas kan den innebära ett gott skydd för 
naturen, och tolkningen får portalparagrafens olika delar att gå ihop. 
 
Att förstå ”skyddsvärde” som ett uttryck för en miljöcentrerad 
utgångspunkt är emellertid mer förenligt med uttalanden i förarbetena 
till miljöbalken om naturens egenvärde,402 och med tanken att 
paragrafen ska fylla en funktion att förstärka skyddet för bland annat 
den biologiska mångfalden i fall där miljöbalkens övriga regler ger 
oklara besked.403 En rent antropocentrisk utgångspunkt passar dock 
bättre ihop med rättssystemet i övrigt, som i många fall tillåter mänsklig 
exploatering av naturen även när det strider mot miljöcentrerade etiska 
teorier. Att oklara fall, oavsett storlek eller grad av miljöpåverkan ska 
behandlas utifrån ett miljöcentrerat perspektiv med stöd av 
portalparagrafen kan dessutom leda till obalanser i tillämpningen, om 
klara regler kan tillämpas i strid med ett miljöcentrerat perspektiv. Tills 
den övriga miljörättsliga lagstiftningen blivit förenlig med det 
miljöcentrerade perspektivet – om det är dit vi är på väg – kan det 
kanske tyckas rimligast att hålla kvar vid den antropocentriska 
utgångspunkten i portalparagrafen. 
 
Ett ytterligare tolkningsalternativ har föreslagits i denna avhandling: att 
betrakta ställningstagandet om naturens skyddsvärde som en 
presumtion om att naturen har egenvärde. Situationer där det uppstår 
                              
402 Prop. 1997/98:45 II, s. 7, 8 och 9. 
403 Michanek & Zetterberg, 2021, s. 104–105; Ebbesson, 2021, s. 75. 
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motsättningar mellan olika intressen kan lösas genom att presumtionen 
bryts om tillräckligt starka evidens finns för att mänskligheten skulle 
gynnas av det, och annars inte. Tolkningen ger därmed möjlighet att 
tillgodose det vi anser är viktiga mänskliga (även icke-basala) intressen, 
men sätter ändå som huvudregel naturen ”i centrum” genom att skydda 
den även i situationer där naturens extrinsikala värde för människan inte 
kan bevisas. Något som kan ses som en fördel med denna tolkning är 
att den inte innebär att ett moraliskt ställningstagande görs i fråga om 
naturens moraliska status (huruvida sådana moraliska ställnings-
taganden bör göras i lagen är för övrigt något som skulle kunna utredas 
inom ramen för framtida forskning), men att idén om naturens 
moraliska status likväl kan användas för att med rättsliga medel skydda 
naturen. 

Reglering om invasiva främmande arter 
I och med att motsättningar mellan regleringar där invasiva främmande 
arter regleras tycks kunna härledas till att olika etiska utgångspunkter 
ligger till grund för regelverken, är det tänkbart att normkonflikter 
skulle uppstå i mindre grad om de olika regelverken närmade sig 
varandra i fråga om värdegrund, antingen genom formuleringen av 
reglerna eller vid tolkningen av dem i rättstillämpningen. Vid 
intrateoretiska konflikter där värdegrunden inte skiljer lagstiftningarna 
åt, vilket är fallet vid konflikter mellan regleringen av bekämpnings-
medel och regleringen av invasiva främmande arter, framstår det som 
rimligt att (som i nuläget) i enskilda fall reda ut om undantag från 
förbuden är motiverade givet de olika risker som finns, och på så sätt 
lösa upp motsättningarna. 
 
Bestämmelsen om rimlighetsavvägning i miljöbalken har potential att 
förebygga konflikter mellan miljöbalkens hänsynsregler och WTO:s 
regelverk, genom att begränsa tillämpningen av försiktighetsprincipen. 
En omvänd väg till förenlighet är mer miljöcentrerade influenser i 
WTO:s regelverk, exempelvis i form av en större öppenhet inom 
WTO:s tvistelösningsorgan inför att tillåta avsteg från principen om 
frihandel för miljöns skull. Ett av avhandlingens bidrag är att föreslå 
hur ”tillräckliga vetenskapliga evidens” enligt WTO:s regelverk kan 
tolkas som någonting som är förenligt med CBD:s och miljöbalkens 
försiktighetsprinciper. Eftersom ordet ”tillräckliga” är vagt, finns 
utrymme för att bestämma att det, vid den gräns där 
försiktighetsåtgärder bör upprätthållas enligt CBD eller miljöbalken, 
finns tillräckliga vetenskapliga evidens. WTO:s tvistelösningsorgan 
kan, mot bakgrund av hur viktigt det är att minska förlusten av den 
biologiska mångfalden, betrakta det som att det finns ”tillräckligt” med 
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vetenskapliga evidens även när det råder relativt stor osäkerhet. För fall 
där konflikter ändå inte kan undvikas, har det i avhandlingen vidare 
utretts hur eventuella normkonflikter kan lösas. Några olika 
lösningsmetoder är konfliktlösningsklausuler (som emellertid inte finns 
tillgängliga för dessa fall), konfliktlösningsprinciper samt 
proportionalitetsbedömning. 
 
Konfliktlösningsprincipen lex posterior ger svaret att WTO:s regelverk 
ska prioriteras framför CBD men att miljöbalken ska tillämpas framför 
WTO:s regelverk. Betraktas försiktighetsprincipen i CBD som en 
internationell rättsprincip talar det för en prioritering av WTO:s regler, 
eftersom principer utgör en mer allmän reglering än ett internationellt 
avtal, och generellt anses ha lägre prioritet. Betraktas 
försiktighetsprincipen i CBD som en del av sedvanerätten, påverkar det 
i sig inte hierarkin i förhållande till WTO:s regelverk, men om 
försiktighetsprincipen har blivit en del av sedvanerätten efter WTO-
regelverkets tillkomst, skulle det kunna innebära att WTO:s regelverk 
ska förstås på ett nytt sätt, i ljuset av försiktighetsprincipen. 
Lex superior kan vidare ge svaret att WTO:s regelverk i egenskap av 
”hårdare lag” ska ges (eller i vart fall sannolikt kommer att få) högre 
prioritet än CBD, eftersom WTO har tvistelösningsorgan och 
sanktioner – men att miljöbalken, som är bindande nationell reglering, 
ska ges större tyngd än WTO:s reglering. Att Sverige är en dualistisk 
stat där ingen automatisk tillämpning av folkrätten förekommer inom 
staten talar också för en prioritering av miljöbalken framför WTO:s 
reglering vid en konflikt. Vad som skulle följa av en proportionalitets-
bedömning går inte att säga på förhand, men skyddet av biologisk 
mångfald kan tänkas väga tungt i sådana bedömningar om det betraktas 
som ett vitalt intresse. Här måste dock beaktas att även den fria handelns 
ekonomiska och politiska betydelse kan ges stor tyngd. 
 
Att ändra de aktuella regelverken är ytterligare ett sätt att undvika 
konflikter mellan dem, eller att styra konfliktlösningen i en viss 
riktning. Ett ökat utrymme för försiktighetsåtgärder i WTO:s regelverk, 
eller införande av en tvistelösningsfunktion med sanktioner inom CBD, 
skulle kunna ge ökad tyngd till konventionens försiktighetsprincip vid 
konflikter med WTO:s regelverk. Utredningar om förutsättningarna för 
sådana förändringar av regelverken och hur de skulle kunna genomföras 
på ett ändamålsenligt sätt är något som skulle kunna vara föremål för 
framtida forskning. Vägledning i fråga om uppstramning av CBD kan 
troligen fås av att studera hur brott mot andra miljörättsliga 
internationella konventioner (eller möjligen andra rättsliga instrument) 
hanteras, särskilt i konfliktsituationer, samt av att studera relevanta 



 
 

 94 

utarbetade tvistelösnings- och sanktionssystem i andra internationella 
organisationer – inte minst WTO. 
 
Flera lösningsmetoder tillämpade på normkonflikter mellan 
miljöbalken och WTO:s regelverk talar sammanfattningsvis för att 
miljöbalkens försiktighetsprincip bör prioriteras. Denna slutsats dras 
mot bakgrund av att konflikter mellan miljöbalkens försiktighetsprincip 
och WTO:s regelverk i situationer där försiktighetsprincipen ger ett 
orimligt resultat sannolikt redan undvikits genom bestämmelsen om 
rimlighetsavvägning miljöbalken, som då troligen gett företräde till 
WTO:s regelverk. På så vis har rimlighetsavvägningarna potential att i 
stort förena miljöbalkens hänsynsregler med WTO:s regelverk, trots 
den i grunden stora skillnaden mellan WTO:s krav och miljöbalkens 
strikta försiktighetsprincip. Att den svenska miljöbalken väger tyngre 
än WTO:s regelverk vid en konflikt är dock inte en etablerad 
uppfattning. En annan, konkurrerande uppfattning är emellertid att det 
finns behov av ett ökat miljöcentrerat perspektiv i miljölagstiftningen, 
inklusive större tyngdpunkt hos försiktighetsprincipen. Om även 
WTO:s tvistelösningsorgan omfattar denna uppfattning kan potentiella 
konflikter mellan miljöbalkens försiktighetsprincip och WTO:s 
regelverk undvikas genom att WTO:s regelverk (SPS-avtalet) tolkas på 
ett sätt som är förenligt med miljöbalkens försiktighetsprincip. 

Avslutande kommentarer 
Det faktum att olika etiska perspektiv ligger till grund för, och ibland 
kommer till explicit uttryck i, den miljörättsliga lagstiftningen, kan som 
ovan beskrivits leda till att olika typer av motsättningar uppstår. 
Samtidigt som sådana motsättningar – ibland rena normkonflikter – 
skapar svårigheter för rättstillämpningen och medför en risk att målet 
med reglerna inte uppfylls (exempelvis för att de inte får den prioritet 
som varit avsedd), är det, som beskrevs i inledningen, ändå inte 
förvånande att flera etiska teorier influerat lagstiftningen. Med flera 
lagstiftare på olika nivåer, många – och med tiden allt fler – intressen 
att ta hänsyn till och svårigheter att beräkna och bedöma risker vore det 
anmärkningsvärt om motsättningar inte uppstod. Det är inte heller 
konstigt att det råder delade uppfattningar om vad som bör skyddas. 
Även när den normativa etiken studeras närmare, och mer eller mindre 
goda argument för olika moraliska teorier kan urskiljas, är det svårt att 
avgöra vilken teori som är att föredra. Det ligger nära till hands att vilja 
plocka det som låter rimligt från var och en av teorierna och konstruera 
en sorts hopkok, såsom det har gjorts i miljöbalkens portalparagraf. 
Konsekvensen av det riskerar dock att bli motstridiga uppmaningar eller 
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rena motsägelser. Detta är en sak som talar emot att uttrycka etiska 
påståenden i lagen på det sätt som gjorts i miljöbalkens portalparagraf. 
Icke desto mindre finns det skäl att låta miljörättsliga regler i större 
utsträckning utformas i enlighet med en miljöcentrerad utgångspunkt, 
med ett stort utrymme för försiktighetsprincipen. 
 
Vissa menar att vi endast kan komma till rätta med allvarliga 
miljöproblem om vi anammar ett miljöcentrerat synsätt.404 Det faktum 
att effekterna av våra handlingar är svåra att förutse, att vi kan ha 
problem med att tänka långsiktigt och av olika anledningar tenderar att 
agera egoistiskt, gör att ett antropocentriskt synsätt eventuellt inte är 
tillräckligt för att skydda naturen ens i den omfattning som människan 
skulle behöva.405 Om det stämmer, talar (åtminstone) det för att i större 
utsträckning utforma miljörättslig lagstiftning på ett sätt som är 
förenligt med vad miljöcentrerade etiska teorier säger om skydd av 
naturen. Om det är nödvändigt för att uppnå ett så viktigt 
antropocentriskt mål som människans fortlevnad på planeten, kan även 
en antropocentriskt lagd person tänkas vilja utforma lagar i förenlighet 
med ett miljöcentrerat perspektiv, utan att faktiskt ta dess positioner i 
fråga om egenvärden och moralisk status för sanna. På samma sätt 
skulle en utilitarist, om det innebär störst nytta för världen som helhet, 
anse att vi bör agera enligt tanken att naturen ska behandlas som om 
den har direkt moralisk status.406 
 
En utmaning med att utforma lagar förenliga med ett miljöcentrerat 
perspektiv är att formulera en miljöcentrerad utgångspunkt som många 
människor vill tillämpa. Där kan ”hybridvarianter” mellan holism och 
individualism antas ha större potential än renodlade varianter av holism 
eller individualism, och hierarkisk biocentrism är sannolikt mer 
tilltalande för fler människor än egalitär sådan. Vilken miljöetisk teori 
som är mest lämplig att anpassa svenska miljörättsliga bestämmelser 
efter skulle kunna undersökas inom ramen för framtida forskning. 
Mycket talar dock för att samtliga här diskuterade miljöcentrerade 
etiska teorier, om de fick stort genomslag i juridiken vid utformning av 
regler och vid tolkning av regler när normkonflikter uppstår, skulle 
erbjuda goda möjligheter att med rättsliga medel skydda den biologiska 
mångfalden.

                              
404 Darpö, 2021, s. 14. 
405 Callicott, 2014, s. 68–69; Leopold, 2010, s. 197. 
406 Jämför med Chapron, Epstein & López-Bao, 2019, s. 1392. 
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