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1 Inledning 

1.1 Skyddet av marin biologisk mångfald på de fria haven 
1.1.1 Bakgrund 
Världens hav är källan till flera ekosystemtjänster som är avgörande för mänsklighetens 

överlevnad och välmående.1 Havens rikedom är av stor betydelse för internationell 

handel och av stor vikt för många rekreations- och kulturella aktiviteter.2 Mer än hälften 

av jordens yta täcks av hav som ligger utanför någon stats exklusiva jurisdiktion och 

benämns som de fria haven. Dessa havsområden är hem åt en stor del av jordens 

biologiska mångfald.3 Idag är den marina biologiska mångfalden på de fria haven under 

ett stort hot. Det finns naturligtvis många anledningar till att den biologiska mångfalden 

drastiskt har minskat, såsom överfiske och marina föroreningar orsakade av sjöfart och 

aktiviteter på den djupa havsbottnen. Ett av de största och mest komplexa hoten är dock 

klimatförändringar och ökade koldioxidutsläpp i atmosfären och de effekter som det 

medför för de marina ekosystemen, habitaten och arterna däri, exempelvis 

havsförsurning och ökande havstemperaturer.4 Dessa effekter från koldioxidutsläppen 

försämrar havens och de marina habitatens motståndskraft, skapar störningar i 

ekosystemen och minskar den marina biologisk mångfalden. 5  Klimatförändringar 

medför nya utmaningar för ekosystem i tillägg till de redan många mänskliga aktiviteter 

som är påfrestande för den biologiska mångfalden. Ekosystemens komposition 

påverkas, arter flyttar på grund av obeboeliga habitat och varmare temperaturer och den 

marina miljön i sin helhet påverkas av mer frekventa och kraftigare extrema väderevent.  

                                            
1 Peterson, C.H., och Lubchenco, J., ’Marine Ecosystem Services’ i ’Nature’s Services: Societal 

Dependence on Natural Ecosystems’, 1997, Island Press, s. 67. 
2 Johnsson K., Dalton, G., Masters, I., ’Building Industries at Sea: Blue Growth and the New 

Maritime Economy’, 2018, River Publishers, s. 165; Lillebø, A.I., et al., ’How can Marine 
Ecosystem Services support the Blue Growth Agenda?’, 2017, Marine Policy s. 237; Smith, R.D., 
et al., ’Handbook of Ocean Resources and Marine Conservation’, 2015, Routledge, s. 89. 

3 UNEP Regional Seas Report and Studies No. 178, ’Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters 
and High Seas’, s. 10 f. 

4 United Nations, ‘The Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas 
Beyond National Jurisdiction: A Technical Abstract of the First Global Integrated Marine 
Assessment’, 2017, s. 1 ff.  

5 Gattuso, J. P., et al., ’Contrasting Futures for Ocean and Society from Different Anthropogenic 
CO2 Emission Scenarios’ 2015, s. 171; Howes, E.L., et al., ’The Oceans 2015 Initiative, Part 1: 
An Updated Synthesis of the Observed and Projected Impacts of Climate Change on Physical and 
Biological Processes in the Oceans’ 2015, s. 331.  
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Den rättsliga situationen på de fria haven är komplex. Det finns såväl regionala och 

globala traktat som i sina delar är tillämpliga i områden utanför nationell jurisdiktion. 

FN:s havsrättskonvention från 1982 är det främsta juridiska instrumentet som reglerar 

aktiviteter på världens hav. 6  Genom Havsrättskonventionen delas staterna upp i 

kuststater och icke-kuststater, och världens hav är uppdelade i zoner. Kuststaterna har 

exklusiv jurisdiktion i sina territorialhav 7  och exklusiva ekonomiska zoner. 8  De 

områden som ligger utanför staternas jurisdiktion kallas ’de fria haven’.9 Ingen stat har 

ensam suveränitet eller jurisdiktion över de fria haven eller dess biologiska mångfald. 

Det har orsakat stora konsekvenser för hur marin biologisk mångfald skyddas och 

bevaras på dessa platser då det råder samarbetssvårigheter och avsaknad av tydliga 

konkreta regler. FN:s havsrättskonvention innehåller visserligen generella artiklar om 

skyddet för den marina miljön i samtliga havsområden men dessa anses i de flesta fall 

vara alltför vaga för att styra hur biologisk mångfald ska skyddas på de fria haven.10 

Förutom FN:s havsrättskonvention finns regionala- och sektorspecifika avtal och 

institutioner rörande exploateringen av marina resurser och marina aktiviteter, samt 

traktat med skyddssyfte, ämnade att bevara marina habitat, arter och ekosystem. Detta 

system har skapat ett ofullständigt fragmenterat lappverk av regler mellan vilka råder 

dålig koordination.11 De finns helt enkelt inte ett sammanhållande juridiskt traktat som 

reglerar aktiviteter i marina områden i de fria haven.12 Även om dessa sektoriella och 

regionala instrument i vissa delar av världen skyddar olika aspekter av marin biologisk 

mångfald även på de fria haven är deras täckningsområde otillräckligt, det finns stora 

brister i implementeringen och övervakningen av dessa. 13  Samarbetsviljan stater 

                                            
6 Förenta Nationernas Havsrättskonvention (United Nations Convention on Law of the Sea) från 

1982, i kraft 1994, SÖ 2000:1.  
7 Enligt Havsrättskonventionen artikel 3 får varje kuststat fastställa sitt territorialhav till och med 12 

nautiska mil från statens baslinje eller kust. Territorialhavet tillhör kuststaten, ett havsområde där 
kuststaten har suverän bestämmanderätt. 

8  Den ekonomiska zonen ligger enligt Havsrättskonventionen artikel 57 utanför kuststatens 
territorialhav. Dess vidd beräknas utifrån samma baslinje som territorialhavet och får max utgöra 
200 nautiska mil.  

9  Enligt Havsrättskonventionen artikel 86 de havsområden som ligger utanför kuststaternas 
territorialhav och exklusiva ekonomiska zonerna och där samtliga stater är suveränt likställda.  

10 Jakobsen, I. U., ’The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the 
marine arctic: integrated ocean management and shipping’, 2013, s. 293 f. 

11 The Pew Charitable Trusts, ’Mapping Governance Maps on the High Seas’, 2017, s. 5 f.  
12 Rothwell, D., Stephens, T., ’The International Law of the Sea’, 2016, s. 23. 
13 Ibid., s. 67 f. 
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emellan i områden utanför nationell jurisdiktion har hittills varit ytterst begränsad.14 Till 

skydd för världens biologiska mångfald finns även FN:s konvention om biologisk 

mångfald.15 Den konventionen är dock enbart juridiskt bindande i de områden där en 

stat har jurisdiktion eller utövar kontroll.16  

1.1.2 Ett nytt havsrättsligt implementeringsavtal 
Förståelsen för havens betydelse för vår överlevnad och att situationen med en snabbt 

minskande marin biologisk mångfald är ohållbar har ökat på den senaste tiden.  Sedan 

2004, då FN:s generalförsamling tillsatte en arbetsgrupp för att diskutera frågor rörande 

skyddet av och hållbar användning av den marina biologiska mångfalden i områden 

bortom nationell jurisdiktion, har en diskussion förts rörande möjligheterna att skapa ett 

nytt juridiskt bindande avtal under FN:s havsrättskonvention till skydd av den marina 

biologiska mångfalden utanför nationell jurisdiktion. Processen benämns på engelska 

som ’Biodiversity Beyond National Jurisdiction’ (BBNJ) och den har minst sagt varit 

seg och långdragen, men det råder nu konsensus om att målet med förhandlingarna är 

ett nytt bindande juridiskt avtal under FN:s havsrättskonvention, ett så kallat 

implementeringsavtal till skydd för den marina biologiska mångfalden på det fria havet. 

Staterna har beslutat att implementeringsavtalet ska vara grundat på fyra byggstenar. 

Dessa är marina genetiska resurser, kapacitetsbygge och överföring av teknologi, 

områdesbaserade skyddsmetoder (inkluderat marina skyddsområden) samt 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

Klimatförändringar identifierades tidigt av arbetsgruppen som ett problem som 

hotade den marina biologiska mångfalden på de fria haven.17 Under de fyra sessioner 

som den förberedande kommittén18 höll under 2015-2016 diskuterades frågan om 

                                            
14 Gjerde, K., Boteler, B., Durussel, C., Rochette, J., Unger, S., Wright‚ G., ‘Conservation and 
Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction: Options for 
Underpinning a Strong Global BBNJ Agreement through Regional and Sectoral Governance’, 
STRONG High Seas Project, 2018, s. 8 f.  
15 Konventionen om biologisk mångfald (ratificerad den 9 december 1993), i kraft den 29 december 

1993, SÖ 1993:77. 
16 Konventionen om biologisk mångfald artikel 4. 
17 FN:s generalförsamling, A/63/79, Rapport från den tillfällga, öppna arbetsgruppen för att studera 

frågor rörande bevarandet och hållbara nyttjandet av marin biologisk mångfald i områden utanför 
nationell jurisdiktion, brev daterat den 15 maj 2008 från ordförandena av arbetsgruppen till 
presidenten av FN:s generalförsamling.  

18 FN:s Generalförsamling beslutade genom resolution 69/292 den 19 juni 2015 att ett nytt 
implementeringsavtal under FN:s havsrättskonvention skulle förhandlas fram. För att åstadkomma 
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klimatförändringar och haven intensivt. Havsförsurning lyftes speciellt vad gällde 

frågan om havens motståndskraft och områdesbaserade skyddsmetoder inklusive marina 

skyddsområden.19 Den förberedande kommitténs slutliga rapport innehöll en generell 

referens om behovet att öka motståndskraften hos den marina biologiska mångfalden 

mot klimatförändringarnas effekter. 20  Detta är ett behov som varken 

Havsrättskonventionen eller konventionen om biologisk mångfald uttryckligen hänvisar 

till.21 Klimatförändringars effekter innebär betydande utmaningar för internationell 

miljörätt, bland annat när det kommer till hänsyn för flexibilitet och konnektivitet vilket 

har visat sig vara av stor betydelse när det kommer till klimatanpassning.22  

Med hänsyn till det ovanstående, det vill säga att klimatförändringar är det största 

hotet mot den marina biologiska mångfalden i områden utanför nationell jurisdiktion 

och att statsparterna som just nu förhandlar om ett framtida implementeringsavtal 

beslutat att områdesbaserade skyddsmetoder (inklusive marina skyddsområden) är ett av 

de rättsliga verktyg som kommer att användas genom avtalet, återstår en intressant 

fråga. Hur bör regleringen av marina skyddsområden på de fria haven se ut för att 

skydda den marina biologiska mångfalden på de fria haven mot effekterna av 

klimatförändringar? 

 

                                                                                                                                
detta beslutade generalförsamlingen att innan en internationell konferens och förhandlingar 
påbörjas skulle en förberedande kommitté tillsättas med mandat att komma med substantiella 
rekommendationer till generalförsamlingen om vad detta avtal bör innehålla. 

19 PSIDS (Pacific Small Island Developing States) anförande vid den förberedande kommitténs 
andra möte angående skapandet av ett internationellt juridiskt bindande instrument under FN:s 
havsrättskonvention för bevarandet och det hållbara nyttjandet av marin biologisk mångfald I 
områden utanför nationell jurisdiction, augusti 2016; samt skriftligt anförande av EU och dess 
medlemsstater, ‘Area-based management tools, including MPAs’, December 2016.  

20 Rapport från den förberedande kommittén skapad genom FN:s generalförsamling resolution 
69/292: Utvecklingen av ett internationellt juridiskt bindande instrument under FN:s 
havsrättskonvention rörande bevarandet och det hållbara nyttjandet av marin biologisk mångfald I 
områden utanför nationell jurisdiction, Doc. A/AC.287/2017/PC.4/2, s. 9.  

21 Trouwborst, A., ‘Climate Change Adaptation and Biodiversity Law’, 2013, s. 298. 
22 D’Aloia, C. C., Naujokaitis-Lewis, I., Blackford, C., Chu, C., Curtis, J. M. R., Darling, E., 

Guichard, F., Leroux, S. J., Martensen, A. C., Rayfield, B., Sunday, J. M., Xuereb, A., Fortin, M-
J., ’Coupled Networks of Permanent Protected Areas and Dynamic Conservation Areas for 
Biodiversity Conservation Under Climate Change’, s. 96. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är bidra med en rättslig analys över hur den marina biologiska 

mångfalden i havsområden utanför nationell jurisdiktion (de fria haven) kan skyddas 

mot effekterna av samt förbättra dess motståndskraft mot klimatförändringar genom 

användningen av marina skyddsområden. De frågeställningar som uppsatsen har att 

besvara är de följande: 

 

I. Hur kan marina skyddsområden användas som ett juridiskt verktyg för att öka 

ekosystemens och den marina biologiska mångfaldens motståndskraft mot 

klimatförändringar på det fria havet? 

II. Hur tillförsäkras en effektiv implementering och regelefterlevnad av 

implementeringsavtalet och de marina skyddsområdena på de fria haven? 

 

Det ovanstående syftet och frågeställningarna besvaras genom att utreda hur det 

rättsliga skyddet av marin biologisk mångfald på det fria havet ser ut idag, samt genom 

att uppmärksamma de brister och styrkor som finns i internationell 

miljöskyddslagstiftning som använder skyddsområden som ett rättsligt verktyg för att 

skydda biologisk mångfald. Ändamålet är att ge ett förslag på hur en klimatanpassad 

reglering av marina skyddsområden på de fria havet kan komma att se ut i det nya 

implementeringsavtalet. 

1.3 Avgränsning 
Som har framgått av det inledande avsnittet har staterna hittills under förhandlingarna 

av implementeringsavtalet kommit överens om att avtalet ska fokusera på fyra områden: 

miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser, områdesbaserade 

skyddsområden och kapacitetsbygge och överföring av teknik. Denna uppsats behandlar 

enbart den del av implementeringsavtalet som berör områdesbaserade skyddsmetoder 

utanför nationell jurisdiktion och övriga delar lämnas utanför. Denna uppsats fokuserar 

främst på marina skyddsområden och övriga skyddsbaserade metoder såsom exempelvis 

havsplanering diskuteras inte i det närmre. 

Vidare innehåller uppsatsen inte någon närmare analys över specifika aktiviteter på 

de fria haven såsom sjöfart och fiske eller regleringen av dessa. Uppsatsens avgränsning 

innebär att föroreningar som orsakas av aktiviteter såsom gruvdrift på den djupa 
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havsbotten och de regleringar som behandlar detta lämnas utanför denna uppsats 

utredning. När således begreppet marina skyddsområden används menas i första hand 

skydd av vattenkolumnen, inte havsbottnen. När man talar om områden utanför 

nationell jurisdiktion i havsrättsliga termer är det viktigt att hålla isär dessa två 

områden: Den djupa havsbotten (s.k. ’Området’) och de fria haven. FN:s 

havsrättskonvention behandlar nämligen dessa två områden på två helt olika sätt 

principiellt. 

En del av uppsatsen ägnas åt att uppmärksamma de brister och styrkor som finns i 

internationell naturskyddslagstiftning i vilken skyddsområden används som rättsliga 

verktyg för att skydda biologisk mångfald, för att kunna tar lärdom av dessa i 

implementeringsavtalet. Redovisningen av internationell naturskyddslagstiftning är i 

denna del dock inte uttömmande utan är istället ägnad att ge läsaren över översiktlig 

bild av det rättsliga läget.  

1.4 Metod och material 
Uppsatsen är skriven inom disciplinen miljörätt, ett rättsområde vilket präglas av en 

tydlig tvärvetenskaplig karaktär och metoden innebär att den rättsliga diskussionen 

bygger på den verkliga naturvetenskapliga situationen. Metoden är bredare än den 

traditionella rättsdogmatiska metoden, vilken innebär att författningar, praxis, 

förarbeten samt doktrin studeras för att konstatera gällande rätt området.23 Uppsatsens 

miljörättsliga syfte och frågeställningar kan inte utredas eller studeras fullt ut utan att 

också ta hänsyn till andra discipliner såsom biologi och ekologi.24 Det övergripande 

syftet i uppsatsen, en analys av möjligheten att genom ett nytt implementeringsavtal 

skapa en reglering som möjliggör för klimatanpassade marina skyddsområden på de fria 

haven, innebär att gällande rätt (såväl internationell havsrätt som viss övrig 

naturskyddslagstiftning) har analyserats utifrån vissa vetenskapliga ekologiska 

utgångspunkter. Ämnet är hittills tämligen outforskat och material i form av juridisk 

litteratur, praxis och dylikt är således begränsat. Det naturvetenskapliga problem att den 

marina biologiska mångfalden på de fria haven minskar har dock styrkts gång på gång 

av rapporter från exempelvis FN:s internationella panel om klimatförändringar (IPCC) 

och FN:s miljöprogram (UNEP). De sistnämna utgör inte rättskällor enligt den 

                                            
23 Kleineman, J., ’Rättsdogmatisk metod’, i Juridisk metodlära, s. 21. 
24 Westerlund, S., ’Miljörättsliga grundfrågor 2.0’, s. 33.  
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traditionella uppfattningen, men de är dock av uppenbar betydelse för att uppnå 

uppsatsens ändamål att ge ett förslag på förslag på hur en klimatanpassad reglering av 

marina skyddsområden på de fria havet kan komma att se ut.25 I brist på rättslig 

litteratur om den konkreta frågeställningen har ledning istället tagits ifrån rättslig 

litteratur om landbaserade skyddsområden, övrig internationell miljöskyddslagstiftning 

såsom konventionen om biologisk mångfald samt EU-rättsliga direktiv. Även visst icke-

rättsligt bindande material såsom statspartskonferensbeslut har använts. Materialet har 

sedan analyserats i ljuset av klimatförändringars effekter på den marina biologiska 

mångfalden på de fria haven vilket resulterat i analogier, förslag och slutsatser om hur 

en framtida klimatanpassad reglering kan komma att se ut på de fria haven. Uppsatsen 

innehåller således argument såväl de lege lata som de lege ferenda. Dessutom 

innehåller den inslag av den komparativa metoden då analysen av områdesbaserade 

skyddsmetoder (marina skyddsområden) innehåller en jämförelse hur dessa tekniker 

används folkrättsligt respektive EU-rättsligt. Metoden innebär att materiella regler 

jämförs utifrån sin funktion.26 Detta metodval ämnar som nämnt till att bidra till de lege 

feranda-argument för det nya implementeringsavtalet.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är grundad i det faktum att ett nytt implementeringsavtal håller på att 

förhandlas fram i FN:s regi för att skydda biologisk mångfald i det fria havet. Inga 

juridiskt bindande beslut om avtalets innehåll har ännu tagits. I kapitel två redogörs för 

det nuvarande juridiska skyddet för de fria haven och marin biologisk mångfald däri. 

Syftet är att ge läsaren en bred förståelse för internationell havsrätt och gällande skydd 

av världens hav samt att åskådliggöra den mycket fragmenterade regleringen och påtala 

grundläggande brister. I kapitel tre beskrivs hur regleringen av marina skyddsområden 

ser ut idag och kan komma att se ut och tillämpas på det fria havet genom 

implementeringsavtalet och hur sådan klimatanpassad reglering bör se ut. Detta görs 

genom att dra paralleller och göra jämförelser med nuvarande internationell 

miljöskyddslagstiftning såsom konventionen om biologisk mångfald vilken förespråkar 

användandet av områdesbaserade skyddsmetoder och se vilka ’best practices’ som kan 

tas därifrån. Det är främst i detta kapitel den komparativa metoden kommer till uttryck 
                                            
25 Hellner, J., ’Metodproblem i rättsvetenskapen’, 2001, s. 25. 
26 Christensen, J., ‘Rätt och kretslopp – Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av 

naturresursflöden, tillämpade på fosfor’, 2000, s. 51 f. 
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då den EU-rättsliga regleringen av skyddsområden delvis redogörs för och analyseras. 

Kapitel tre innehåller även en analys hur klimatförändringar har hanterats i 

internationell miljöskyddslagstiftning hittills. Detta görs återigen för att kritiskt granska 

de brister och begränsningar samt dra lärdom av dagens internationella regleringar för 

att åstadkomma ett effektivt skydd för den marina biologiska mångfalden i de fria 

haven. Kapitlet innehåller även en diskussion och analys kring dynamik, flexibilitet och 

ekologiska kriterier. Således besvaras i detta kapitel den första frågeställningen. Kapitel 

fyra behandlar den andra frågeställningen rörande själva implementeringen, 

verkställandet och tillförsäkrandet av regelefterlevnaden av marina skyddsområden på 

de fria haven. Här presenteras ett förslag om hur implementeringsavtalet kan 

struktureras vad gäller balansen mellan globalt och regionalt samarbete. I kapitlet 

redogörs även översiktligt för hur de tolv marina skyddsområden som finns på de fria 

haven idag har reglerats, implementerats och förvaltas genom regionala 

fiskeorganisationer och trycker på vilka brister som finns. Uppsatsen avslutas i kapitel 

fem med en analys och sammanfattning av uppsatsen viktigaste hållpunkter. 
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2 Havens konstitution och marin 
biologisk mångfald i de fria haven 

När FN:s havsrättskonvention antogs 1982 ansågs den vara något helt unikt och är än 

idag det styrande havsrättsliga ramverket. Konventionen innehåller i dess kapitel 12 

grundläggande artiklar som ålägger statsparterna en skyldighet att skydda och bevara 

den marina miljön (artikel 192 och 194), däri inkluderat marina områden utanför 

nationell jurisdiktion. Statsparterna måste förhindra, minska och kontrollera marina 

föroreningar, skydda och bevara havsbotten och dess resurser, samt samarbeta såväl 

internationellt som regionalt för att skydda den marina miljön (artikel 194). 

Konventionen innehåller dock inga tydliga regler för vilka exakta åtgärder som ska 

vidtas för att skydda den marina biologiska mångfalden. Det kan förklaras av det 

faktum att den skrevs under en tidsperiod då rättslig reglering av biologisk mångfald var 

något nytt och okänt, och forskarna trodde att de fria haven inte utgjorde hem till några 

arter.27 Bristen på artiklar som uttryckligen anger områdesbaserade skyddsmetoder som 

ett skydd för den biologiska mångfalden har resulterat i oenighet och ovisshet bland 

staterna vilka skyldigheter som faktiskt följer av Havsrättskonventionen och således 

råder generellt avhållsamhet från att vidta sådana.28 

Konventionen innehåller inte heller många referenser till miljörättsliga principer, 

instrument och metoder. De flesta av dessa har nämligen skapats efter konventionen. 

Visserligen finns en generell skyldighet att inte orsaka gränsöverskridande skada, men 

det saknas referenser till exempelvis försiktighetsprincipen, förorenaren betalar, 

ekosystemansatsen eller havsplaneringsmetoder.  Det betyder dock inte att dessa 

principer kan ignoreras när FN:s havsrättskonvention tillämpas av stater idag, och de är 

av stor betydelse under förhandlingarna och skapandet av implementeringsavtalet som 

är tänkt att skydda den marina biologiska mångfalden. I FN:s havsrättskonvention 

stadgas nämligen att hänsyn ska tas till övrig internationell rätt i dess tillämpning. 

Eftersom flera miljörättsliga principer, exempelvis försiktighetsprincipen, är 

                                            
27 Gjerde, K.M., Nordtvedt Reeve, L. L., Harden-Davies, H., Ardron, J., Dolan, R., Durussel, C., 

Earle, S., Jimenex, J. A., Kalas, P., Laffoley, D., Oral, N., Page, R., Chantal Ribeiro, M., Rochette, 
J., Spadone, A., Thiele, T., Thomas, H.L., Wagner, D., Warner, R., Wilhelm, A., Wright, G., 
‘Protecting Earth’s Last conservation Frontier: Scientific, Management and Legal Priorities for 
MPAs beyond national boundaries’, 2016, s. 55 f.  

28 Ibid., s. 57 f.  
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internationell sedvanerätt har den haft stort genomslag inom den internationella miljö- 

och havsrätten.29  

Ett strukturellt problem med Havsrättskonventionen är att de fria haven styrs av den 

miljörättsliga principen om havets friheter vilken följer av artikel 87 i FN:s 

Havsrättskonvention. I artikeln inkluderas bland annat friheter för alla stater att navigera 

och fiska på de fria haven. Problemet med denna artikel är att den ofta komma i konflikt 

med behovet av att skydda den marina miljön på de fria haven och en tendens som har 

påvisats bland många stater är att de ger företräde åt principen.30 Principen har 

beskrivits som en otidsenlig teoretisk grundsten i havsrätten och kan påstås vara 

utdaterad av två anledningar.31 Först och främst är friheten att fiska på de fria haven 

baserad på tanken att de marina resurserna däri är obegränsade och outtömliga. Numera 

vet vi dock att så inte är fallet utan att flera fiskebestånd är allvarligt utrotningshotade.32 

Friheterna på de fria haven har begränsats allt mer genom såväl Havsrättskonventionen 

som andra internationella miljötraktat.33 Trots detta är stater ofta ovilliga att acceptera 

begränsningarna på grund av principen som styr de fria haven: principen om 

mänsklighetens gemensamma egendom. Rosemary Rayfuse har påpekat att förståelsen 

av friheterna i ljuset av denna princip förhindrar havsrätten från att utvecklas till att 

bemöta vår tids utmaningar, såsom klimatförändringar och havsförsurningar.34 

Ett annat strukturellt problem i Havsrättskonventionen är systemet med 

flaggstatsjurisdiktion. Enligt artikel 92 i Havsrättskonventionen har en stat exklusiv 

jurisdiktion på de fria haven över de skepp som är registrerade i den staten och således 

flaggar under statens flagga. Exklusiv flaggstatsjurisdiktion är logiskt om man antar att 

alla stater tar ansvar för att tillämpa internationella regler och standarder på sina fartyg 
                                            
29 ICJ ’Pulp Mills on the River Uruguay case’ (Argentina v. Uruguay) 2010, rep. 14 para. 164 och 

Marr, S., ‘The Precautionary Principle in the Law of the Sea – Modern Decision-Making in 
International Law’, 2003, s. 114 f. 

30 Gjerde, K.M., Nordtvedt Reeve, L. L., Harden-Davies, H., Ardron, J., Dolan, R., Durussel, C., 
Earle, S., Jimenex, J. A., Kalas, P., Laffoley, D., Oral, N., Page, R., Chantal Ribeiro, M., Rochette, 
J., Spadone, A., Thiele, T., Thomas, H.L., Wagner, D., Warner, R., Wilhelm, A., Wright, G., 
‘Protecting Earth’s Last conservation Frontier: Scientific, Management and Legal Priorities for 
MPAs beyond national boundaries’, 2016, s. 58. 

31 Rayfuse, R., ’Some Reflections on What’s Wrong with the Law of the Sea’, 2015, s. 17. 
32 Ibid. s. 18 f. 
33 Ibid. 
34 Rayfuse, R., Warner, R., ’Securing a Sustainable Future for the Oceans Beyond National 

Jurisdiction: The Legal Basis for an integrated Cross-Sectoral Regime for High Seas Governance 
for the 21st Century’, 2008, s. 407. 
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samt döma och verkställa straff för de fartyg som kränker internationell rätt. Oturligt 

nog är vissa stater ovilliga eller saknar kapacitet att utöva effektiv kontroll över fartygen 

under deras flaggstatsjurisdiktion. ’Flags of convenience’ har blivit ett allt vanligare 

uttryck och innebär att skepp på de fria haven väljer att vara registrerade i de land som 

oftast har minst miljörättsliga regler eller dålig kontroll och avsaknad av 

övervakningssystem för att kontrollera fartygens beteende på de fria haven.35 Resultatet 

är att trots att marina miljöskyddsregler finns (om än generella och alltför vaga) 

ignoreras de systematiskt av många aktörer på de fria haven. På grund av denna 

jurisdiktionsregel har stater möjlighet att ignorera alla skyldigheter och undvika 

sanktioner för sina fartyg trots att de bryter mot internationell miljörätt och havsrätt.36 

Det finns ett ytterligare påtagligt strukturellt problem som kan identifieras i 

Havsrättskonventionen i jämförelse med andra internationella miljötraktat. Majoriteten 

av internationella miljötraktat har skapat institutioner vilka kan fatta beslut angående 

regleringarnas funktion, utveckla nya regler när det är nödvändigt och förbättra 

verkställandet av reglerna. Dessa institutioner inkluderar exempelvis 

statspartskonferenser (COPs), sekretariat, tekniska- och vetenskapliga kommittéer samt 

regelefterlevnadkommittéer.37 Genom att anta institutioner skapas mer anpassningsbara 

regelverk eftersom det finns en process för uppdatering och förändring av åtgärder. Det 

finns sektoriella havsrättsliga organ under Havsrättskonventionen som är kapabla att 

utföra dessa funktioner, såsom den Internationella havsbottenmyndigheten, 

Internationella sjöfartsmyndigheten och regionala fiskeorganisationer.  Dock är dessa 

institutioner sektoriella snarare än övergripande och fokuserar således på specifika 

problem. Det finns även en statspartskonferens till Havsrättskonventionen, men den är 

begränsad till att hantera administrativa och finansiella frågor.38 En statspartskonferens 

med bredare mandat hade troligtvis resulterat i politiska beslut vilka möjligtvis hade 

                                            
35 Ferrell, J. K., ’Controlling Flags of Convenience: One Measure to Stop Overfishing of Collapsing 

Fish Stocks’, 2005, s. 323. 
36 Andersson, E., ’The Nationality of Ships and Flags of Convenience: Economics, Politics and 

Alternatives’, 1996, s. 21. 
37  Churchill, R., Ulfstein, G., ’Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral 

Environmental Agreements: A Little-Noticed Phenomenon in International Law’, 2000, s. 623; 
Brunnèe, J., ’COPing with Consent: Law-making under Multilateral Environmental Agreements’, 
2002, s. 1. 

38 Rothwell, D., Stephens, T., ’The International Law of the Sea’, 2016, s. 527. 
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kunnat innebära en snabbare och mer progressiv utveckling av Havsrättskonventionen i 

ljuset av övrig gällande rätt.  

I FN:s havsrättskonvention finns även artikel 197 vilken anger att staterna ska 

samarbeta till skydd för den marina miljön. Detta har resulterat i att stater i vissa 

regioner med utgångspunkt i Havsrättskonventionen har tillträtt regionala traktat och 

institutioner genom vilka de samarbetar för att skydda den biologiska mångfalden, ofta 

med fokus på en specifik art eller aktivitet, exempelvis sjöfart. Dessa regionala traktats 

geografiska tillämpningsområde täcker delar av de fria haven. Efter flera decenniers 

erfarenhet av denna regionala metod har flera fördelar blivit synliga.39 Först och främst 

tas hänsyn till det unika med varje marint ekosystem innan de mest lämpliga 

skyddsåtgärderna vidtas. Det möjliggör för områdesanpassade åtgärder som reflekterar 

det politiska, rättsliga och ekologiska läget i regionen. Ibland kan dessutom regionala 

åtgärder gå ett steg längre än globala sådana. Det är ibland lättare att samarbeta 

regionalt än globalt, eftersom en större grupp med väldigt olika intressen gör 

förhandlingarna snårigare. Det finns dock även flera nackdelar med det nuvarande 

regionala arbetet. Regionala fiskeorganisationer verkar inom specifika, avgränsade 

områden och/eller är specialiserade på en viss sektor eller art. De ansvarar för att 

utvärdera dessa arters kommersiella värde, begränsa aktiviteter i området och besluta 

om fångstkvoter med mera. Principen om havens friheter i artikel 87 i 

Havsrättskonventionen i kombination med systemet med regionala fiskeorganisationer 

har blivit förödande, eftersom stater har argumenterat att de har rätt att fiska hur mycket 

som helst på de fria haven tills de kommer överens om att inte fiska i ett visst område 

genom att tillträda en regional fiskeorganisation.40 

Effektiviteten hos dessa organisationer är begränsad på flera sätt. Medlemskap i 

organisationerna är frivilligt för stater och det är enbart för statsparterna som 

organisationernas beslut är bindande för och går att tillämpa gentemot. Tredje stater är 

således inte bundna av regionala beslut. De som är medlemmar i de nuvarande regionala 

fiskeorganisationerna är inte desamma som faktiskt fiskar i området.41 

                                            
39 Rochette, J, Chabason, L. ’A regional approach to marien environmental protection: the regional 

seas experience’, 2011, s. 118. 
40 Gjerde, K.M., ’Ocean in peril: Reforming the management of global ocean living resources in 

areas beyond national jurisdiction’, 2013, s. 544. 
41  Pentz, B., ’Can Regional fisheries management organizations (RFMOs) manage resources 

effectively during climate change?’, 2018, s. 17. 
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En annan svaghet hos regionala fiskeorganisationer är att de ofta använder sig av 

beslutsfattande genom konsensus, vilket gör att nödvändiga beslut för att bevara den 

marina biologiska mångfalden ofta är svåra att få till.42 Även i de fall regionala 

fiskeorganisationer tillämpar systemet med majoritetsbeslut kan stater ofta reservera sig 

mot en åtgärd och således inte göra sig skyldig att tillämpa den.43 

Ytterligare ett problem med nuvarande havsrättsliga regelverk och regionala 

fiskeorganisationer är de så kallade ’olagliga, orapporterade och oreglerade’ fisket.44 

Detta omfattar visst typ av beteende som underminerar hållbart fiske. Problemet 

existerar speciellt på de fria haven där det inte finns någon ansvarig organisation och då 

ett fiskefartyg är flaggat under en stat som inte följer internationell lagstiftning. Flera 

olika rättsliga verktyg har prövats för att få bukt med problemet, såsom svarta- och vita 

fartygslistor, fångstdokumentering, elektronisk övervakning av fartyg, 

hamnstatsinspektioner och inspektioner till havs genom användningen av icke-

flaggstats-inspektioner som etablerats genom FN:s avtal om fiskebestånd.45 Framsteg 

har gjorts genom nämnda åtgärder, men problemet kvarstår.46 

De regionala och sektoriella organisationerna har dessutom generellt dålig 

koordinering sinsemellan vilket underminerar deras respektive regelverk.47 Av det 

ovanstående framgår att det nuvarande havsrättsliga systemet är fragmenterat och består 

utav regionala, sektoriella och art-specifika aktörer och avtal.48 En tydlig konsekvens av 

denna fragmentering är även att styrningen av de fria haven är splittrad under ett flertal 

olika institutioner, bland andra den Internationella sjöfartsorganisationen, FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation, FN:s generalförsamling, den särskilda 

havsbottenmyndigheten (International Seabed Authority) samt flera regionala 

konventioner. Koordineringen dem emellan rörande frågor i marina områden utanför 

nationell jurisdiktion är svår, främst på grund av de olika sektoriella intressena.  

                                            
42 Leroy, A., Morin, M., ’Innovation in the decision-making process of RFMOs’, 2018, s. 157 f.  
43 Schiffman, H.S., ’The South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO): 

an improved model of decisions-making for fisheries conservation?’, 2013, s. 211.  
44 Jordbruks- och livsmedelsorganisationen, ’International Plan of Action to Prevent, Deter and 

Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2001, s. 2 f.  
45 FN:s Jordbruks- och livsmedelsorganisation, ’The State of World Fisheries and Aquaculture 

2018: Meeting the Sustainable Development Goals’, 2018, s. 101. 
46 Agnew, D. J., ’Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing’, 2009, s. 54. 
47 Tanaka, Y., ’The international Law of the Sea’, 2015, s. 336 f. 
48 Ibid., s. 338 ff. 
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Ett annat problem med Havsrättskonventionen är att den har ett föråldrat synsätt på 

marina ekosystem. I konventionen benämns marina arter som marina levande resurser, 

en term som kommer från 1958 års Genèvekonventioner. 49  Denna benämning 

reflekterar ett synsätt att sådana arter är ekonomiska enheter, liknande olja eller 

mineraler. Begreppet hållbar utveckling enligt vilken miljö-, sociala- och ekonomiska 

intressen ska balanseras gentemot varandra, introducerades först omkring 1980. När 

Havsrättskonventionen skapades ansågs marina resurser inte vara del utav ett ekosystem 

som behövde förvaltas som en helhet. Förståelsen för betydelsen att ha ett 

helhetsperspektiv för bevarandet av biologisk mångfald kom först 1992 i och med 

konventionen om biologisk mångfald. Genom FN:s avtal om fiskebestånd och regionala 

fiskeorganisationer gjordes försök att introducera ekosystemansatsen och skyddet av 

biologisk mångfald. Som ovan redogjorts är effektiviteten hos dessa regionala 

fiskeorganisationer dock begränsad.50 Av en studie framgår att även om bevarandet av 

marin biologisk mångfald är del utav många regionala fiskeorganisationers mandat, ter 

sig organisationernas prioriteringar vara att ’styra exploateringen av fiskbestånd’.51 

Författarna menar att organisationernas arbete inte varit framgångsrikt då 67 % av de 

fiskebestånd som varit föremål för rapporten var utrotade eller överfiskade.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 Konventionen om det fria öppna havet (Genèvekonventionerna om havsrätten som antogs 1958). 
50 Mossop, J., ’Can we make the Oceans Greener? The Success and Failures of UNCLOS as an 

Environmental Treaty’, 2018, s. 583. 
51 Cullis-Suzuki, S., Pauly, D., ’Failing the High Seas: A global evaluation of regional fisheries 

management organizations’, 2010, s. 1042. 
52 Ibid, s. 1039. 
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3 Skyddsområden – Ett rättsligt verktyg 
3.1 Områdesbaserade skyddsmetoder inklusive marina 

skyddsområden 
Havsrättskonventionens statsparter har under förhandlingarna av det nya 

implementeringsavtalet hittills kommit överens om att ett sätt att skydda den marina 

biologiska mångfalden i de fria haven är att använda sig av områdesbaserade 

skyddsmetoder. Det saknas en universellt accepterad definition av vad områdesbaserade 

skyddsmetoder är, men de anses generellt vara sådana verktyg som möjliggör för ett 

högre skydd i ett specificerat område i jämförelse med angränsande områden tack vare 

striktare reglering av en eller flera mänskliga aktiviteter. 53  Den mest välkända 

skyddsmetoden är troligtvis marina skyddsområden, men begreppet med begreppet 

förstås även fysisk planering i havs- och kustområden, fiskeförbudsområden och särskilt 

känsliga havsområden för att nämna några exempel.54 Dessa skyddsmetoder skyddar 

mångfalden såväl direkt som indirekt. Genom att utse ett havsområde som särskilt 

känsligt kan man exempelvis begränsa sjöfart i dessa områden, minska föroreningar och 

således indirekt skydda mångfalden. I denna uppsats är fokus dock på marina 

skyddsområden, även om de övriga kan komma att nämnas i jämförande syfte. 

Marina skyddsområden har sedan länge varit ett viktigt verktyg för att skydda 

biologisk mångfald. Det är numera allmänt känt att ett nätverk av marina 

skyddsområden på de fria haven är ett absolut måste för att skydda mångfalden däri.55 

Det finns även studier som pekar på att marina skyddsområden kan öka ekosystemens 

motståndskraft mot klimatförändringar.56 Det finns inte heller någon enhetlig definition 

av vad ett marint skyddsområde är, men den vanligaste beskrivningen är att ”det rör sig 

om geografiskt avgränsade marina områden som har naturskydd som primärt och klart 

uttalat mål och som regleras och förvaltas via rättsliga eller andra effektiva medel för att 

                                            
53 Greiber, T., ’An International Instrument on Conservation and Sustainable use of Biodiversity in 

Marine Areas Beyond National Jurisdiction’, 2012, s. 1 ff.  
54 Wright, G., Rochette, J., Gjerde, K., Seeger, I., ’The Long and Winding Road: Negotiating a 

treaty for the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction’, 2018, s. 57 f. 

55 O´Leary, B.C. et al., ’Addressing Criticisms of Large-Scale Marine Protected Areas’, 2018, s. 13. 
56 Roberts, C.M., et al., ’Marine Reserves Can Mitigate and Promote Adaptation to Climate 

Change’, 2017, s. 41.  
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detta mål ska uppnås”.57 Anledningen till att en universell definition av vad marina 

skyddsområden är saknas är först och främst att deras bakgrundshistoria är relativt kort. 

Den globala dialogen kring marina skyddsområden började växa först kring 1970, då 

det stora barriärrevet blev skyddat som ett marinreservat i Australien.58 Dessutom kan 

marina skyddsområden klassificeras i olika typer beroende på deras syfte och ändamål, 

vilket har resulterat i att länder har olika förståelse för vad ett marint skyddsområde 

verkligen är.59 

Det internationella samfundet har i flera globala fora förbundit sig att skapa marina 

skyddsområden för att skydda mångfalden i världens hav. I såväl Aichimålen60 och 

FN:s hållbarhetsmål61 stadgas att 10 % av världens hav ska skyddas. Flera forskare 

menar att detta inte är ett tillräckligt ambitiöst mål utan att minst 30 % måste skyddas.62 

År 2018 fanns ungefär 13 000 marina skyddsområden i världen. Varje område täckte ca. 

2,5 km2.63 Detta innebär att enbart 3,7 % av världens hav har något slags rättsligt skydd 

dagsläget.64  I följande avsnitt redogörs för de regelverk varigenom dessa marina 

skyddsområden har skapats.  

3.2 Skyddsområden i internationell miljörätt 
3.2.1 Regelverken på de fria haven och marina skyddsområden 
Det övergripande regelverket när det kommer till marina skyddsområden i områden 

utanför nationell jurisdiktion är FN:s havsrättskonvention. I artikel 192 stadgas en 

skyldighet för alla stater att skydda och bevara den marina miljön. Som nämnts i 

tidigare kapitel är detta en mycket brett formulerad skyldighet. Den är del utav 

                                            
57  Rapport från den tillfälliga tekniska expertgruppen angående marina skyddsområden och 

skyddsområden vid kuster, kommentar av det exekutiva sekretariatet, 2003, 
UNEP/CBD/SBSSTA/8/IN/7, para. 9.  

58  Spalding, M. D., Hale, L., ’Marine protected areas: past, present and future – a global 
perspective’, 2016, s. 9.  

59 Ibid. 
60 År 2010 antog världens länder en strategisk plan för biologisk mångfald under perioden 2011-

2020. Denna plan innehåller 20 delmål som kallas Aichimålen. 
61 De globala målen för hållbar utveckling är en del utav Agenda 2030. De antogs den 25 september 

2015 av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, ’Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development’.  

62 O’Leary, B.C., et al., ’Effective Coverage Targets for Ocean Protection’, 2016, s. 66.  
63 O´Leary, B.C. et al., ’Addressing Criticisms of Large-Scale Marine Protected Areas’, 2018, s. 15 

f.  
64 Se karta över världens marina skyddsområden här: http://www.mpaatlas.org/map/mpas  
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internationell sedvanerätt och således bindande för samtliga stater, även de som inte är 

part till Havsrättskonventionen. Artikeln är tillämplig även i områden utanför nationell 

jurisdiktion. Referenser till den marina miljön sker genomgående i hela 

Havsrättskonventionen och hänsyn ska tas till den i alla marina aktiviteter. I artikel 

194(5) framgår att de åtgärder som vidtas enligt kapitel 12 (skydd och bevarande av den 

marina miljön) ska vara nödvändiga för att skydda och bevara sällsynta och känsliga 

ekosystem samt habitat för arter och andra marina organismer som är på tillbakagång, 

hotade eller utrotningshotade. Även i artikel 195(5) nämns känsliga och ömtåliga 

ekosystem som särskilt skyddsvärda. Kapitel 12 och främst artikel 194(5) i 

Havsrättskonventionen har av ett antal stater argumenterats utgöra grunden för att kunna 

skapa marina skyddsområden på det fria havet unilateralt och genom regionala 

samarbeten. Det har dock flera gånger klargjorts att kapitlet inte innebär att stater 

unilateralt eller regionalt kan skapa marina skyddsområden på de fria haven och vidta 

verkställandeåtgärder mot tredje stater och begränsa dessa staters friheter enligt artikel 

87 inom dessa områden.65 

I dagsläget finns det inte en enhetlig global mekanism som gör det möjligt att 

etablera marina skyddsområden på de fria haven. Det finns en oundviklig konflikt 

mellan skyddsåtgärder för den marina biologiska mångfalden å ena sidan, och de fria 

havens friheter såsom fiske och navigering å andra sidan som diskuterades ovan i 

kapitel 2. Den ena sidan kan inte utan hinder ges företräde framför den andra enligt 

rådande regelverk. Havsrättskonventionen, som är havens konstitution, måste balansera 

staters olika intressen. När det således kommer till etablerandet av marina 

skyddsområden på de fria haven och dess verkställande gentemot tredje stater är 

konventionen mycket restriktiv. Marina skyddsområden etablerade på de fria haven 

antingen unilateralt eller regionalt måste vara förenliga med friheterna på de fria haven 

som finns stadgade i artikel 87 för att skyddsåtgärderna ska kunna verkställas även 

gentemot tredje stater. Enligt det nuvarande regelverket är således skyddet av den 

marina miljön mycket viktigt att upprätthålla, men det rättfärdigar inte att tredje staters 

friheter i artikel 87 inskränks. Någon skyldighet att skapa marina skyddsområden inom 

eller utom nationell jurisdiktion går inte att utläsa av Havsrättskonventionen.  

                                            
65 Scovazzi, T., ’Marine Protected Areas on the High Seas: Some Legal and Policy Considerations’, 

2003, s. 13 f. 
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Skyldigheterna att skydda och bevara den marina miljön enligt kapitel 12 i 

Havsrättskonventionen är den juridiska grunden för det implementeringsavtal som nu 

håller på att förhandlas fram. Kapitel 12 har kompletterats och utvecklats av flera 

regionala avtal vilka innehåller skyldigheter om att samarbeta vid implementeringen av 

miljöskydd, exempelvis konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 

(OSPAR). Dessa avtal tar sin grund i artikel 197 i Havsrättskonventionen enligt vilken 

stater ska samarbeta såväl regionalt som globalt. När ett regionalt traktat ålägger stater 

att skydda vissa områden kan det leda till att staternas friheter som följer av 

Havsrättskonventionen begränsas statsparterna emellan. De skyldigheter som följer av 

sådana regionala traktat kan dock inte verkställas gentemot icke-statsparter. Det finns 

för tillfället 12 marina skyddsområden på de fria haven – två i Antarktiska oceanen och 

tio i Nordostatlanten. De är skapade just av regionala fiske- och 

förvaltningsorganisationer. De två förstnämnda skyddsområdena har skapats under 

Konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) och de i 

Nordostatlanten under OSPAR-konventionen och av Nordostatlantiska 

fiskerikommissionen (NEAFC). 

Den överhängande andelen av marina skyddsområden som finns idag är sektoriella. 

Flera internationella organisationer använder sig redan av områdesbaserade 

skyddstekniker, däribland marina skyddsområden. Genom 1973 års internationella 

konvention rörande förhindrande av förorening från fartyg kan ”speciella områden” i 

havet skyddas från föroreningar som kommer från sjöfarten. Ett annat exempel är den 

internationella sjöfartsorganisationen som har mandat att identifiera ’särskilt känsliga 

havsområden’ som, på grund av erkända ekologiska och socio-ekonomiska grunder, kan 

vara känsliga för skada orsakade av sjöfartsaktiviteter.66 Områdena skapas genom icke-

bindande juridiska resolutioner av en särskild kommitté inom den Internationella 

sjöfartsorganisationen och har ingen direkt effekt. Inte heller har några sådana områden 

skapats på det fria havet.  Dessa sektoriella organ och konventioner har skapats bland 

annat för att skydda havsområden från vissa typer av aktiviteter. Ett stort problem med 

denna sektoriella metod är, förutom att något holistiskt och sammanhängande skydd 

inte kan uppnås, att viktiga grundläggande principer såsom försiktighetsprincipen och 

ekosystemansatsen inte tillämpas. Dessa principer har visat sig vara av stor betydelse 

                                            
66 Internationella sjöfartsorganisationen, riktlinjer för identifikationen och design av särskilt känsliga 

havsområden, 2005, A.982(24).  
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för skyddet av marin biologisk mångfald och redogörs för i avsnitt 3.3.4. Den 

internationella sjöfartsorganisationens riktlinjer för särskilt känsliga områden anger 

exempelvis att det är ”hjälpsamt” att ha ”bevis att internationella sjöfartsaktiviteter 

orsakar skada och bevis huruvida skadan är av återkommande eller kumulativ natur”. I 

praktiken har många inflytelserika statsdelegationer till den Internationella 

sjöfartsorganisationen tolkat detta som ett krav på full säkerhet innan skyddsåtgärder 

vidtas.67  

3.2.2 Konventionen om biologisk mångfald och skyddsområden 
Trots att de fria haven är hem till en stor del av världens biologiska mångfald, är inte 

konventionen om biologisk mångfald oinskränkt applicerbar på dessa områden. Dess 

applicering begränsas av ett antal artiklar, vilket har resulterat i stora brister vad gäller 

det juridiska skyddet av marin biologisk mångfald i dessa områden.  

I artikel 4 stadgas konventionens jurisdiktionsregler. Av artikel 4(b) följer att 

konventionen inte är tillämplig i områden utanför nationell jurisdiktion när det kommer 

till skyddsåtgärder för delar av den marina biologiska mångfalden, utan enbart för 

processer och aktiviteter som utförs under en statsparts jurisdiktion eller kontroll. 

Konventionen är således visserligen tillämplig om skada orsakas genom en aktivitet på 

de fria haven av ett skepp som är registrerat under en statspart till konventionen om 

biologisk mångfald. Det är då statspartens ansvar att förhindra och sanktionera 

agerandet. På grund av systemet med flaggstatsjurisdiktion kan artikeln missbrukas av 

aktörer då det visat sig svårt att påvisa att stater uppfyller kontrollkriteriet.68 Vidare 

anges i konventionen om biologisk mångfald artikel 22 att dess artiklar inte påverkar 

rättigheterna och skyldigheterna för statsparterna som följer av Havsrättskonventionen. 

Dessutom anger artikel 311 i Havsrättskonventionen att den inte begränsar rättigheter 

och skyldigheter som följer av andra konventioner såsom konventionen om biologisk 

mångfald, så länge dessa inte är oförenliga med Havsrättskonventionen. Detta betyder 

således att Havsrättskonventionen i viss mån är överordnad konventionen om biologisk 

mångfald, och konventionen om biologisk mångfald tillför således inget substantiellt 

vad gäller skyddet för den marina biologiska mångfalden på de fria haven. 

                                            
67 Freestone, D., Gjerde, K., ’Lessons from the Sargasso Sea: Challenges to the Conservation and 

Sustainable Use of Marine Biodiversity beyond National Jurisdiction’, 2016, s. 13.  
68 Scovazzi, T., ’Negotiating Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity in 

Areas Beyond National Jurisdiction: Prospects and challenges’, 2015, s. 75.  
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Detta ofullständiga skydd av de fria haven är högst problematiskt. Konventionen 

exkluderar en stor del av världens biologiska mångfald utanför dess 

tillämpningsområde, och orsakar även osäkerhet i hur marin biologisk mångfald ska 

förstås. I preambeln till Konventionen framgår att skyddet av biologisk mångfald är ett 

’gemensamt intresse för mänskligheten’ (eng. ’common concern of mankind’). 

Eftersom konventionen enbart gäller för havsområden utanför nationell jurisdiktion 

under specifika omständigheter (flaggstatens kontroll och jurisdiktion) måste de fria 

havens rättsliga status som något av ett gemensamt intresse ses som tveksamt.  

Konventionen om biologisk mångfald förespråkar uttryckligen användandet av 

naturskyddsområden. Som ovan nämnt går dock konventionen inte att använda som 

grund för att etablera marina skyddsområden på de fria haven eftersom detta skulle vara 

en åtgärd för att skydda delar av den marina biologiska mångfalden i områden utanför 

nationell jurisdiktion vilket faller utanför konventionens tillämpningsområde. Detta har 

dock inte hindrat konventionens statspartskonferens från att flertalet gånger diskutera 

frågan om skyddsområden i områden utanför nationell jurisdiktion.69 Med hänsyn till 

uppsatsens syfte och ändamål är det av intresse att översiktligt granska hur 

konventionens reglering av skyddsområden ser ut idag för att i senare avsnitt kunna 

uppmärksamma såväl styrkor som svagheter som bör influera utformningen av 

implementeringsavtalet. Artikel 8 fokuserar på så kallat in situ bevarande och anger 

exempelvis att 

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämpligt:  
(a) inrätta ett system med skyddade områden eller områden där särskilda 
åtgärder behöver vidtas för att bevara biologisk mångfald;  
(b) utarbeta, där så är nödvändigt, riktlinjer för urval, inrättande och skötsel av 
skyddade om områden eller områden där särskilda åtgärder behöver vidtas för 
att bevara biologisk mångfald; 
(c) reglera eller förvalta biologiska resurser av vikt för bevarandet av biologisk 
mångfald, vare sig dessa finns inom eller utanför skyddade områden, i syfte att 
säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av dem; 
(d) främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållande av 
livskraftiga populationer av arter i naturliga miljöer; 
(e) främja miljöanpassad och hållbar utveckling i områden i anslutning till 
skyddade områden i syfte att främja skyddet av dessa områden; 
…  

                                            
69 CBD COP Decision X/29, Marine and Coastal biodiversity, 29 oktober 2010, para. 8. 
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Ett uppenbart synligt problem med konventionen är att den anger att skyddsområden 

enbart behöver skapas om så är möjligt och lämpligt. Denna skrivning kan användas 

som ett kryphål för statsparter att inte vidta sådana åtgärder inom sina territorier.  

Med hänsyn till att uppsatsens fokus är marin biologisk mångfald är det även av 

värde att nämna att statsparterna till konventionen om biologisk mångfald år 2008 antog 

ett beslut innehållande riktlinjer för att identifiera ekologiska eller biologiskt 

signifikanta marina områden (EBSA-områden).70 EBSA-områden är speciella områden 

i havet som anses ha större betydelse för att vidhålla marina ekosystems hälsa och arters 

välmående. Enligt konventionen om biologisk mångfald är EBSA-områden i sig inte 

marina skyddsområden utan snarare identifierade områden vari områdesbaserade 

skyddsmetoder rekommenderas att vidtas, exempelvis områden som bör designeras som 

marina skyddsområden.71 Kriterierna som avgör vilka marina områden som bör skyddas 

är följande: områden med unika eller sällsynta arter och habitat, livshistoriskt viktiga 

områden (t ex reproduktions- och uppväxtområde, övervintring, viktiga för rörliga 

arter), stor biologisk mångfald, områden för hotade arter, områden som är särskilt 

sårbara, hög biologisk produktivitet samt naturlighet (opåverkat av mänskliga 

aktiviteter).72 

3.2.3 EU:s art- och habitatdirektiv och skyddsområden 
I denna kontext är det även av värde att uppmärksamma ett regionalt regelverk, EU:s 

art- och habitatdirektiv.73 Naturligtvis är direktivet inte tillämpligt på de fria haven utan 

enbart i områden inom nationell jurisdiktion. Direktivet är dock utvalt eftersom många 

anser att det är ett av de mest avancerade och effektiva regionala 

naturskyddsinstrumenten och således finns anledning att anta att det kan innehålla 

styrkor som kan komma att forma implementeringsavtalet.74 Syftet med direktivet är 

enligt artikel 2 att ”bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande 

av livsmiljöer samt vilda djur och växter i” och alla åtgärder som vidtas av 

medlemsstater i enlighet med direktivet ska ”syfta till att bibehålla eller återställa en 
                                            
70 CBD COP9, Dec. IX/29, para. 14, annex 1. 
71 Kenchington, E.L, ’Should Potential for Climate Change Refugia be mainstreamed into the 

criteria for describing EBSAs?’, 2019, s. 3. 
72 CBD COP9, Dec. IX/20. 
73 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter. 
74 Donald, PF., et al., ’International Conservation Policy Delivers Benefits for Birds in Europe’ 

2007, s. 810. 
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gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 

gemenskapsintresse”. En sådan status ska åtminstone åstadkommas nationellt, och om 

möjligt även inom individuella skyddade områden.75 Enligt art- och habitatdirektivet 

artikel 1 är ett habitats bevarandestatus gynnsam när dess naturliga område är stabilt 

eller förbättras, samt när de specifika strukturer och funktioner som är nödvändiga för 

ekosystemets långsiktiga välmående existerar och sannolikt kommer att fortsätta 

existera, och när de artspecifika arterna däri har en gynnsam bevarandestatus. Arter har 

en gynnsam bevarandestatus när det kan påvisas att arten kan överleva ur ett långsiktigt 

perspektiv, och dess bestånd varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en 

snar framtid samt att det finns och sannolikt kommer att finnas ett tillräckligt stort 

habitat för arten att vidhålla sitt bestånd ur ett långsiktigt perspektiv.  

Av särskilt intresse är även skyldigheterna att skydda vissa områden vilka anges i 

artikel 4. Enligt artikeln ska varje medlemsstat på grundval av kriterier som anges i 

bilaga 3 till direktivet och relevant vetenskaplig information upprätta en lista över 

områden som anses vara viktiga för livsmiljötyper i bilaga 1 och inhemska arter i bilaga 

2. Dessa områden ska sedan designeras som ”speciella bevarandeområden”. Enbart 

ekologiska kriterier, inte socio-ekonomiska, får användas för att besluta om valet av 

områden och begränsningen av dem. Dessa områden, i kombination med ”speciella 

skyddsområden” som skapas i enlighet med EU:s fågeldirektiv, skapar tillsammans 

enligt art- och habitatdirektivet artikel 3 ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät, 

som kallas Natura 2000. Artikel 6.1 i art- och habitatdirektivet anger att statsparterna 

måste vidta ”nödvändiga åtgärder för bevarande” för de speciella bevarandeområdena, 

och sådana åtgärder som ”motsvarar de ekologiska behoven” hos de livsmiljötyper som 

finns i områdena. Dessutom ska medlemsstaterna i de särskilda bevarandeområdena 

”vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för 

arterna samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts, om sådana störningar 

kan ha betydande konsekvenser för målen med detta direktiv”.  

Många arter och habitat har minskat inom Europa trots EU:s gemensamma strategier. 

År 2013 bedömdes endast 23 % av Europas arter och 16% av de habitat ha en gynnsam 

                                            
75 Trouwborst, A., ’Managing the Carnivore Comeback: International and EU Species Protection 

Law and the Return of Lynx, Wolf and Bear to Western Europe’, 2010, s. 355 f. 
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bevarandestatus. 60 % av arterna och 77 % av habitaten ansågs ha en ogynnsam 

bevarandestatus.76  

3.3 Skyddsområden som ett verktyg för klimatanpassning på de fria 
haven 

3.3.1 Klimatförändringar som ett hot mot den marina biologiska mångfalden 
Det råder bred konsensus att takten i vilken vi förlorar biologisk mångfald är 

katastrofal. Klimatförändringar har blivit ett mer och mer allvarligt hot mot den marina 

biologiska mångfalden i de fria haven. Ökade vattentemperaturer, syrefattighet och 

havsförsurning är några utav effekterna som allvarligt påverkar mångfalden. 77 

Dessutom gör dessa effekter att inverkan av andra aktiviteter såsom överfiske och 

föroreningar blir betydligt större på den biologiska mångfalden.78 En av konsekvenserna 

av varmare hav är att de innehåller mindre syre på grund av att syre inte kan lösas upp 

lika bra i varmare vatten.79  Levnadsmöjligheterna för marina arter i syrefattiga vatten 

är mycket dåliga och kommer att resultera i att de flyttar från området och/eller dör ut.80 

Havsytan är idag 26 % surare än vad den var för 150 år sedan. 81  Enligt 

forskningsmajoritetens rådande uppfattning försvinner planetens arter och habitat 

ungefär i en takt som är mellan 100 och 1000 gånger snabbare än vad den normala 

utdöendetiden är sedan livet på jorden började.82 De risker som klimatförändringar 

medför förväntas öka dramatiskt om inte effektiva åtgärder till skydd för den marina 

biologiska mångfalden vidtas nu.  

                                            
76 European Environment Agency, ’Annual Report 2013 and Environmental statement 2014’, 2014, 

s. 34. 
77 Levin, L., Cheung, W.W.L., Found, N., ’Policy Brief: Climate Change in Oceans Beyond 

national jurisdiction’, 2016, s. 8 ff. 
78 Levin, L., Cheung, W.W.L., Found, N., ’Policy Brief: Climate Change in Oceans Beyond 

national jurisdiction’, 2016, s. 15. 
79 Arbetsgrupp II, FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC), ’Climate Change 2007: 

Impacts, Adaptation and Vulnerability: Contribution of workinggroup II to the fourth assessment 
report of the IPCC’, 2007, s. 480 ff.  

80 Stramma, L., et al., ’Ocean Oxygen Minima Expansions and their Biological impacts’, 2010, s. 
587 f.  

81 Fennel, K., VanderZwaag, D. L., ’Ocean acidification: Scientific surges, Lagging Law and Policy 
Responses’, 2016, s. 342 f.  

82 Millenium Ecosystem Assessment, ’Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity synthesis’, 
2005, s. 3 f. 
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3.3.2 Klimatanpassning till havs 
Länge låg fokus i den internationella debatten på frågan om minskning av utsläppen av 

växthusgaser, speciellt koldioxid, och vilka åtgärder som kunde användas för att stoppa 

klimatförändringarna från att ske. Medan detta är en mycket viktig fråga och inte bör 

undermineras utan måste fortsätta att diskuteras, har frågan om anpassning till 

klimatförändringar och dess effekter blivit minst lika viktig. Det är uppenbart att 

internationell miljöskyddslagstiftning i syfte att skydda den marina biologiska 

mångfalden på de fria haven inte kan stoppa klimatförändringarna. Medan 

’minskningsåtgärder’ fokuserar på att reglera mänsklighetens utsläpp av växthusgaser, 

handlar således anpassningsåtgärder om att möjliggöra för ekosystem att anpassa sig till 

att fortsätta fungera normalt trots att konsekvenserna av klimatförändringar inträffar. 

För att möjliggöra för marina arter och habitat på de fria haven att anpassa sig till 

effekterna av klimatförändringar är det dock en absolut nödvändighet med ett betydande 

internationellt samarbete och lagstiftning. Anpassning till klimatförändringar handlar 

alltså om möjliggörandet för ekosystem eller mänskliga system att anpassa sig till 

faktiska eller förutspådda förändringar i klimatet och effekterna därav, vilka kan orsaka 

skada.83 Genom att rättsligt möjliggöra för att arter, habitat och ekosystem att anpassa 

sig till ett förändrat klimat kan ekosystemens motståndskraft öka och sårbarheten för 

förutspådda ändringar i klimatet kan minimeras. Forskarna är överens om att 

klimatanpassningsåtgärder åtminstone måste tillförsäkra spridningen av arter, öka 

antalet tillgängliga habitat och minska hoten mot arterna och ekosystemen som inte 

direkt kommer från klimatförändringar. 84  Med spridning av arter menas att man 

möjliggör för arter att röra sig mellan nuvarande och framtida habitat. Detta kan 

åstadkommas på flera sätt, exempelvis genom att rättsligt förpliktiga stater att skapa 

korridorer mellan skyddsområden genom vilka arterna kan färdas, samt att vid valet av 

platser som ska skyddas rättsligt förpliktiga staterna att ta hänsyn till den marina 

biologiska mångfaldens nuvarande och framtida behov genom att grunda besluten på 

den senaste vetenskapliga forskningen. I extrema scenarios kan spridning av arter 

innebära att mänskligheten måste ingripa på ett mer uppenbart sätt och handgripligen 

                                            
83FN:s internationella panel rörande klimatförändringar (IPCC), ’Climate Change 2007: Impacts, 

adaptation and vulnerability: Contribution of working group II to the fourth assessment report of 
the IPCC’, s. 6 f.   

84 Trouwborst, A., ’International Nature Conservation Law and the Adaptation of Biodiversity to 
Climate Change: a Mismatch?’, 2009, s. 428. 
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flytta arter till ett annat område. Så kan ske genom att använda sig av rättsliga 

instrument såsom miljökvalitetsnormer.  

Att öka antalet tillgängliga habitat, främst genom att skydda och restaurera stora och 

icke-fragmenterade skyddsområden, ökar anpassningskapaciteten hos artbestånd och 

ekosystem, däri inkluderat deras möjlighet att överleva och återhämta sig efter extrema 

väderevent.85 Motståndskraften ökar naturligtvis också när andra påverkansfaktorer 

begränsas och regleras. Marina ekosystem kan lättare anpassa sig till klimatförändringar 

när de negativa effekterna som orsakas av fiske och överexploatering minimeras.86 Det 

kräver således främst en intensifiering av skyddsåtgärder och förebyggande standarder. 

Det råder även konsensus bland forskarna att framgångsrik anpassning hos den 

marina biologiska mångfalden till klimatförändringar kräver skapandet och 

förvaltningen av nätverk av marina skyddsområden i en så stor skala som möjligt, med 

extensiva kärnområden och adekvat konnektivitet.87 Konnektivitet har definierats som 

åtgärder som möjliggör för arter och ekosystem att flytta mellan olika områden.88 Flera 

arter påverkas redan av klimatförändringar och flyttar till andra mer lämpliga områden. 

På grund av en drastisk minskning av lämpliga habitat och fler effekter utav 

klimatförändringar har dock dessa arter svårt att hinna med att flytta till nya habitat 

innan även dessa är påverkade.89 Tillförsäkrandet av adekvat konnektivitet har visat sig 

vara mycket viktigt för att marina skyddsområden ska vara effektiva 

klimatanpassningsinstrument. Genom att skapa nätverk av marina skyddsområden 

främjas konnektiviteten även om konnektiviteten knappast lär bli optimal enbart av en 

sådan åtgärd.90 Viktigt att tillförsäkra genom dessa nätverk av skyddsområden är 

ekologiska kopplingar mellan områdena. Mer specifikt bör nätverksdesignen eftersträva 

att maximera och öka kopplingarna mellan individuella skyddsområden. Konnektivitet i 

dessa nätverk kan förbättras genom användandet av flera verktyg såsom korridorer eller 
                                            
85 Trouwborst, A., ’International Nature Conservation Law and the Adaptation of Biodiversity to 

Climate Change: a Mismatch?’, 2009, s. 429 
86 Ibid. 
87 Bennet, G., ’Integrating Biodiversity Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned from 

Ecological Networks, 2004, s. 556. 
88 Worboys, G.L., Francis, W.L, Lockwood, M., ‘Connectivity Conservation Management: A Global 

Guide’, 2010, s. 31. 
89 Davis, M. B., Shaw, R. G., ’Range Shifts and adaptive responses to Quaternary cliamte change’, 

2001, s. 676. 
90 Dibacco, C., Levin, L. A., Sala, E. ’Connectivity in marine ecosystems: the importance of larval 

and spore dispersal’, s. 201.  
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’stepping stones’ mellan skyddsområden som helt enkelt möjliggör för arter att flytta sig 

mellan välbevarade och skyddade områden. Detta en av de anpassningsmetoder som 

nämns allt oftare.91 

Med hänsyn till det ovanstående och det faktum att de stater som just nu förhandlar 

fram ett avtal till skydd för den biologiska mångfalden på de fria haven har beslutat att 

marina skyddsområden är ett av de skyddsinstrument som kommer att användas, är det 

av värde att undersöka om och i så fall hur nuvarande internationell 

miljöskyddslagstiftning har hanterat problemet med klimatförändringars påverkan på 

biologisk mångfald genom användningen av skyddsområden. Med andra ord en 

begränsad utredning huruvida internationell miljöskyddslagstiftning har möjliggjort för 

naturens ekosystem att anpassa sig till klimatförändringarna genom användningen av 

det rättsliga verktyget skyddsområden. Detta för att utreda om det är nödvändigt att 

uppfinna hjulet på nytt, eller om lärdom kan tas från tidigare regimer. 

3.3.3 Klimathänsyn via skyddsområden i internationell naturskyddslagstiftning 
– Konventionen om biologisk mångfald 

Många folkrättsliga miljöinstrument skapades innan frågan om anpassning till 

klimatförändringar diskuterades internationellt, vilket har resulterat i att artiklarna i de 

flesta instrumenten således inte uttryckligen hanterar problemen som klimatförändringar 

medför för mångfalden.  Dessutom hade internationell naturskyddslagstiftning fokuserat 

på att skydda arter som redan var allvarligt utrotningshotade och således präglades det 

traditionella naturskyddet av ett reaktivt synsätt. Stater hade historiskt undvikit att agera 

och vidta åtgärder till skydd för djur- och natur till dess att arters status som 

utrotningshotade var fastställt.  Dessutom hade i många internationella 

naturskyddsinstrument förespråkats reglering av vissa aktiviteter som påverkar vissa 

arter eller habitat, såsom exempelvis det havsrättsliga systemet som redovisats för i 

kapitel 2. Resultat blev ett fragmenterat lappverk till lagstiftning. Mer och mer började 

staterna inse att den reaktiva metoden tillsammans med att endast vissa aktiviteter 

reglerades var en otillräcklig skyddslagstiftning ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att 

vänta till dess att antalet av en art minskade till en oroväckande låg nivå och inte istället 

ta hänsyn till det bredare perspektivet om hur ekosystem fungerar, höjdes vissa röster 

som påpekade att internationell naturskyddslagstiftning inte hade bidragit med mycket 

                                            
91 Heller, N., Zavaleta, E.S., ’Biodiversity management in the face of climate change: a review of 22 

years of recommendations’, 2009, s. 29. 
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mer än palliativ vård.92 Således påbörjades diskussioner om hur holistiska och proaktiva 

metoder kunde användas för att åstadkomma naturskydd.93 Konventionen om biologisk 

mångfald är ett av de första instrumenten som innebar paradigmskifte bort från att 

enbart skydda utrotningshotade arter till att istället förespråka ett proaktivt och holistiskt 

hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Stater bekräftade istället att arter är 

sammankopplade med varandra och deras habitat, och således bildar komplexa 

ekosystem och att dessa ekosystem är sammankopplade över hela världen. 94 

Konventionen om biologisk mångfald bygger således på de två principer som vid dess 

skapande var relativt nya: försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen. De var två 

idéer som uppkom för att åstadkomma ett skifte bort från det reaktiva synsättet och 

användningen av ad hoc metoder till att förespråka proaktivt arbete med en 

helhetssyn.95 

Ekosystemansatsen innebär att ett holistiskt, helhetsperspektiv ska tillämpas.96 Det är 

motsatsen till s.k. ad hoc-metoder, där enbart vissa aktiviteter regleras. För att uppnå 

friska ekosystem, värna ekosystemens integritet är syftet med ekosystemansatsen att 

bidra till att arterna och habitaten som ingår i ekosystemet ses som en helhet och således 

skyddas som enhet. Det medför en holistisk förvaltning och reglering av mänskliga 

aktiviteter, baserat på bästa möjliga kunskap om komponenterna, strukturen och 

dynamiken i ekosystemen, i syfte att tillförsäkra mänsklighetens behov utan att riskera 

ekosystemens funktion och integritet. Således medför ekosystemansatsen även att 

konnektivitet tas hänsyn till.97  

Försiktighetsprincipens främsta syfte är att förhindra allvarlig eller irreversibel skada 

på miljön. Det innebär att preventiva åtgärder ska vidtas i ett tidigt stadium vid 

identifierade hot mot miljön, även i situationer då det råder osäkerhet rörande vilken 

effekt exempelvis en viss aktivitet skulle ha på miljön. Det latinska ordspråket in dubio 

pro natura speglar således försiktighetsprincipen väl. Med hänsyn till ekosystems 

komplexitet, speciellt marina sådana, och svårigheterna i att förutse effekterna av 
                                            
92 Kunich, JC., ’The Fallacy of Deathbed Conservation under the Endangered Species Act’, 1994, s. 
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94 Ibid., s. 7. 
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potentiella farliga och skadliga aktiviteter på den marina miljön, utgör 

försiktighetsprincipen en mycket bra respons för att hindra det som tidigare reaktiv 

naturskyddslagstiftning misslyckades med. 

Konventionen om biologisk mångfald förhandlades fram samtidigt som det 

internationella samfundet allt mer började diskutera fenomenet klimatförändringar, och 

samtidigt som FN:s konvention om klimatförändringar98 skapades, men trots det fick 

inte detta ett särskilt starkt genomslag vid formuleringen av konventionen. Som ovan 

anfört anges i artikel 8 i konventionen att statsparterna ska inrätta skyddsområden. I 

artikeln anges inte uttryckligen att staterna ska möjliggöra för habitat och arter att 

anpassa sig till och öka motståndskraften mot klimatförändringars effekter. Inte heller 

finns det några explicita artiklar som stärker skyddet av redan designerade områden mot 

klimatförändringars effekter. Det är dock inget i konventionen som hindrar att 

statsparterna i sina egna territorier själva vidtar åtgärder som ökar skyddsområdenas 

klimatanpassningskapacitet, såsom att göra dessa större, skydda områden som förutspås 

vara lämpliga ersättningshabitat i framtiden och förbättra konnektiviteten mellan 

skyddade områden genom att permanent skydda ’stepping stones’ eller ekologiska 

korridorer som ger arter skydd även när de lämnar och flyttar från sina ursprungliga 

habitat. 99  Frågan har på senare år lyfts och diskuterats vid konventionens 

statspartskonferens.100 I beslut av statspartskonferenser har utrymme uttryckligen getts 

åt relationen klimatförändringar, skyddsområden och biologisk mångfald. Behovet av 

förbättrad motståndskraft hos ekosystemen har uppmärksammats och staterna har 

uppmanats till att implementera åtgärder för att förbättra arternas anpassningskapacitet 

och ekosystemens motståndskraft gentemot klimatförändringar.101 Exempel på åtgärder 

som har rekommenderats har varit just att upprätta nätverk av skyddsområden vars 

skydd stärks genom ekologiska korridorer och således skapar konnektivitet. 102 

Konnektivitet har visat sig vara en viktig komponent för att åstadkomma effektiva 

marina skyddsområden, inte bara ur ett klimatförändringsperspektiv. Staterna har 

dessutom uppmanats till att ’integrera anpassningsåtgärder till klimatförändringar i 
                                            
98 Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring, New York den 9 maj 1992, SÖ 

1993:13. 
99 Stein, B.A., Staudt, A., Cross, M. S., Dubois, N. S., Enquist, C., Griffis, R., ’Preparing for and 

managing change: climate adaptation for biodiversity and ecosystems’, 2013, s. 505 f.  
100 CBD COP Decision X/33, 2010, 8, d. 
101 Ibid. 
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planeringen av skyddsområden, förvaltningsstrategier och designen av 

skyddsområdssystemen’. 103  Konnektivitetshänsyn finns delvis i artikel 8, vilken 

hänvisar till ett ’system’ med skyddsområden och andra ’områden där särskilda åtgärder 

behöver vidtas för att bevara biologisk mångfald’. Ett annat relevant exempel är 

skyldigheten i artikel 6 att ’integrera, så vitt möjligt och om så är lämpligt, bevarandet 

och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald i relevanta sektoriella eller 

tvärsektoriella planer, program och politiska riktlinjer’. Ett flertal beslut och riktlinjer 

från konventionens statspartskonferenser påvisar att statsparterna lägger stor viktig vid 

konnektivitetsåtgärder vid implementeringen av konventionen. Statspartskonferensen 

2010 uppmanade exempelvis till ’gemensamma ansträngningar för att integrera 

skyddade områden i flera landskap- och havsområden och sektorer, samt användningen 

av konnektivitetsåtgärder såsom ekologiska nätverk och ekologiska korridorer, samt 

restaureringen av degraderade habitat och landskap för att adressera klimatförändringars 

påverkan och för att öka motståndskraften mot klimatförändringars effekter’.104 I ett 

annat beslut uppmanas staterna till ’regionalt samarbete vad gäller aktiviteter som syftar 

till att öka habitatkonnektivitet, i syfte att öka ekosystemens motståndskraft och 

möjliggöra för arter som har begränsad tålighet gentemot ett förändrat klimat att 

migrera till andra områden’.105 Det kan sägas vara tack vare att försiktighetsprincipen 

och ekosystemansatsen ligger som grund för konventionen om biologisk mångfald som 

gör att den är av visst värde när det kommer till klimatanpassning för den biologiska 

mångfalden. 

Problemet med konventionen och statspartskonferensernas rekommendationer är de 

fortfarande förespråkar statiska metoder som har visat sig ha sina brister när det 

kommer till att vara ett effektivt skydd vid plötsliga miljö- och klimatförändringar. 

Plötsligt klimatdrivna extrema väderevent kan få arter att flytta från ett visst skyddat 

område till en helt oskyddad plats väldigt fort och innan ett nytt permanent 

skyddsområde har hunnit skapats.106 Det konventionen således saknar är flexibilitet för 

att snabbt kunna skapa tillfälliga nya skyddsområden som möjliga ’flyktingläger’ för 
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vandrande arter på grund av klimatförändringars effekt på deras habitat. Ekosystem är 

dynamiska processer, men försök att skydda den biologiska mångfalden har traditionellt 

varit statisk. Medan klimatförändringars effekter får arter och habitat att flytta till andra 

områden har internationella miljöinstrument såsom konventionen om biologisk 

mångfald traditionellt enbart använt sig av statiska skyddsområden som inte påverkas av 

eller reflekterar ekosystemens dynamik, och ekosystemansatsen ter sig inte fått det 

genomslag som den skulle kunna få.107 

3.3.4 Klimathänsyn via skyddsområden i EU-rätt – art- och habitatdirekivet 
Liksom för konventionen om biologisk mångfald var klimatförändringar inte något som 

präglade utformningen av art- och habitatdirektivet, varför det inte nämns uttryckligen i 

det. När det kommer till tolkningen av artiklarna i art- och habitatdirektivet som nämnts 

i avsnitt 3.2.3 i ljuset av klimatförändringar, är det tydligt med hänsyn till den forskning 

som påvisar kopplingen mellan klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, 

att syftet med art- och habitatdirektivet inte kan uppnås och medlemsstaterna inte nå 

sina skyldigheter om inte adekvata klimatanpassningsåtgärder vidtas. Sådana 

klimatanpassningsåtgärder är också fullt förenligt med senare års rådsbeslut och 

kommissionens riktlinjer. Även om riktlinjer inte är juridiskt bindande, måste de som 

hanterar frågan om biologisk mångfald, klimatanpassning och grön infrastruktur anses 

påverka tillämpningen av art- och habitatdirektivet. Kopplingarna mellan 

klimatförändringar och naturskydd påpekas bland annat i strategiska dokument såsom 

EU:s ”Biodiversity Action Plan 2006”108 och EU:s ”Biodiversity Strategy to 2020”.109 

Likaledes anger en vitbok om klimatanpassning från 2009 att klimatförändringars 

påverkan på naturliga habitat måste ”tas hänsyn till i förvaltningen av Natura 2000 för 

att tillförsäkra den biologiska mångfalden i dem, konnektiviteten mellan områdena och 

att arter kan migrera och överleva när klimatförutsättningarna förändras”.110 Vidare 

anges däri att riktlinjerna måste utvecklas för att ”hantera den påverkan 
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klimatförändringar har på förvaltningen av Natura 2000”.111 Riktlinjerna som angavs i 

vitboken antogs 2013.112 Slutligen bör nämnas ett dokument med riktlinjer från 2007 

vilket beställdes Europeiska kommissionen rörande konnektivitetens roll i 

fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.113 Dokumentet syftar till att ”hjälpa till att 

utveckla och implementera integrerade ekologisk konnektivitetsrelaterade åtgärder” för 

att ”möta behovet av klimatanpassningsåtgärder för den biologiska mångfalden”.114  

Det sammantagna verkar tyda på att medlemsstaterna är skyldiga att vidta 

klimatanpassningsåtgärder i förvaltningen av Natura 2000-områden enligt art- och 

habitatdirektivet. Denna tolkning är baserad på forskningens uttalade behov av 

klimatanpassningsåtgärder för att bevara den biologiska mångfalden och art- och 

habitatdirektivets ändamål att vidhålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för 

arter och habitat.115 Art- och habitatdirektivet har dock anklagats för att ha en statisk 

karaktär. Ett exempel är artikel 4 som anger förutsättningarna för skapandet av speciella 

bevarandeområden för att skydda vissa listade habitat och listade arter däri. Kriterierna 

som avgör vilka områden som ska skyddas och för vilka syften anges som tidigare 

nämnt i bilaga 3 och relaterar främst till existerande värden (arter och habitat) vid 

tidpunkten för skapandet. När skyddsområdet har skapats får ingen ’försämring av 

livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena 

har utsetts’ ske. Detta ter sig vara tecken på ett statiskt synsätt då man bara skyddar 

områden där arter och lämpliga habitat redan de facto befinner sig, snarare än att 

tillämpa ett mer flexibelt synsätt och proaktivt skydda områden som är potentiella 

framtida habitat. Med ett sådant proaktivt arbete menas att områden som för tillfället de 

facto inte utgör habitat till en viss art ändå skyddas i förberedande syfte om 

vetenskaplig forskning pekar på att området kan komma att lämpa sig som ett alternativt 
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habitat vid plötsliga klimatdriva event som förstör det ursprungliga habitatet. En sådan 

flexibel lösning bör inte missbrukas eller användas som en ursäkt för att underminera 

eller försvaga det nuvarande statiska naturskyddet. Istället rekommenderas en 

kombination av båda metoder vilket innebär att ytterligare områden skyddas för att 

således inkludera arternas framtida behov av säkra ”klimatområden” i de ekologiska 

nätverken och övriga förvaltningsåtgärder vidtas för att hantera det tryck som den 

biologiska mångfalden utsätts för på grund av klimatförändringars effekter. Detta 

system skulle främjas av användningen av kvalitativa snarare än kvantitativa mål.116  

Vidare bör nämnas att skapandet av speciella bevarandeområden inte är en 

engångsföreteelse.117 Medlemsstater är under en konstant skyldighet att nominera och 

skapa områden vilka kvalificerar sig för att inkluderas i Natura 2000, antagligen även i 

de fall där detta är resultat av att arter flyr klimatförändringars effekter och anländer till 

samt etablerar sig i nya mer lämpliga områden.118 Dessutom verkar kriterierna i art- och 

habitatdirektivet inkludera klimatanpassningshänsyn, exempelvis genom att 

skyddsområdena ska vara tillräckligt stora.119 

När det kommer till konnektivitet adresseras detta särskilt i artikel 3(3) och 10 i art- 

och habitatdirektivet. I artikel 3(3) anges att ”i fall då de anser det nödvändigt skall 

medlemsstaterna sträva efter att göra Natura 2000 mer ekologiskt sammanhängande 

genom att bibehålla och i förekommande fall utveckla de element i naturen som anges i 

artikel 10 och som är av avgörande betydelse för vilda djur och växter”. I artikel 10 

anges att ”i syfte att göra nätet Natura 2000 mer ekologiskt sammanhängande skall 

medlemsstaterna inom politiken för markanvändning och utveckling, i den mån de anser 

det nödvändigt, sträva efter att främja skötseln och förvaltningen av de element i 

naturen som är av avgörande betydelse för vilda djur och växter” och att ”dessa element 

är sådana som, till följd av sin lineära eller kontinuerliga struktur (t.ex. floder med sina 

bankar eller de traditionella systemen för markering av markgränser) eller sin 

förbindelsefunktion (t.ex. dammar eller små skogar), är väsentliga för vilda arters 

flyttning, spridning och genetiska utbyte”. Det har i juridisk litteratur argumenterats att 
                                            
116 Cliquet, A., Backes, C., Harris, J., Howsam, P., ’Adaptation to Climate Change: legal challenges 

for Protected areas’, 2009, s. 166 f. 
117 Ibid., s. 164. 
118 Trouwborst, A., ’International Nature Conservation Law and the Adaptation of Biodiversity to 

Climate Change: A Mismatch?’, 2009, s. 439. 
119 Cliquet, A., Backes, C., Harris, J., Howsam, P., ’Adaptation to Climate Change: legal challenges 

for Protected areas’, 2009, s. 166. 
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art- och habitatdirektivet är särskilt svagt när det kommer till konnektivitet. 120 

Ordalydelsen i artikel 3 och 10 verkar sakna rättslig verkan och lämnar denna mycket 

viktiga fråga till medlemsstaternas diskretion. I realiteten är den större delen utav 

Natura 2000 ”inte ett nätverk utan en kollektion av isolerade områden”.121 Dessutom 

kan förslaget i Europeiska kommissionens vitbok från 2009 att det ”i framtiden kan vara 

nödvändigt att överväga ett permanent landskap för att öka konnektiviteten mellan 

naturliga områden”122 ses som ett erkännande av att den nuvarande Natura 2000 

regimen inte lyckas med att tillförsäkra adekvat konnektivitet. 123  Det finns dock 

anledning att anta att artiklarna 3 och 10 inte är de enda rättsligt relevanta artiklarna i 

art- och habitatdirektivet för konnektivitetsfrågan. Det är i denna kontext av vikt att 

uppmärksamma att konnektivitet inte bara är av betydelse för att arter ska kunna röra 

sig mellan områden som respons vid ett förändrat klimat, utan också av vikt för att 

artbestånd ska kunna överleva och återhämta sig från negativa effekter orsakade av 

extrema väderevent och andra orsaker som associeras med klimatförändringar. 

Fragmenterade artbestånd löper en betydligt större utrotningsrisk vid sådana situationer 

i jämförelse med artbestånd som är sammankopplade. Denna betydelse av konnektivitet 

gör det av intresse att även undersöka artikel 6 i art- och habitatdirektivet. Artikeln 

syftar till att bevara och restaurera arter och habitat inom Natura 2000 områden. I ljuset 

av syftet att tillförsäkra gynnsam bevarandestatus definierat i artikel 1, kan en 

skyldighet att skapa adekvat konnektivitet tolkas ingå i skyldigheten i artikel 6(1) att 

”vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av 

lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra 

utvecklingsplaner, samt lämpliga lagar och andra författningar eller avtal, som 

motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 

som finns i områdena”. Liknande hänsyn gäller i artikel 6(2). Även om det anges att 

medlemsstaterna ”ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av 

                                            
120 Cliquet, A., Backes, C., Harris, J., Howsam, P., ’Adaptation to Climate Change: legal challenges 

for Protected areas’, 2009, s. 166. 
121 Erens, S., Verschuuren, J., Bastmeijer, K., ‘Adaptation to Climate Change to Save Biodiversity: 

Lessons Learned from African and European Experiences’ i Richardson, B. ’Climate Law and 
Developing Countries: Legal and Policy Challenges for the World Economy’, 2009, s. 439.  

122 Adapting to Climate Change: Towards a European Framework for Action, Communication 
COM(2009) 147 (1 April 2009), para 3.2.3. 

123 Erens, S., Verschuuren, J., Bastmeijer, K., ‘Adaptation to Climate Change to Save Biodiversity: 
Lessons Learned from African and European Experiences’ i Richardson, B. ’Climate Law and 
Developing Countries: Legal and Policy Challenges for the World Economy’, 2009, s. 436. 
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livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena 

har utsetts” råder det konsensus om att de ”kan komma att behöva vidtas utanför de 

särskilda bevarandeområdena” eftersom artikel 6(2) ”inte specificerar att åtgärderna 

måste vidtas inom de särskilda bevarandeområdena” utan enbart att åtgärderna vidtas 

för att undvika påverkan på områdena i fråga.124  

Generellt kan antas att för flera europeiska arter och habitattyper är 

konnektivitetsåtgärder nödvändiga för att tillförsäkra en gynnsam bevarandestatus i 

längden. Det är naturligtvis svårt att förutspå exakt för vilka arter, områden och vid 

vilken tidpunkt detta kommer att vara nödvändigt, och vilka exakta åtgärder som kan 

behöva användas. Eftersom försiktighetsprincipen är en av pelarna i EU:s miljöpolicy125 

ska art- och habitatdirektivet tolkas i ljuset av denna.126 Tolkas direktivets artiklar som 

är av relevans för konnektivitet i ljuset av principen medför detta en skyldighet för 

medlemsstaterna att proaktivt skapa en övergripande ekologisk infrastruktur vilken 

möjliggör rörlighet för alla artgrupper, snarare än att konnektivitetsåtgärder reserveras 

för de fall då vetenskapliga studier har konstaterat att en viss art i ett visst område måste 

”livräddas” på grund av klimatförändringar.  

Avslutningsvis bör nämnas att en akilleshäl med art- och habitatdirektivet när det 

kommer till klimatanpassning är att det är begränsat vad gäller de habitat och arter som 

omfattas. I jämförelse med det relativt omfattande fågeldirektivet lämnas flera känsliga 

arter och habitat utanför habitatdirektivet, särskilt när det kommer till marina miljöer.127 

Mycket fokus har legat på att skydda arter och habitat i vissa specifika områden snarare 

än Natura 2000 systemet i sin helhet. 

3.4 Det nya implementeringsavtalet och framåtblickar 
3.4.1 Lärdomar från nuvarande internationell naturskyddslagstiftning 
Det ter sig som om de internationella miljöskyddsregimerna som nämnts ovan till vis 

mån kan möjliggöra för arter och habitat att anpassa sig till klimatförändringar, främst 

genom att förbättra deras motståndskraft. I en vetenskaplig studie nämns att ’kanske är 
                                            
124 European Commission, Managing Natura 2000 Sites: The Provisions of Article 6 of the 

‘Habitats’ Directive 92/43/EEC (European Commission 2000), s. 24.  
125 Se EU:s funktionsfördrag artikel 191(2). 
126 Målnr 127/02 Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging [2004] ECR I-7405, para 

44. 
127 Dotinga, H. M., Trouwborst, A., ’The Netherlands and the Designation of Marine Protected 

Areas in the North Sea: Implementing International and European Law’, 2009, s. 21.  
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det viktigaste policybeslutet att arbeta för att bevara stora, mångfaldsrika artbestånd 

vilka kan öka kapaciteten hos arter att anpassa sig till de ändringar som sker i klimatet 

på grund av mänsklighetens agerande’. 128  Sådan ökad anpassningsförmåga eller 

motståndskraft hos artbestånd och deras habitat kan åstadkommas genom att minska 

miljöförstörande hot såsom föroreningar, habitatdegradering och överexploatering, 

vilket är syftet med exempelvis konventionen om biologisk mångfald.129 Från ett 

klimatanpassningsperspektiv bör således implementeringsavtalet fokusera på att snarare 

bygga vidare på existerande miljöskyddslagstiftning och möjliggöra för dess effektiva 

implementering på de fria haven.  

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att ta lärdom av de brister som uppmärksammats. 

Hotet som klimatförändringarna innebär för den biologiska mångfalden var inte 

densamma på 90-talet när konventionen om biologisk mångfald skapades som det är 

idag. Detta hot måste alltså bemötas på ett mer stringent sätt. Marina skyddsområden 

kan fortfarande vara ett effektivt skydd mot klimatförändringarna, men 

implementeringsavtalet måste då möjliggöra för högre anpassningsmöjligheter, genom 

att komplettera med mer dynamiska och flexibla skyddsområden. För att återigen citera 

en vetenskaplig studie, ’verktygen kommer att vara desamma, men sättet som de 

tillämpas på kommer att förändras’.130 Med hänsyn till ovan redovisade internationella 

instruments brister när det kommer till att tillgodose behovet av den typ av dynamiska 

skyddslagstiftningen som forskningen efterfrågar är det av intresse att undersöka vilka 

reformer som skulle kunna vidtas. Det övergripande målet med implementeringsavtalet 

bör vara att stärka ekosystems, arters och habitats adaptiva kapacitet.131 Om det nya 

implementeringsavtalet under FN:s havsrättskonvention ska utgöra ett verkligt skydd 

för den marina biologiska mångfalden mot klimatförändringar bör det bygga vidare på 

det paradigmskifte som konventionen om biologisk mångfald innebar på 1990-talet i 

jämförelse med hur naturskyddslagstiftning tidigare var uppbyggd. De finns olika sätt 

                                            
128 Robinson, R., ’Travelling through a Warming World: Climate Change and Migratory Species’, 

2009, s. 96.  
129 Zoological Society of London, ’Climate Change Vulnerability of Migratory Species: Species 

Assessments – Preliminary Review’, UNEP/CMS/ScC17/Inf.9.  
130 Miller-Rushing, A. J., Primack, R. B., Sekercioglu, C. H., ’Conservation consequences of 

Climate Change for Birds’, 2010, s. 306. 
131 Kundis Craig, R., ’Stationarity Is Dead” – Long Live Transformation: Five Principles for 

Climate Change Adaptation Law,’, 2010, s. 39. 
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att åstadkomma ett klimatanpassat implementeringsavtal, några av vilka presenteras i 

det följande. 

3.4.2 Öka anpassningsmöjligheterna med internationell naturskyddslagstiftning 
som grund 

Implementeringsavtalet bör se ut på så vis att det i praktiken kan stödja anpassning vid 

dynamiska förhållanden som bland annat orsakas vid klimatförändringar. Det betyder 

att hänsyn till klimatförändringars effekter kan bäddas in i förvaltningsstrategier för 

marina skyddsområden eller innebära ändrade åtgärder när tröskelvärden överskrids.132 

Det är således en högre flexibilitet i regleringen kring marina skyddsområden som 

efterfrågas. Flexibilitet är nödvändigt vid hanteringen av dynamiska marina ekosystem, 

men man bör även vara medveten om att det också kan öka risken för missbruk av 

systemet, och frågor om rättssäkerhet och osäkerhet kan aktualiseras. En lagstiftning 

som plötsligt förändras vid extrema väderevent eller dylika effekter av 

klimatförändringar som påverkar ekosystemen och dess invånare kan argumenteras vara 

högst opålitlig. Denna osäkerhet kan dock avhjälpas med ett tröskelvärde-system – ett 

rättsligt verktyg som gör regelverket förutsebart på så vis att det anger i förväg att 

implementeringsavtalets åtgärder kommer att förändras för det fall att förutsättningarna 

för de marina ekosystemen förändras.  

I ljuset av det ovanstående och forskningsbaserade råd som getts hittills bör 

implementeringsavtalet och dess förvaltningsåtgärder vara baserade på följande 

koncept: behovet av motståndskraftiga ekosystem, sammanhängande ekologiska 

nätverk (däri inkluderat habitatrestoration- och kreation), stora marina skyddsområden 

samt konnektivitet (korridorområden).133 En möjlighet är att behålla det listningssystem 

som exempelvis EU:s art- och habitatdirektiv använder sig av och som styr var 

skyddade områden skapas. Listan skulle förslagsvis vara anteciperande på vis att den 

skulle kategorisera arter såsom ”potentiellt hotade” eller ”kommer sannolikt att bli 

hotade” av klimatförändringar. Dessutom skulle habitat som är så kallat 

”klimatlämpliga” både i nutid som i framtid. Ett sådant listningssystem skulle prioritera 

övervakning och forskning, och till viss del påvisa behovet att bemöta framtida 

                                            
132 Jämför användningen av miljökvalitetsnormer, ett system som beskrivs övergripande av Havs- 

och vattenmyndigheten, https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-ytvatten.html.   

133 Cliquet, A., et al., ’Adaptation to climate change Legal challenges for protected areas’, 2009, s. 
160 f.  
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klimateffekter. Bland annat skulle existensen av arter som är så kallade 

”klimatflyktingar” och vikten av konnektivitet erkännas. Designen och förvaltningen av 

marina skyddsområden tillförsäkrar anpassningsbara skyddskorridorer mellan skyddade 

områden och förutspår habitatförändringar.134 Kriterier som styr detta listningssystem 

skulle förslagsvis kunna vara ett uppdatering av de vetenskapliga kriterier som 

statsparterna till konventionen om biologisk mångfald år 2008 antog för att identifiera 

ekologiska eller biologiskt signifikanta marina områden (EBSA-områden).135 I den 

förberedande kommitténs rapport läggs följande ytterligare kriterier till: 

representativitet, områden som arter är beroende av, konnektivitet samt ekologiska 

processer. Dessa ytterligare kriterier gör det möjligt att skydda ekosystem från nya och 

framtida hot mot dessa områden. Ett kriterium som också bör läggas till i 

implementeringsavtalet är områden som kan tjänstgöra som så kallade 

”klimatflyktingområden”. Statspartskonferensen till konventionen om biologisk 

mångfald var det första internationella forumet som uttryckligen uppmärksammade 

behovet av att identifiera och skydda marina flyktingar. 136  COP13 (den 13e 

statspartskonferensen) antog en arbetsplan för att skydda mångfald i kallvattenområden 

inom konventionens jurisdiktion. I arbetsplanen uppmanades statsparterna att vidta 

följande åtgärder för att skydda marina flyktingarter: identifiera och skydda 

flyktingområden och områden som har kapacitet att bli permanenta flyktingområden 

samt anta lämpliga områdesbaserade åtgärder för att öka anpassningsbarheten hos 

kallvattenekosystem.137 De nuvarande EBSA-kriterierna inkluderar dock inte specifikt 

hänsyn till klimatförändringars effekter. Således bör i implementeringsavtalet ett 

kriterium om klimatflyktingläger läggas till. Definitionen föreslås vara ’habitat dit delar 

av biologisk mångfald har flyttat, befinner sig i och potentiellt kan föröka sig i vid 

förändrande miljö- och klimat, samt områden som är relativt skyddade från 

klimatförändringars effekter och således över tid möjliggör ökad motståndskraft hos 

viktiga arter, habitat och ekosystem.’ 138  Syftet är att möjliggöra överlevnad för 

                                            
134 Nereus Scientific & Technical Briefs on ABNJ Series, ’Policy Brief: Climate Change in Oceans 

Beyond National Jurisdiction’, 2016, s. 5.  
135 CBD COP9, Dec. IX/29, para. 14, annex 1. 
136 Kenchington, E.L, ’Should Potential for Climate Change Refugia be mainstreamed into the 

criteria for describing EBSAs?’, 2019, s. 2. 
137 CBD COP Dec. XIII/11, 10 december, 2016, para 4. 
138 Morelli, T.L., Daly, C., Dobrowski, S. Z., Dulen, D. M., Ebersole, J. L., Jackson, S.T., 

Beissinger, S. R., ’Managing Climate Change refugia for climate adaptation’, 2016, s. 31. 
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biologisk mångfald vid förändrande miljö och ge dem tid till att anpassa sig till det 

förändrande klimatet. Viktigt att ta hänsyn till vid utseendet av dessa områden är att de 

måste vara tillräckligt stora för att möjliggöra för artbestånd att överleva långsiktigt.139  

3.4.3 Inga fler art- och habitatlistningar – Ett mer holistiskt perspektiv 
Medan det ovanstående förslaget vidhåller systemet med art- och habitatlistor som en 

skyddsmetod är ett annat alternativ att implementeringsavtalet bygger på ett ännu mer 

holistiskt synsätt och lämnar den, om än inte enhetliga så åtminstone traditionella, 

förståelsen för vad ett marint skyddsområde är och istället är mer anpassat och rörligt 

utifrån ekosystemens funktion. Medan exempelvis konventionen om biologisk 

mångfald i teorin bygger på ekosystemansatsen, är konventionen i praktiken fokuserad 

på specifika arter och habitat. Ekosystem ses ofta som områden vari arter finns, snarare 

än enheter vilka har ekologiska funktioner som i sig är värda att bevara och skydda. Det 

tidigare aktualiserar en rad frågor: innebär det att traditionell naturskyddslagstiftnings 

fokus expanderas för att inkludera ekosystem, eller innebär det snarare att tidigare art- 

och habitatfokus tas bort? Innebär det ena uteslutandet av det andra och i så fall till 

vilken grad? Olika meningar råder om vilka arter som bör ”tas bort”, hur balansen 

mellan arter och ekosystemhänsyn ska se ut. Dessutom skulle det vara nödvändigt att 

rättsligt definiera vad ett ekosystem är och betydelsen och definitionen av 

”ekosystemhälsa”. För att detta skifte ska inkluderas i implementeringsavtalet krävs att 

svåra beslut tas om vilka kännetecken och funktioner som är viktigast. Nuvarande 

naturskyddslagstiftning medför inga lämpliga mekanismer för att göra dessa 

avväganden.140  

Det finns flera rättsliga sätt genom vilka man expandera fokus från att enbart 

fokusera på marina arter till att fokusera på hela ekosystem (och landskap). En extrem 

metod skulle innebära att listningssystemet av olika arter och habitat som beskrivits 

ovan lämnas helt utanför implementeringsavtalet. Istället skulle beslut om vilka 

områden som ska skyddas istället baseras på geologi med mera, med det underliggande 

ändamålet att skydda ”området och inte invånarna”.141 Detta är dock troligtvis inte 

                                            
139 Reside, A. E., Welbergen, J. A., Phillips, B. L., Wardell-Johnsson, G. W., Keppel, G., Ferrier, S., 

Vanderwal, J., ’Characteristics of climate change refugia for Australian biodiversity’, 2014, s. 
890. 

140 Marris, E., ’What to let go’, 2007, s. 152 ff. 
141 Oliver, I., Holmes, A., Dangerfield, J., Gillings, M., Pik, J., Beattie, A., ’Land systems as 

surrogates for biodiversity in conservation planning’, 2004, s. 491 f.  
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särskilt effektivt för de arter som är sämre distribuerade mellan områden eller har 

specifika behov, samt de som redan är i behov av intensiv vård eller hjälp.142 En annan 

metod är att drastiskt öka och skydda många flera arter som är vetenskapligt erkända att 

vara viktiga för att bevara ekosystemfunktioner. Detta skulle betyda en presumtion om 

att skydda alla arter och således innebära restriktioner eller totalförbud av aktiviteter 

som kan antas påverka dessa inom specifika områden. Med hänsyn till presumtionen 

om att ”alla arter bidrar till ekosystemens ekologiska integritet” skulle aktörer som ville 

vidta möjliga miljöskadande aktiviteter bevisa att arternas nuvarande eller framtida 

biodiversitetsvärde är lågt eller att  dess bevarandestatus osannolikt skulle förvärras av 

aktiviteterna. Problemet med denna metod är att det kommer att medföra att 

implementeringsavtalet och dess institutioner kommer att behöva handskas med flertalet 

individuella tillståndsprocesser, vilket ur ett långsiktigt perspektiv riskerar att 

underminera anpassningsmålet eftersom det medför tillfälliga, reaktiva, 

utvecklingsdrivet beslutsfattande vilket möjligen kan ta större fokus än 

bevarandeåtgärder. 143  Ur ett rent vetenskapligt perspektiv är det mest robusta 

alternativet en ekosystem-baserad metod som skulle innebära att de fria havens 

ekosystem kartläggs och åtgärder tas för att skydda deras viktigaste funktioner. Det 

skulle innebära fördelar som inte kan åstadkommas enbart genom att skydda enstaka 

arter. 

I kontexten av diskussionen om ett mer holistiskt perspektiv bör också nämnas att det 

främsta syftet och ändamålet med dessa marina skyddsområden bör vara att minska 

antalet mänskliga aktiviteter i området, en åtgärd som kan öka ekosystemens 

motståndskraft. Ett av problemen med många skyddsområden, såväl marina som 

landbaserade, är att de är regionala eller sektoriella, det vill säga att enbart de ofta 

enbart reglerar aktiviteter separat från varandra och misslyckas med att ta hänsyn till 

bland annat kumulativa effekter. Att återigen poängtera är att det är tydligt att 

klimatförändringars påverkan på marina habitat och arter förvärras om andra 

stressfaktorer såsom sjöfart och fiske inte gemensamt regleras. Således bör för att 

åstadkomma marina skyddsområden med stark motståndskraft mot 

klimatförändringarna de permanenta skyddsområdena vara sådana områden vari 

                                            
142 Reside, A., E., Butt, N., Adams, V. M., ’Adapting systematic Conservation Planning for Climate 

Change’, 2018, s. 11 f.  
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samtliga mänskliga aktiviteter regleras och begränsas, inte bara områden där enbart 

enstaka aktiviteter regleras och begränsas. Det skulle kunna bidra till en sådan holistisk 

reglering som är absolut nödvändig och implementeringsavtalet skulle kunna innebära 

en verklig skillnad i jämförelse med det fragmenterade havsrättsliga lappverk till 

regelverk som finns idag.144 Implementeringsavtalet bör således innebära att betydande 

koordinering av inte bara regionala organisationer, utan även av sektoriella aktörer 

såsom internationella sjöfartsorganisationen med flera.  

3.4.4 En kombination – Både statiskt och dynamiskt på de fria haven 
Där traditionella naturskyddsinstrument såsom konventionen om biologisk mångfald 

och EU:s art- och habitatdirektiv till stor del har fokuserat på att bevara arter och habitat 

i deras ursprungliga habitat, bör skyddsområden på de fria haven kunna göras flyttbara. 

På så vis ges ett fortsatt skydd till arter och habitat som flyttar till andra latituder och 

mer lämpliga områden när ekosystem förändras.145 Då konventionen om biologisk 

mångfald skapades utgick statsparterna från att ekosystemen var relativt stabila. 

Klimatförändringarnas oförutsebarhet och olika effekter ställer dock högre krav på 

implementeringsavtalet som måste bygga på det faktum att framtiden för marina 

ekosystem och dess invånare är osäker och situationer kommer att förändras. Snarare än 

att låsa fast sig vid hur förhållandena en gång har varit som nuvarande 

miljöskyddslagstiftning gör, ger en dynamisk reglering en ökad chans för arter att 

överleva klimatförändringars effekter och motståndskraften kan öka hos ekosystem och 

habitat.146 Som nämnt är ekosystem och ekologiska processer dynamiska, och deras 

dynamik kommer att påverkas vid plötsliga och snabba klimatförändringar. En statisk 

miljöskyddslagstiftning är illa lämpad att bemöta detta problem.  

Det finns således ett behov att i det nya implementeringsavtalet utveckla äldre 

miljöskyddsstrategier och mitt förslag är att genom implementeringsavtalet skapa ett 

skyddssystem i vilket klassiska statiska skyddsområden kombineras med mera flexibla, 

dynamiska marina skyddsområden. Exempelvis skulle detta innebära att vissa 

’tillfälliga, dynamiska’ marina områden som anses vara av särskild betydelse skyddas 

                                            
144 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, ’The international legal regime of the high 

seas and the seabed beyond the limits of national jurisdiction and options for cooperation for the 
establishment of marine protected areas (MPAs) in marine areas beyond the limits of national 
jurisdiction’, 2005, s. 36 f.  

145 Trouwborst, A., ’Climate Change Adaptation and Biodiversity Law’, 2013, s. 10. 
146 Bowman, M., ‘Global Warming and the International Legal Protection of Wildlife’, 1991, s. 441. 
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från all mänsklig påverkan såsom fiske och sjöfart, och när det bedöms att områdena 

inte längre är i behov av formellt skydd så tas restriktionerna bort.147 Dessa skulle 

exempelvis kunna användas när en det finns anledning att anta att en viss art kommer att 

migrera till andra områden.  

Forskningen har även påvisat att nätverk av skyddsområden istället för enstaka 

utplacerade skyddsområden här och var utgör ett betydligt bättre skydd för den 

biologiska mångfalden.148 Nätverk med starka kopplingar har som ovan påvisats blivit 

ett allt oftare påträffat skyddsmål eftersom förflyttningen av arter och artbestånd samt 

habitat mellan skyddsområdena visat sig vara en effektiv anpassnings- och 

bevarandeåtgärd. Integreras dessa två komponenter kan de skapa ett dynamiskt skydd 

för ekologiska processer. Det möjliggör för den spridning av arter som forskare har 

påpekat varit nödvändigt för effektiva klimatanpassningsåtgärder.149  

Medan statiska nätverk av marina skyddsområden och dynamiska, tillfälliga 

skyddsområden har föreslagits som separata klimatanpassningsstrategier, föreslås 

således i denna uppsats att de två metoderna kombineras. Även om permanenta marina 

skyddsområden i nätverk har visat sig vara bra skyddsverktyg för marin biologisk 

mångfald, är de inte immuna mot framtida plötsliga förändringar som kan orsaka att 

arter flyttar från skyddade nätverk innan det hinner utvidgas med nya permanenta 

skyddsområden. Dessa art- och habitatförflyttningar präglas av en hög osäkerhet varför 

de kompletterande dynamiska, tillfälliga skyddsområden är ett utmärkt tillägg och är 

förenliga med försiktighetsprincipen. Målet med dessa tillfälliga, dynamiska 

skyddsområdena är att tillförsäkra fortsatt konnektivitet i ljuset av klimatförändringar. 

Permanenta marina skyddsområden och nätverk kan i strategin ses som pelare medans 

dynamiska, tillfälliga skyddsområden strategiskt implementeras och tas bort för att möta 

specifika ändamål och syften som inte nås av de permanenta skyddsområdena och 

nätverken. Dessutom bör beslutsfattandet om såväl permanenta marina skyddsområden 

som de tillfälliga, dynamiska vara grundat på vetenskapliga studier. Åtgärderna som 

vidtas måste grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga information om hur marina 

ekosystem fungerar, viktiga nyckelfunktioner, existerande och framtida hot och 

                                            
147 Game, E. T., Bode, M., McDonald-Madden, E., Grantham, H.S., Possingham, H. P., ’Dynamic 

Marine Protected Areas can improve the resilience of coral reef systems’, 2009, s. 1341 f. 
148 Ibid. 
149 Trouwborst, A., ’International Nature Conservation Law and the Adaptation of Biodiversity to 

Climate Change: a Mismatch?’, 2009, s. 428. 
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naturliga konnektivitetsbehov. Eftersom kunskapen om de fria haven, dess ekosystem 

och innehållet däri i förbättras hela tiden och förståelse för hoten mot dem måste 

implementeringsavtalet också tillåta för en flexibilitet hur denna kunskap ska kunna tas 

till vara på vid beslutsfattandet.  

Denna integrerade metod genom vilken permanenta marina skyddsområden 

kombineras med tillfälliga och dynamiska sådana kräver att implementeringsavtalet 

tydligt inkorporerar hänsyn till klimatförändringar i traktattexten. Genom att skapa ett 

avtal tillräckligt flexibelt för att bemöta oförutsedda hot mot den marina biologiska 

mångfalden finns möjligheter för implementeringsavtalet att verkligt hantera 

klimatförändringars effekter.  
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4 Andra utmaningar för marina 
skyddsområden 

4.1 Beslutsfattande och implementering 
Som redan har nämnts i tidigare kapitel är marina skyddsområden ett nyckelverktyg för 

att skydda marin biologisk mångfald, men de har sina brister, speciellt i avlägsna 

områden där det är svårt att kontrollera bland annat implementeringen och 

regelefterlevnaden. En stats unilaterala skapande av marina skyddsområden på de fria 

haven har effekter enbart för de skepp som är registrerade under den staten enligt 

principen om flaggstatsjurisdiktion. Dessa marina skyddsområden påverkar således inte 

tredje staters rättigheter i dessa områden.   

En fråga som har uppstått i förhandlingarna av ett nytt implementeringsavtal är bland 

andra vem eller vilka som ska ges ansvar att tillförse regelefterlevnaden av marina 

skyddsområden på de fria haven, och hur en sådan holistisk vision som presenterats i 

kapitel tre där flera aktiviteter regleras i ett sammanhängande traktat kan åstadkommas i 

praktiken. I det fortsatta kommer jag att redogöra för några möjliga alternativ som 

skulle kunna användas i det nya implementeringsavtalet vad gäller marina 

skyddsområden. I det nya implementeringsavtalet måste klargöras vilket eller vilka 

organ eller aktörer som ska ges kompetens att etablera marina skyddsområden och vem 

som ska ha till uppgift att verkställa och säkerställa regelefterlevnaden. Till skillnad från 

marina skyddsområden inom nationell jurisdiktion finns det ingen självklar auktoritet 

som ska ha till uppgift att förvalta marina skyddsområden på det fria havet.  

4.2 Regionalt eller globalt – Förslag på uppbyggnaden av 
implementeringsavtalet 

Av uppsatsen har hittills framgått att trots att Havsrättskonventionens statsparter har en 

skyldighet att skydda och bevara den marina miljön, inkluderat att vidta åtgärder för att 

skydda känsliga eller ovanliga ekosystem samt habitat för hotade arter enligt artiklar 

192 och 194(5). I del VII av FN:s havsrättskonvention anges dock att alla stater har 

samma rätt till att utöva friheterna på de fria haven. Av detta tycks också framgå att 

begränsandet eller regleringen av staters friheter på de fria haven också är ett beslut som 

måste fatta av hela internationella samfundet gemensamt. Som nämnts i kapitel två 

innehåller Havsrättskonventionen även regler rörande samarbete. I artikel 197 och 207 
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anges att samarbete kan ske på såväl global som regional nivå. I artikel 197 prioriteras 

ett globalt samarbete när det kommer till bevarandet och skyddet av den marina miljön. 

Samtidigt anges i artikeln, som även är tillämplig på de fria haven, att samarbetet stater 

emellan ska ta hänsyn till regionala omständigheter. Samarbetet kan exempelvis ske 

genom subregionala eller regionala fiskeorganisationer. 150  I Havsrättskonventionen 

artikel 119 framgår även att stater vid etablerandet av specifika skyddsåtgärder för den 

marina miljön ska ta hänsyn till generella rekommenderade minimum-standarder, såväl 

subregionala, regionala eller globala. 

Havsrättskonventionen indikerar således att samarbete på de fria haven till skyddet 

för den marina miljön till stor del sker på regional nivå, men naturligtvis även globalt. 

Havsrättskonventionen förespråkar även starkt sektoriell reglering av aktiviteter. Även 

om Havsrättskonventionen inte helt exkluderar en sammanhängande och holistisk 

metod och artikel 197 nästan ter sig förespråka att en sådan metod är att föredra, 

indikerar konventionen att relevant fora för beslutsfattande om skyddsåtgärder är 

regionala sektoriella organisationer.  

I kapitel två har dock synliggjorts problematiken med denna regionala metod. Trots 

att många regionala fiskeorganisationer, sektoriella institutioner och avtal redan finns, 

både inom och utom nationell jurisdiktion, fortsätter den marina biologiska mångfalden 

att minska och marina miljön förstöras. Kraven på transparens, ansvarsutkrävande och 

regelefterlevnadsmekanismer är ofta alltför svaga i dessa instrument. Som nämnts i 

tidigare kapitel saknas ett integrerat synsätt för att skydda den marina biologiska 

mångfalden. Det är därför som det globala implementeringsavtal som nu förhandlas 

fram är så viktigt – för att åstadkomma ett sammanhängande holistiskt regelverk till 

skydd för den marina biologiska mångfalden i områden utanför nationell jurisdiktion. 

Det råder konsensus om att det behövs ett system för att garantera förbättrad och stärkt 

regelefterlevnad och samarbete mellan redan existerande aktörer och att avhjälpa de 

brister som finns i förvaltningen. FN:s generalförsamling har i sina resolutioner om hav 

och havsrätt adresserat frågan om marina skyddsområden i områden utanför nationell 

jurisdiktion.151 Generalförsamlingen har angett att skyddet av den marina miljön i 

områden utanför nationell jurisdiktion kräver att såväl alla relevanta regionala som 

globala institutioner involveras. I den tillfälliga arbetsgruppen för marin biologisk 

                                            
150 FN:s havsrättskonvention artikel 118 och FN:s avtal om fiskbestånd.  
151 Exempelvis Resolution A/RES/63/111, antagen den 5 december 2008, para. 121-135. 
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mångfald bortom nationell jurisdiktion har diskuterats hur koordinering mellan de organ 

som har mandat att skapa marina skyddsområden på de fria haven ska åstadkommas.152  

Det nya implementeringsavtalet kan se ut på flera olika sätt men ändå använda sig av 

de regionala avtal och institutioner som redan finns. Ett förslag är att lägga ansvaret på 

skapandet av marina skyddsområden hos de regionala organen (den maximala 

metoden).153 Ett annat förslag är att skapa en helt ny internationell organisation som 

skulle ha ansvaret för att skapa marina skyddsområden, och helt ignorera de existerande 

regionala organisationerna (den minimala metoden).154 Det har övervägts om FN:s 

generalförsamling ska vara det ledande organet för etablerandet av marina 

skyddsområden.155 Generalförsamlingen skulle exempelvis kunna ansvara för att avgöra 

vilka områden som ska skyddas, besluta om förvaltningsmål, övervakning och 

verkställande.156 Andra alternativ är att generalförsamlingen och andra globala organ 

har en koordinerande roll, och att existerande regionala och sektoriella organ ges 

ansvaret att utse områden som är i behov av skydd.157  

I detta sammanhang bör det som redovisats i kapitel 3 påpekas. Sedan 

Havsrättskonventionen skapades har kunskapen om ekosystemens komplexitet och 

dynamik ökat. Insikten om att vissa arter inte kan eller ska förvaltas separat från de 

ekosystem de ingår i har ökat. Akademiker har i och med detta börjat påtala vikten av 

lokalt och regionalt deltagande i beslutsfattandet om marina områden, eftersom detta 

ansetts vara en förutsättning för beslutens legitimitet. En till fullo global reglering 

vilken den ”minimala metoden” skulle medföra att hänsyn till regional, relevant 

ekologisk kunskap om exempelvis arktiska ekosystem som Osparkommissionen annars 

hade kunnat bidra med.158 Som har nämnts tidigare är klimatförändringar en dynamisk 

process, har flera möjliga såväl kort- som långsiktiga effekter och präglas av hög 

                                            
152 Brev daterat den 15 maj 2008 från ordföranden i den tillfälliga arbetsgruppen addresserat till 

presidenten av FN:s generalförsamling, Doc. A63/79 från den 16 maj 2008, para. 20-25 
153 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 

the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 9. 
154 Ibid. 
155 Report of the Ad hoc Open-ended informal workig group to study issues relating to the 

conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national 
jurisdiction, Doc. A/61/65 of 20 March 2006, para. 60.  

156 Brev daterat den 15 maj 2008 från ordföranden i den tillfälliga arbetsgruppen adresserat till 
presidenten av FN:s generalförsamling, Doc. A63/79 från den 16 maj 2008, para. 29. 

157 Ibid. Para. 30. 
158 Ebbesson, J., ’Environmental Law and Justice in Context’, 2009, s. 417 ff. 
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osäkerhet vilket kräver en decentraliserad, områdesspecifik respons. Det betyder att det 

inte finns en enda, generell anpassningsåtgärd som passar alla havsområden eller marina 

skyddsområden på de fria haven. Vad som istället krävs är många olika och specifika 

anpassningsåtgärder som är tillräckligt flexibla att möta alla möjliga anpassningsbehov 

som kan uppkomma i framtiden. Här är de redan existerande regionala 

fiskeorganisationerna av intresse och deras kunskap om de regioner de verkar i kan vara 

av stor betydelse när beslut ska tas på global nivå.  

Med hänsyn till detta kan den ”maximala metoden” i och för anses attraktiv då den 

använder sig av redan existerande mekanismer. Ett avtal som inkluderar sådana 

regionala mekanismer antas ha större förmåga att bevara och förbättra ekosystemens 

motståndskraft och därmed minska risken för oönskade ekosystemförändringar.159 Den 

medför dock en rad olika problem – eller snarare lämnar den gamla problem olösta. Om 

åtgärderna som antas av en regional fiskeorganisation enbart är juridiskt bindande för 

organisationens medlemmar fortgår status quo. Redan idag kan regionala 

fiskeorganisationer skapa marina skyddsområden och det enda implementeringsavtalet 

skulle medföra är en bekräftelse av detta faktum, vilket skulle vara effektlöst.160Att 

genom implementeringsavtalet göra regionala fiskeorganisationers beslut juridiskt 

bindande för samtliga stater är dock problematiskt det också. Först och främst är det 

osannolikt att en sådan lösning skulle vara politiskt möjlig.161 Det rättsliga problemet 

med ovilliga stater sätter också käppar i hjulet. Den mest grundläggande regeln inom 

folkrätten är att det inte går att tvinga en stat att följa regler som de inte har givit sitt 

samtycke till att följa. Det problemet skulle dock gå att lösa genom att använda sig av 

samma metod som finns i FN:s avtal om fiskebestånd. I det avtalet anges att genom att 

ratificera det ges samtycke till att även vara bunden av regionala fiskeorganisationers 

förvaltningsåtgärder, även om staten inte är medlem av organisationen i sig.162 Även 

den lösningen skulle uppbringa ett antal svårigheter. Det är osannolikt att staterna skulle 

                                            
159 Ebbesson, J., ’Environmental Law and Justice in Context’, 2009, s. 419. 
160 USAs anförande, ’Scope, Parameters and Feasibility of an International instrument under the 

United Nations Convention on Law of the Sea: Informal Working Document Compiling Views of 
Member States’, in accordance with UNGA Res 68/70, mars 2014, para. 58. 

161 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 
the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 9. 

162 Avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 
december 1982 (SÖ 2000:1) om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd, SÖ 2003:61, artikel 8. 
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acceptera en sådan lösning. Kanske är det den regeln i FN:s avtal om fiskebestånd som 

gjort att inte många ratificerat det avtalet. Dessutom skulle denna lösning innebära 

fortsatt sektoriell hantering, vilket är ett av de problem som implementeringsavtalet bör 

lösa för att kunna ge ett effektivt gränsöverskridande skydd.163 

Det ska också påpekas att ett globalt avtal i vilken ett globalt organ ges det ultimata 

beslutsfattandet kan medföra en mer holistisk, generell och objektiv kunskap.164 Den 

minimala metoden skulle innebära att en helt ny enhet skapas eller att en existerande 

enhets mandat utvidgats till att omfatta kapaciteten att skapa marina skyddsområden likt 

de som föreslagits i kapitel tre och att dessa är bindande för alla statsparter till 

implementeringsavtalet, utan att regionala fiskeorganisationer involveras. Fördelarna 

med denna metod är att den mer sannolikt skulle medföra mer konsistent 

implementering av marina skyddsområden. Ett problem är dock att FN:s 

generalförsamling i resolution 69/292 har stadgat en grundläggande förutsättning för 

implementeringsavtalet, nämligen att det ’inte bör underminera existerande relevanta 

rättsliga instrument och regelverk och relevanta globala, regionala och sektoriella 

organisationer’.165 En lösning skulle vara en som erkänner betydelsen av regionala 

fiskeorganisationer och deras mandat, men utan att lägga hela ansvaret för 

implementeringen av marina skyddsområden på dem. Så skulle kunna ske genom att en 

ny enhet eller struktur skapas, genom vilken regionala fiskeorganisationer har en roll 

såväl vid beslutsfattandet som vid implementeringen av marina skyddsområden. En ny 

enhet betyder inte nödvändigtvis en ny internationell organisation. Det skulle istället 

kunna bestå av ett sekretariat. Vissa stater har argumenterat för att OLA:s (FN:s 

rättsavdelning) avdelning för havsärenden och havsrätt (DOALOS) skulle kunna anta 

den rollen. Ett problem med denna lösning är att den avdelningen redan är högt belastad 

och betydande resurser skulle behöva tillföras för att den skulle kunna fungera som ett 

sekretariat till implementeringsavtalet.166  Dessutom skulle en rättslig-, vetenskaplig- 

                                            
163 Österrikes inlaga i ’The informal working document of December 2014’, para. 5., i vilken anges 

att trots att det finns existerande mekanismer är koordinering av aktiviteter mellan olika sektorer 
samt hänsyn till kumulativa effekter dålig eller saknas helt. 

164 Christiernsson, A., ’Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem – En studie om 
rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för bevarandet 
av biologisk mångfald vid jakt’, 2011, s. 56 f.  

165 FN:s generalförsamling resolution 69/292, para 3. 
166 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 

the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 10. 
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och teknisk kommitté (i fortsättningen kommittén) och ett beslutsfattande organ, 

exempelvis i form av en statspartskonferens, vara nödvändiga. Statspartskonferensens 

roll skulle förslagsvis vara att fatta beslut om skapandet av marina skyddsområden 

grundat på råd från kommittén.  

En nyckelfråga när det kommer till relationen mellan implementeringsavtalet och 

redan existerande regionala fiskeorganisationer är var dessa skulle komma in när det 

gäller beslutsprocessen. Implementeringsavtalet skulle kunna möjliggöra för samarbete 

med dessa och interaktion mellan statspartskonferensens sekretariat (förslagsvis 

DOALOS) och regionala fiskeorganisationers sekretariat. Dessutom skulle det vara 

rimligt att regionala fiskeorganisationer liksom statsparter till implementeringsavtalet 

gavs möjlighet att föreslå vilka områden som ska utses till marina skyddsområden, 

baserat på de kriterier som stadgas i avtalet. Genom att tillåta regionala 

fiskeorganisationer att ge förslag ökar sannolikheten för regelefterlevnad.167 

När kommittén överväger de förslag som givits av regionala fiskeorganisationer eller 

statsparter bör den även konsultera samtliga relevanta sektoriella organisationer som 

kan komma att påverkas av åtgärder som föreslagits. Det skulle betyda att 

implementeringsavtalet måste möjliggöra för kommittén att överväga nackdelarna med 

åtgärder som föreslagits för aktiviteter som vidtas av relevanta regionala 

fiskeorganisationer i sin bedömning. För att vidare förbättra samarbetet och 

koordineringen mellan olika aktörer bör kommittén dessutom ha kompetens att ombe 

relevanta regionala fiskeorganisationer att ge sin syn på eventuella konflikter för att 

sedan kunna ta hänsyn till dessa i sin rekommendation till statspartskonferensen.168  

En rekommendation från kommittén till statspartskonferensen rörande skapandet av 

marina skyddsområden bör tydligt redogöra för hur olika regionala och sektoriella 

organisationers aktiviteter i området påverkas samt organisationernas inställning. Vid 

beslutsfattandet bör statspartskonferensen samtidigt som den tar hänsyn till de kriterier 

som diskuterats i kapitel tre överväga rekommendationer från andra relevanta 

organisationer. Om statspartskonferensen beslutar om att skapa ett marint 

skyddsområde, ekologiska korridorer eller dylikt, som kan ha påverkan på aktiviteter 

som regleras av en annan organisation, bör beslutet från statspartskonferensen tydligt 

redogöra för hur dessa aktiviteter påverkas och hur regleringen av nämnd aktivitet 
                                            
167 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 

the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 10.. 
168 Ibid., s. 12. 
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måste reformeras för att överensstämma med skyddsområdets syfte och ändamål. 

Sekretariatet skulle förslagsvis ha till uppgift att uppmärksamma samtliga relevanta 

aktörer på beslutet och efterfråga deras samarbete för att ge effekt åt beslutet. 

Det är viktigt att klargöra att ett beslut att skapa marina skyddsområden fattat av den 

mekanism som etableras genom implementeringsavtalet är bindande för alla statsparter 

till avtalet, oavsett om en regional eller sektoriell organisation har fattat samma beslut. 

Statsparter till implementeringsavtalet skulle inte ha möjligheten att avstå från att leva 

upp till sina skyldigheter som följer av statspartskonferensbeslutet enbart för att de 

också är medlemmar av en regional fiskeorganisation och som inte har beslutat om att 

det området är ett marint skyddsområde. Vidare bör klargöras att en stat som är under 

skyldighet att underlåta eller förhindra ett agerande i ett visst marint område enligt 

implementeringsavtalet, fortfarande är bunden av detta även om det samtidigt framgår 

av den regionala fiskeorganisation som staten är medlem i att samma beteende är statens 

frihet eller rättighet. Inte heller kan staten hävda att det råder en normkonflikt. 

Anledningen är att en rättighet att tillåta ett visst beteende inte är detsamma som en 

skyldighet att tillåta ett beteende.169 

Ett verkligt problem som skulle kunna uppstå gäller stater som valt att inte vara part 

till implementeringsavtalet. Icke-statsparter, oavsett om de är medlemmar av regionala 

fiskeorganisationer eller inte, är inte bundna av statspartskonferensens beslut om inte 

relevant regional fiskeorganisation uttryckligen har fattat samma beslut. Icke-statsparter 

till implementeringsavtalet men som är part till en regional fiskeorganisation skulle vara 

bundna av den regionala fiskeorganisationens regler, vilka optimalt är desamma som 

beslutats av implementeringsavtalets statspartskonferens även om det inte kan 

garanteras. Detta problem synliggör behovet av att få de regionala fiskeorganisationerna 

att acceptera och besluta att anta implementeringsavtalets statspartskonferensbeslut, 

annars är risken att implementeringsavtalet blir tandlöst och status quo bibehålls.  

Viktigt för att åstadkomma effektiva marina skyddsområden i de fria haven som kan 

skydda och bevara den marina mångfalden trots klimatförändringarnas effekter är 

således inte bara de kriterier som fastslagits i kapitel tre, utan även följande: 

Implementeringsavtalet måste ratificeras av en betydande andel stater. Dessutom är alla 

åtgärder för att tillförsäkra samarbete och koordinering med redan existerande 

                                            
169 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 

the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 12. 
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mekanismer och organisationer avgörande. För att bli ett effektivt avtal måste 

implementeringsavtalet även ålägga sina statsparter en skyldighet att i andra fora stödja 

besluten och åtgärderna som vidtagits genom implementeringsavtalet. Detta inkluderar 

övervägningar inom regionala fiskeorganisationer samt konsultering i FN:s 

generalförsamling.170 

4.3 Regelefterlevnad 
4.3.1 Den ständiga frågan i internationell rätt 
Den allmänna folkrättens akilleshäl är regelefterlevnaden. Det är ännu svårare att 

tillförsäkra regelefterlevnaden i områden utanför nationell jurisdiktion, dels på grund av 

faktiska omständigheter (långt borta, svårtillgängliga områden) men också på grund av 

rättsliga hinder. Ett sådant rättsligt hinder som påverkar regelefterlevnaden på de fria 

haven är som nämnts principen om flaggstatsjurisdiktion. Detta är grundstenen i FN:s 

havsrättskonvention idag. Enligt artikel 92(1) är flaggstaten ansvarig för att utöva 

jurisdiktion över de skepp som är registrerade under flaggstaten, oberoende av var 

skeppet befinner sig. Således har flaggstaten jurisdiktion även om skeppet befinner sig 

på de fria haven och utanför flaggstatens territoriella jurisdiktion. Som nämnts i kapitel 

2 är systemet tyvärr mycket ineffektivt, då flera stater inte vill eller kan utöva sin 

jurisdiktion. Det har lett till problemet med ’flags of convenience’, det vill säga att 

skepp registerar och flaggar under de länder de vet inte kommer utöva jurisdiktion över 

dem och således kan de utföra olagliga aktiviteter och ignorera regler utan att det 

medför några konsekvenser för dem.171  

Med hänsyn till detta problem är det av intresse att utreda hur regelefterlevnad kan 

tillförsäkras på ett bättre sätt på de fria haven genom implementeringsavtalet. Ett 

alternativ är att revidera principen om flaggstatsjurisdiktion. Men eftersom detta är en 

princip byggd på gamla traditioner kan det antas att försök till att förändra den skulle ta 

mycket lång tid och möta stort motstånd från stater som inte vill få sin suveränitet mer 

inskränkt. Dessutom skulle det säkerligen anses ”underminera” Havsrättskonventionen. 

Genom implementeringsavtalet skulle dock kunna införas tydliga regler vilka kräver att 

stater utövar adekvat kontroll över de fartyg som är registrerade i det landet. För att 

tillförsäkra regelefterlevnad skulle man också kunna använda sig av traditionella, mer 
                                            
170 Tladi, D., ’The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in 

the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction’, 2017, s. 13. 
171 Kiss, A., ‘Reporting Obligations and assessment of reports’, 2006, s. 215. 
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konfronterande folkrättsliga åtgärder, framför allt motåtgärder, såsom repressioner och 

sanktioner.172 Principen om statssuveränitet sätter dock delvis käppar i hjulet för detta. 

Principen inkluderar konceptet om alla staters jämställdhet, och således begränsas 

möjligheten till att använda sådana åtgärder, till så vida att staterna inte fattar 

konsensusbeslut om att sådana åtgärder kan vidtas genom implementeringsavtalet.173  

4.3.2 Vad är regelefterlevnad och kontrollsystem? 
En lösning till ovanstående problematik skulle möjligtvis kunna vara att låta 

regelefterlevnaden tillförsäkras genom en kooperativ metod i form av ett 

regelefterlevnadskontrollsystem i implementeringsavtalet. Det har visat sig att 

regelefterlevnadskontrollsystem ökar samarbete mellan statsparter. Inkorporeringen av 

ett sådant system i implementeringsavtalet för områden utanför nationell jurisdiktion 

kan således vara en lovande metod för att bemöta utmaningarna på de fria haven när det 

kommer till regelefterlevnaden av de marina skyddsområden och 

implementeringsavtalet i sin helhet. Vad detta skulle innebära diskuteras i korthet i det 

följande. 

Det finns ingen generellt accepterad definition av vad regelefterlevnad och 

kontrollsystem är (eng. compliance och compliance control).174 Orden återkommer i 

flera multilaterala miljötraktat men definitioner saknas. Begreppet regelefterlevnad kan 

kortfattat beskrivas som att stater lever upp till sina skyldigheter enligt ett internationellt 

traktat.175 Ett kontrollsystem innebär flera olika åtgärder vilka är grundade i ett bättre 

och starkare samarbete mellan staterna och vilket syftar till att förbättra 

regelefterlevnaden.176 Innehållet i dessa kontrollsystem har främst utvecklats genom 

internationella miljötraktat.177 Kontrollsystemen kan se väldigt olika ut och innehålla 

flera olika procedurer och regler, men är ofta baserade på den underliggande idéen att 

starkare transparens genom ett betydande informationsdelande är grunden för att 

                                            
172 Churchill, R., ‘The persisting problem of non-compliance with the law of the sea convention: 

disorder in the Ocean’, 2012, s. 142.  
173 Ibid. 
174 Fitzmaurice, M., ‘Environmental Compliance Control in Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law’, s. 5. 
175 Tanaka, Y., ‘The International Law of the Sea’, 2012, s. 96. 
176 Beyerlin, U., Stoll, P., Wolfrum, R.,‘Conclusions drawn from the conference on ensuring 

compliance with MEAs‘, 2006, s. 362 f. 
177 Chayes, A., Chayes, AH., ‘The new sovereignty: compliance with international regulatory 

agreements’, 1995, s. 77 ff.  
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förbättra regelefterlevnaden av stater. Kontrollsystemen föreskriver därför ofta åtgärder 

såsom rapportering, övervakning och verifieringsskyldigheter.178 Därutöver föreskrivs i 

kontrollsystemen åtgärder som ska vidtas för de fall att stater inte lever upp till sina 

skyldigheter. 179 

Rapportering är som ovan nämnt en viktig del i regelefterlevnadskontrollsystem. Det 

innebär en samling av fakta för att kunna ta beslut om den faktiska situationen i ett 

specifikt område.180 I de flesta fall uppfyller statsparterna detta krav genom att själva 

rapportera relevanta omständigheter. Rapporteringssystem är en förutsättning för ett 

välinformerat beslutsfattande och är avgörande för att undersöka huruvida stater 

uppfyller sina skyldigheter enligt internationella avtal. 181  Övervakningskravet 

kompletterar rapporteringskravet och innebär ytterligare insamling av data och 

information. Det innebär bland annat utförandet av inspektioner.182 Sammantaget är 

faktainsamling en absolut nödvändighet och kärnan i ett 

regelefterlevnadskontrollsystem.  

En annan del i regelefterlevnadskontrollsystemet är verifikationen och utvärderingen 

av insamlad information. Genom att informationen verifieras av exempelvis DOALOS 

granskas sannolikheten och relevansen av insamlad information, vilket naturligtvis är 

nödvändigt för senare beslutsfattande.183 Genom att även faktiskt och rättsligt utvärdera 

informationen bedöms staters regelefterlevnad.184 

Informationsinsamling, rapportering, verifiering och utvärdering är åtgärder som 

används för att upptäcka när stater inte uppfyller sina skyldigheter enligt internationella 

traktat, samt för att undersöka anledningarna till varför regler inte efterlevs. Ofta är 

anledningarna många till varför stater inte uppfyller sina skyldigheter, bland annat 

politiska. Lämpliga åtgärder att vidta när stater inte följer reglerna kan bara beslutas när 

anledningarna till staternas anledning till att inte efterleva reglerna har fastställts. 
                                            
178 Maurahn, T., ‘Towards a procedural law of compliance control in international environmental 

relations’, 1996, s. 728 f. 
179 Ibid., s. 729 f. 
180 Chayes, A., Chayes AH., ‘The new sovereignty: compliance with international regulatory 

agreements’, 1995, s. 77 f. 
181 Fitzmaurice, M., ‘Environmental Compliance Control in Max Planck Encyclopedia of Public 

international law’, s. 5 f. 
182 Ibid., s. 8. 
183 Beyerlin, U., Marauhn, T., ‘International Environmental Law’, 2011, s. 563. 
184 Maurahn, T., ‘Towards a procedural law of compliance control in international environmental 

relations’, 1996, s. 730 f. 
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Möjliga åtgärder kan exempelvis bestå i finansiell, teknisk eller administrativ hjälp. 

Detta skulle tillförsäkra regelefterlevnaden i situationer där stater saknas kapacitet eller 

finansiella möjligheter att leva upp till sina skyldigheter.185 

Möjligheten för stater att samarbeta med varandra är en grundbult i det folkrättsliga 

systemet. Det möjliggör för suveräna stater att agera tillsammans i globala frågor. Det 

saknas dock en definition av vad samarbete verkligen betyder i internationella traktat. 

Det har heller aldrig definierats i en resolution från FN:s generalförsamling eller annan 

internationell organisation.186 I internationell miljörätt och havsrätt har dock stipulerats 

en skyldighet att samarbeta i områden som är av gemensamt intresse för hela det 

internationella samfundet, exempelvis på de fria haven.187 Exakta former för hur 

samarbetet ska ske definieras dock inte i FN:s havsrättskonvention vilket gör att stater 

kan göra på olika sätt. Ett regelefterlevnadskontrollssystem möjliggör för utökat 

samarbete i syfte att tillförsäkra regelefterlevnad på de fria haven. Ovanstående nämnda 

åtgärder gör att staterna interagerar med varandra och utövar gemensam kontroll vilket i 

samband med transparens skapar tillit mellan staterna och ökar sannolikheten för 

regelefterlevnad.188 Ett regelverk som ger möjlighet att skapa marina skyddsområden på 

de fria haven är tandlöst om inte statsparterna även kommer överens om ett robust 

regelefterlevnadskontrollsystem. Risken är annars att de marina skyddsområdena enbart 

blir så kallade ”papperparker”. Även om denna fråga är en som hela folkrätten kämpar 

med, är det ovanstående viktigt att ta hänsyn till för att öka sannolikheten för att de 

marina skyddsområdena faktiskt praktiskt möjliggör för ökad motståndskraft för den 

biologiska mångfalden mot klimatförändringar.  

                                            
185 De Chazournes, L., ‘Technical and financial assistance and compliance: the interplay’, 2006, s. 

289 f. 
186  Wolfrum, R., ‘International Law of cooperation in Max Planck Encyclopedia of Public 

International law’, 2010, s. 23. 
187  Beyerlin, U., Grote Stoutenburg, J.,‘Environment, international protection in Max Planck 

Encyclopedia of public international law‘, 2010, s. 55. 
188 Beyerlin, U., Marauhn, T., ‘International Environmental Law’, 2011, s. 65. 
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5 Avslutning 
5.1 Specifika problem och begränsningar i nuvarande 

skyddslagstiftning 
Genom uppsatsen har synliggjorts att det saknas ett uttryckligt och fullständigt skydd av 

marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Konventionen om 

biologisk mångfald gäller enbart för processer och aktiviteter som genomförs under en 

stats jurisdiktion eller kontroll. FN:s havsrättskonvention innehåller visserligen regler 

till skydd för den marina miljön även i områden utanför nationell jurisdiktion, men 

dessa är alltför generella och vaga för att kunna resultera i en effektiv implementering.  

Ett stort ansvar läggs på stater att tillförsäkra efterlevnaden av skyldigheterna 

stadgade i internationella traktat på grund av principen om flaggstatens jurisdiktion på 

de fria haven. Det får till effekt att även i de fall där det finns juridiska skyldigheter att 

skydda marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion så är det 

sällan som dessa skyldigheter efterlevs.189 Kort sagt, i tillägg till problemet med 

otillräcklig täckning av havsområden, finns stora problem med efterlevnaden av de 

regler som faktiskt finns.190  

Sammanfattningsvis bör det nya implementeringsavtalet avhjälpa följande 

huvudsakliga identifierade problem: 

1. Att det saknas ett globalt regelverk för skapandet av marina skyddsområden på 

de fria haven. 

2. Att det saknas ett globalt mandat eller en institution med uppgift att tillförsäkra 

tillämpningen av ekosystemansatsen och försiktighetsprincipen för bevarandet av 

den marina biologiska mångfalden.  

3. Den nuvarande sektoriella metoden som används för att reglera olika aktiviteter 

tar inte hänsyn till kumulativa effekter eller klimatförändringar. 

4. Där regionala organ finns är deras åtgärder och regler enbart bindande för 

statsparter och inte tredje stater. 

5. Kontroll och regelefterlevnadsproblem på de fria haven, främst orsakade av 

principen om flaggstatsjurisdiktion 

                                            
189 Andersson, E., ’The Nationality of Ships and Flags of Convenience: Economics, Politics and 

Alternatives’, 1996, s. 21. 
190 Ibid., s. 22 f. 
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5.2 Ett illustrativt förslag på implementeringsavtalets mekanism 
Som anförts i uppsatsen har ett regionalt samarbete till skydd för den marina biologiska 

mångfalden av vissa antagits ha vissa fördelar när det kommer till skyddet av marin 

biologisk mångfald även om etablerandet av regionala regimer och organisationer för 

skapandet av marina skyddsområden i områden utanför nationell jurisdiktion 

(exempelvis OSPAR och NEAFC) har sina brister. Huruvida en regional metod är att 

föredra framför en global metod, det vill säga huruvida en global organisation istället 

för regionala organisationer skulle ansvara för skapandet av marina skyddsområden på 

de fria haven, är en viktig men svår fråga som för tillfället diskuteras intensivt av 

staterna vid förhandlingarna av implementeringsavtalet. Globala traktat och organ är 

användbara och viktiga för skapandet av generella principer och övergripande regelverk 

för att hantera ett specifikt problem som är relevant för hela det internationella 

samfundet. Eftersom förlusten av den marina biologiska mångfalden i de fria haven har 

en betydande påverkan på alla delar i världen är det av stor betydelse att 

implementeringsavtalet som förhandlas fram gäller globalt. Samtidigt är 

regionaliseringen av folkrätten en viktig del i miljöpolitiken eftersom inte varje 

miljöproblem kan eller behöver hanteras på global nivå. Regionala institutioner är en 

nödvändig länk mellan den globala, nationella och lokala nivån och tillförsäkrar att det 

finns ett system med gemensamansvar. Sammanfattningsvis kan konstateras att för att 

åstadkomma en effektiv reglering av de fria haven generellt och för en holistisk 

reglering som möjliggör klimatanpassning av marina skyddsområden krävs såväl 

globala som regionala åtgärder. Att själva implementeringsavtalet är globalt är önskvärt 

för att tillförsäkra överensstämmelse mellan regioner. Implementeringen av avtalet har 

dock en viktig regional komponent eftersom det är osannolikt att regleringen av de fria 

haven kan ske helt och hållet på global nivå.  

Det har argumenterats i denna uppsats att för att få ett effektivt och optimalt 

implementeringsavtal är det viktigt att avtalet erkänner vikten och betydelsen av redan 

existerande internationella organisationer, samtidigt som avtalet bidrar till ett bättre 

skydd och inte bibehåller status quo. Detta skulle kräva att avtalet är baserat på ett antal 

principer. Först och främst bör regionala fiskeorganisationer och andra internationella 

organisationer med sin funktionella och geografiska kompetens tillåtas att ge förslag på 

vilka områden som ska utses till marina skyddsområden. Dessutom bör regionala 

fiskeorganisationer konsulteras när förslag övervägs av en rättslig-, vetenskaplig- och 
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teknisk kommitté. Slutligen bör ett beslut att skapa ett marint skyddsområde ta hänsyn 

till relevanta regionala fiskeorganisationers synpunkter och kunskap samt medföra att 

regionala fiskeorganisationer rekommenderas att internt anta ett likalydande beslut.  

Det förslag som redogjorts för i den här uppsatsen på hur mekanismen i det framtida 

implementeringsavtalet kan komma att se ut är enbart illustrativ. Det finns säkerligen 

flera andra modeller och strukturer. Det bör även påpekas att på grund av hur 

internationell rätt är uppbyggd idag är den föreslagna modellen inte utan dess brister. 

Den mest uppenbara är troligtvis att stater som varken är part till 

implementeringsavtalet eller till regionala fiskeorganisationer kan fortsätta med skadligt 

beteende utan några konsekvenser. Den föreslagna mekanismen har dock inkorporerat 

hänsyn till existerande havsrättsliga brister som finns i det gällande havsrättsliga 

regelverken, såsom brist på samarbete och koordinering samt möjliggör för effektivare 

åtgärder till skydd för den marina biologiska mångfalden då åtgärderna baseras på 

rättsliga-, vetenskapliga- och tekniska råd. 

5.3 Hänsyn till klimatförändringar i marina skyddsområden 
Ser man till den internationella miljörätten idag så uttrycker ingen av de större 

internationella ramverken såsom konventionen om biologisk mångfald något 

uttryckligen om klimatförändringar. Det gör inte heller FN:s havsrättskonvention. Detta 

är ingen överraskning eftersom de flesta av konventionerna skapades under en tid då 

klimatförändringar inte var en politisk fråga som diskuterades. Undantaget är just 

konventionen om biologisk mångfald, som skapades 1992, samma år som FN:s 

konvention om klimatförändringar. Trots det inkluderades inte ordet klimatförändringar 

i konventionen. Tittar man mer regionalt, exempelvis på EU-lagstiftning, innehåller inte 

heller art- och habitatdirektivet något om klimatförändringar. Internationell lagstiftning 

och EU-direktiven utgör dock den juridiska grunden för att kunna skapa och förvalta 

marina skyddsområden och har de facto visat sig innehålla möjligheter för att vidhålla 

och förbättra ekosystems motståndskraft. Konventionen om biologisk mångfald 

förespråkar exempelvis förordnande av skyddsområden i artikel 8, och innefattar 

skyldigheter att utarbeta riktlinjer för utseendet av områden, skapande och förvaltningen 

av områdena. Enligt det EU-rättsliga art- och habitatdirektivet ska ett nätverk med 

skyddsområden skapas, benämnt Natura 2000-områden. Under de senare åren har vid 

flera statspartskonferenser till konventionerna (COPs) kopplingen mellan miljöskydd 
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och klimatförändringar diskuterats. 191  Betydelsen av stora och representativa 

skyddsområden som skyddas av tillräckliga konnektivitetsregler för olika arter lyfts i 

såväl resolutionerna som i juridisk- och vetenskaplig litteratur.192  

Följande principiella karaktärsdrag bör prägla implementeringsavtalet för att det ska 

kunna bli ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringars negativa effekter på 

den marina biologiska mångfalden.  

- En holistiskt avtal som bygger på ekosystemansatsen tillsammans med 

försiktighetsprincipen. 

- Skapandet av ett effektivt nätverk av marina skyddsområden som representerar 

den marina biologiska mångfalden på ett adekvat sätt och övervakas konstant på 

ett övergripande plan. 

- Åtgärderna som vidtas ska verka för att öka motståndskraften hos ekosystemen 

och måste således adressera flera olika påverkanaktiviteter och innebär en 

långsiktig krossektoriell koordinerad planering. 

- Lämpliga övervakningsåtgärder, rapporteringsmekanismer, transparens och 

ansvarsutkrävande samt koordinering mellan global och regional nivå för att 

tillförsäkra effektivisering av flaggstatsprincipen.  

De framtida målen och mekanismerna som används i implementeringsavtalet bör 

vara mer öppna för förändringar, så att dynamiska processer snarare än statiska 

förhållanden är målet för skyddslagstiftningen. 193  Istället för att bara bevara 

ekosystemen så som de är och dess funktioner bör skyddsmålen även vara att öka 

ekosystemens motståndskraft och öka deras anpassningsförmåga.194 

                                            
191 Ramsar COP Resolution VIII.3, 2002; Ramsar COP Resolution X.24, 2008; Ramsar COP 

Resolution XI 14, 2012; World Heritage Committee Decisions 29 COM7B.a 2005, 30 COM 7.1, 
2006, 32 7A.32, 2009; CMS COP Resolution 8.13 2005; CMS COP Resolution 9.7., 2008; COP 
Resolution 10.19, 2011; CBD COP Decision VII/15, 2004; CBD COP Decision X./33, 2010; CBD 
COP Decision XI/21, 2012. 

192  Trouwborst, A., ’Conserving European Biodiversity in a Changing Climate: The Bern 
Convention, the European Union Birds and Habitats Directives and the Adaptation of Nature to 
Climate Change’, 2011, s. 74 ff. 

193 Reese, M., Bovet J., Möckel S., Köck, W., ’Rechtlicher Handlungsbedarf fûr die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels’, 2010, s. 36.  

194 Craig, R.K., ’Stationary is dead – long live transformation: Five principles for climate change 
adaptation law’, 2010, s. 59 f. 
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5.4 Slutsats 
Uppsatsen har redogjort för de två delar som är avgörande för att göra 

implementeringsavtalet ska kunna bli en framgångssaga. För att de marina 

skyddsområden ska bli effektiva rättsliga verktyg som hjälper till att bevara den marina 

biologiska mångfalden trots klimatförändringars effekter krävs dels övergripande 

ambitiösa syften och ändamål som styr förvaltningen av skyddsområdena, dels tydliga 

kriterier i vilka inkorporeras hänsyn till klimatförändringars effekter samt såväl statiska 

nätverk kompletterade med mer dynamiska, tillfälliga och rörliga skyddsområden.  

För att tillförsäkra en effektiv implementering och regelefterlevnad av 

implementeringsavtalet och dess marina skyddsområden på de fria haven krävs 

ambitiösa metoder och verktyg. Genom implementeringsavtalet ges en unik möjlighet 

att åstadkomma bättre användning av redan existerande regionala avtal och institutioner. 

Dessa skulle främjas av ett globalt regelverk vilket ger dem ett tydligt mandat att agera, 

samarbeta och koordinera sina åtgärder i områden utanför nationell jurisdiktion. Således 

föreslås i denna uppsats att styrningen av de fria haven övergripande är global men med 

regionala dimensioner. En intressant fråga som lämnas åt framtida forskning är hur 

regleringen kring teknisk och finansiell assistans till regionala organisationer för att 

tillförsäkra den globala implementeringen av avtalet skulle kunna komma att se ut.  

Slutligen bör nämnas att de förslag som denna uppsats har bidragit med för att 

åstadkomma ett klimatanpassat havsrättsligt implementeringsavtal sannolikt är alltför 

ambitiösa för att bli verklighet genom det nya implementeringsavtalet. När 

förhandlingarna fortsätter i augusti 2019 är dock en mer realistisk förhoppning att 

staterna fortsätter att verka för ett starkt avtal som bekräftar och samlar relevanta 

rättsliga principer för skydd av miljön och den biologiska mångfalden och bidrar till att 

stärka och utveckla tillämpningen av FN:s havsrättskonvention och till uppfyllandet av 

det globala hållbarhetsmålet nummer 14 om hav och fria resurser. 
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