
Juridiska institutionen  

Vårterminen 2013 

 

 

Examensarbete i miljörätt 

30 högskolepoäng 

 

 

Rättslig belysning av invasiva 

främmande arter i sjöar och 

vattendrag 
 

 

Författare: Veronica Müller 

Handledare: Docent Charlotta Zetterberg 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

 

Förkortningar 4 

1 Inledning 5 

1.1 Introduktion 5 

 1.2 Syfte och frågeställningar 5 

 1.3 Avgränsning 6 

 1.4 Metod och material 6 

 1.5 Disposition 7 

 1.6 Terminologi 7 

2 Bakgrund 10 

 2.1 Introduktion av främmande arter 10 

  2.1.1 Oavsiktlig introduktion 11 

   2.1.1.1 Barlastvatten 11 

   2.1.1.2 Fartygsskrov 11 

   2.1.1.3 Fiskeredskap 12 

   2.1.1.4 Kanaler och konstgjorda vattenvägar 12 

 2.2 Mälaren som exempel 12 

  2.2.1 Mälarens natur- och vattenvärde 13 

  2.2.2 Främmande arter i Mälaren 14 

3 Instrument som påverkar det nationella arbetet med främmande arter 19 

 3.1 Internationellt samarbete till skydd för biologisk mångfald 19 

  3.1.1 Konventionen om biologisk mångfald 19 

  3.1.2 Bernkonventionen 21 

  3.1.3 Barlastkonventionen 23 

   3.1.3.1 Särskilt om Sveriges reservation 24 

  3.1.4 Riktlinjer för kontroll av påväxt på fartyg 28 

 3.2 Europeiska unionens skydd för biologisk mångfald och inhemska arter 28 

  3.2.1 Art- och habitatdirektivet 30 

  3.2.2 Ramdirektivet för vatten 31 

4 Nationellt arbete med främmande arter 33 

 4.1 Nationella miljömål 33 

 4.2 Nationellt reglering 35 



3 
 

  4.2.1 Skydd för biologisk mångfald 35 

   4.2.1.1 Allmänna hänsynsregler 36 

   4.2.1.2 Skydd av värdefulla områden 38 

   4.2.1.3 Skydd av vilda djur, växter eller naturmiljön 40 

   4.2.1.4 Skydd av viktiga naturresurser 41 

   4.2.1.5 Särskilda tilläggsåtgärder för barlastvatten 41 

  4.2.2 Skydd för fiskenäringen 42 

5 Avslutning 44 

6 Källförteckning 46 

 6.1 Offentligt tryck 46 

 6.2 Litteratur 47 

 6.3 Internetkällor 48 

 6.4 Övriga källor 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förkortningar 

 

Ds. Departementsserien 

EU Europeiska unionen 

FN Förenta nationerna 

IEEP Institute for European Evironmental Policy 

IMO International Maritime Organization  

IUCN the International Union for Conservation of Nature  

Kap. Kapitel 

NOBANIS European Network in Invasive Alien Species 

Prop. Regeringens proposition 

SOU Statens offentliga utredningar 

SSC Species Survival Commission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 

 

 

1.1 Introduktion 

 

Allt fler främmande arter når våra sjöar och vattendrag. Med ökade transporter mellan 

jordens alla länder har även nya spridningsvägar uppstått för främmande arter att 

förflyttas, avsiktligt eller oavsiktligt, till nya geografiska områden. I många fall leder det 

till stora skador för det lokala ekosystemet, skador som då är mycket svåra att reparera. 

Introduktioner av invasiva främmande arter utgör därför en av de vanligaste orsakerna 

till förlust av biologisk mångfald.
1
  

 

Bekämpning av redan etablerade främmande arter eller främmande gener ur en 

population är ofta mycket svårt och kostar samhället stora belopp. Det är därför viktigt 

att vidta förebyggande åtgärder mot invasiva främmande arter och förhindra 

introduktion.
2
 I vattenmiljöer är introduktionerna särskilt svåra att upptäcka och hantera 

i ett tidigt skede eftersom de sker dolda under ytan.
3
 När ett stort antal introduktioner till 

våra vatten dessutom sker oavsiktligt blir även platsen för introduktionen obestämd och 

svår att övervaka. Vattenströmmar kan därtill bidra till en mycket snabb spridning av 

arterna. För vattenmiljöer anses då förebyggande åtgärder helt avgörande för en effektiv 

hantering av problemet med invasiva främmande arter.
4
  

 

1.2 Syfte 

 

Uppsaten syftar till att utreda hur det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter ser 

ut och om det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter är tillräckligt för att 

förhindra förlust av biologisk mångfald i våra sjöar och vattendrag. De frågeställningar 

uppsatsen ämnar svara på är därför hur invasiva främmande arter hanteras enligt 

                                                           
1
 Europeiska Kommissionen, Pressmeddelande, Bryssel den 14 september 2012. 

2
 I Sverige har kostnaderna för skadehantering av redan etablerade invasiva främmande arter beräknats till 

cirka 1,1–4,5 miljarder kr per år, se Naturvårdsverket, Viktigt agera i tid mot främmande arter, 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Frammande-

arter/Nationell-strategi-for-frammande-arter/Viktigt-agera-i-tid-mot-frammande-arter/, besökt 2013-02-

06. 
3
 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, s. 142. 

4
 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, s. 142. 

http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Frammande-arter/Nationell-strategi-for-frammande-arter/Viktigt-agera-i-tid-mot-frammande-arter/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Frammande-arter/Nationell-strategi-for-frammande-arter/Viktigt-agera-i-tid-mot-frammande-arter/
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nationell rätt och genom nationella miljökvalitetsmål. Eftersom främmande arter inte 

enbart är en nationell angelägenhet utan kräver ett omfattande globalt samarbete för att 

förhindra spridning av de arter som hotar biologisk mångfald är problemet även föremål 

för omfattande internationell och EU-rättslig reglering. Därför är syftet även att granska 

de instrument som påverkar eller ligger till grund för det nationella arbetet med invasiva 

främmande arter genom folkrättsliga åtaganden. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsen behandlar frågan om det rättsliga skyddet mot invasiva främmande arter är 

tillräckligt för att förhindra förslust av biologisk mångfald i våra sjöar och vattendrag. 

Därmed rör uppsatsen skyddet av sötvattensmiljö även om marin miljö till viss del 

berörs av de instrument som behandlas. Vidare har jag valt att fokusera på oavsiktliga 

introduktioner då en stor del av introduktionerna till våra sjöar och vattendrag sker 

oavsiktligt och till synes oreglerat. Avsiktliga introduktioner av levande djur och växter 

som utgör handelsvaror och som oavsiktligt medför parasiter och sjukdomar kommer 

inte att behandlas i denna uppsats. För att fördjupa förståelsen för varför introduktioner 

av främmande arter kan utgöra ett hot mot biologisk mångfald har jag även valt att som 

en bakgrund belysa vår tredje största sjö Mälaren och den hotbild som finns för sjön 

genom oavsiktliga introduktioner. 

 

1.4 Metod och material 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod där 

gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas för att ge svar på ovan angivna 

frågeställningar. För att utreda det rättsliga skyddet mot invasiva arter och det 

folkrättsliga samarbete som pågår för att förhindra spridning av främmande arter har 

internationella instrument såsom konventionstexter och beslut undersökts med därtill 

hörande rekommendationer, riktlinjer och förklarande rapporter. Även EU-rättsliga 

instrument såsom fördrag och direktiv har undersökts med ledning av officiella 

förklarande dokument. De nationella miljökvalitetsmålen vilka är styrande för det 

svenska miljöarbetet omfattas av tydliga förarbeten. För att se vilken målsättning den 

svenska lagstiftaren har för att skydda våra sjöar och vattendrag har framför allt 

miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- 
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och djurliv granskats. Vidare har särskilt beaktats den information som framförts i 

rapporten Övervakning av främmande arter i Mälaren publicerad av Naturvårdsverket 

2011. Till denna mer naturvetenskapliga del av uppsatsen har även omfattande och 

lättillgängligt material, publicerat av nationella myndigheter, bidragit med information 

om främmande arters hot mot biologisk mångfald. Domar i ämnet har eftersökts från 

såväl EU-domstolen som nationell domstol men inga domar av intresse har hittats. 

 

1.5 Disposition 

 

Inledningsvis beskrivs hur en sjö såsom Mälaren, som är viktig både för regionens 

näringsliv och friluftsliv, påverkas av vårt nyttjande av sjön genom oavsiktliga 

introduktioner av invasiva främmande arter. Här ges en beskrivning av de främsta 

orsakerna till att allt fler främmande arter når våra sjöar och vattendrag oavsiktligt och 

med Mälaren som exempel ges en konkret bild av hur introducerade och etablerade arter 

kan påverka sin nya livsmiljö. Därefter följer en undersökning av de instrument som 

påverkar det nationella arbetet med främmande arter. Här behandlas de internationella 

instrumenten konventionen om biologisk mångfald, bernkonventionen, 

barlastkonventionen och riktlinjer för påväxthindrande system, samt de EU-rättsliga 

instrument som har beröringspunkter med främmande arter som når våra sjöar och 

vattendrag genom oavsiktliga introduktioner såsom art- och habitatdirektivet samt 

ramdirektivet för vatten. Sedan behandlas den nationella målsättningen under det 

nationella arbetet med främmande arter och vidare görs jämförelser med folkrättsliga 

åtaganden och internationella miljömål. Inom det nationella arbetet med främmande 

arter utreds sedan hur det rättsliga skyddet mot främmande arter genomförs på nationell 

nivå för att avslutningsvis ge svar på frågan om det rättsliga skyddet mot invasiva 

främmande arter är tillräckligt för att förhindra förlust av biologisk mångfald i våra 

sjöar och vattendrag. 

 

1.6 Terminologi 

 

I detta arbete avses med begreppet främmande art en art, underart eller lägre taxon som 

introducerats utanför sitt historiska eller nutida naturliga utbredningsområde. 

Definitionen är i överensstämmelse med den internationellt vedertagna definition som 
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tillämpas inom konventionen om biologisk mångfald
5
, internationella 

naturvårdsunionen IUCN
6
 samt Bernkonventionen

7
. Definitionen innebär vidare att alla 

genetiska avgränsningar inom arter omfattas av begreppet. 

 

Med begreppet introduktion avses en direkt eller indirekt förflyttning av en främmande 

art till en plats utanför artens nuvarande eller historiska utbredning genom människans 

försorg.
8
 Definitionen innebär att mänsklig aktivitet, avsiktlig eller oavsiktlig, är en 

förutsättning för en introduktion. Av Naturvårdsverkets tolkning framgår att en 

introduktion förutsätter att människan har hjälpt arten att överbrygga ett 

spridningshinder, exempelvis ett hav eller en bergskedja, som den annars inte inom 

överskådlig tid skulle ha kunnat passera.
9
 En art som sprider sig av egen kraft är därmed 

inte att betrakta som främmande i förhållande till sin nya livsmiljö.
10

 Enligt definitionen 

ska arten introduceras utanför sitt historiska eller nutida utbredningsområde vilket inte 

nödvändigtvis behöver innebära att arten förs hit från ett annat land.
11

 Även 

förflyttningar av arter inom landet kan medföra en introduktion. Av definitionen följer 

även att en art anses som främmande oavsett hur lång tid som förflutit sedan 

introduktion av arten ägde rum.
12

 Därmed omfattas de främmande arter som förekommit 

i naturen i flera hundratals år till de främmande arter som introducerats mer nyligen. 

 

Med begreppet invasiv främmande art avses vanligtvis en främmande art som på ett 

allvarligt och oönskat sätt påverkar sin omgivning. Den främmande arten anses då 

utgöra ett hot mot såväl människors hälsa och samhällsekonomin som för den 

biologiska mångfalden.
13

 Enligt den snävare definition som anges i riktlinjerna till 

konventionen om biologisk mångfald menas med en invasiv främmande art en 

                                                           
5
 Sixth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2002, beslut VI/23. 

6
 IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species. Approved 

by the 51st Meeting of the IUCN Council, Gland Switzerland, February 2000. 
7
 European Strategy on Invasive Alien Species, 2004. The Standing Committee of the Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Recommendation No. 57 (1997) on the 

introduction of Organisms belonging to Non-Native Species into the Environment. 
8
 Definition enligt ovanstående instrument, se noterna 2-3. Inom ramen för Bernkonventionen tillämpas 

en något snävare definition. 
9
 Naturvårdsverket, Spridning av främmande arter, http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-

miljon/Frammande-arter-i-Sverige/Spridning-av-frammande-arter/, besökt 2013-02-06. 
10

 Däremot är en art, som först förlyttas till ett område genom mänsklig aktivitet och som därefter av egen 

kraft sprider sig vidare, att anse som främmande i förhållande till den nya livsmiljön. Introduktionen 

genom mänsklig aktivitet var därmed en förutsättning för att arten skulle ta sig till området. 
11

 Nationsgränser nämns inte i de internationellt vedertagna definitionerna. 
12

 Tidsaspekten nämns inte i de internationellt vedertagna definitionerna. 
13

 Den utvidgade definitionen användes av Naturvårdsverket i Nationell strategi och handlingsplan för 

främmande arter och genotyper.  

http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Frammande-arter-i-Sverige/Spridning-av-frammande-arter/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Tillstandet-i-miljon/Frammande-arter-i-Sverige/Spridning-av-frammande-arter/
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främmande art vars introduktion och/eller spridning utgör ett hot mot biologisk 

mångfald.
14

 Den främmande arten ska därmed utgöra ett hot mot ”variationsrikedomen 

bland levande organismer i alla miljöer […] samt de ekologiska komplex i vilka dessa 

organismer ingår, vilket innefattar mångfald mellan arter, genetisk variation inom art 

och variation av ekosystem”.
15

  

 

Främmande arter förflyttas till nya områden via olika spridningsvägar. Sådana 

spridningsvägar kan exempelvis vara luft, vägar, järnvägar, vattenflöden och farleder 

mellan hamnar.
16

 Med begreppet vektorer avses då de bärare eller transportörer som tar 

med sig arten via spridningsvägen till det nya området. Människor, djur och fartyg är 

exempel på vektorer som, avsiktligt eller oavsiktligt, kan introducera arter till nya 

områden.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 Sixth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2002, beslut VI/23. 
15

 Art. 2 Konventionen om biologisk mångfald, min översättning. Definition av begreppet biologisk 

mångfald. 
16

 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, s.40. 
17

 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, s.40. 
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2 Bakgrund 

 

 

2.1 Introduktion av främmande arter 

 

Allt fler främmande arter når våra sjöar och vattendrag. Med fler och snabbare 

transporter uppstår även nya spridningsvägar för främmande arter. I många fall orsakar 

den främmande arten stora skador för det lokala ekosystemet, skador som när de väl har 

skett är mycket svåra att reparera. I detta avsnitt redogörs inledningsvis för de effekter 

som kan bli följden av att invasiva främmande arter introduceras i en ny miljö och hur 

effekterna riskerar att uppstå genom oavsiktliga introduktioner. 

 

När främmande arter får fäste i en ny livsmiljö är risken inte bara att andra arter 

påverkas utan även att samspelet mellan arter förändras med konsekvenser för hela 

ekosystemet. Genom konkurrens, predation, parasitism eller annan direkt påverkan kan 

de främmande arterna förändra livsvillkoren för inhemska arter som trängs undan eller 

helt slås ut med oåterkalleliga förluster till följd.
18

 Artsammansättningen har då 

förändrats med ändrade artsamhällen, livsvillkor och ett förändrat ekosystem. Risken 

finns även att arvsmassan hos inhemska arter förändras genom genetisk uppblandning 

med gener från främmande arter. Konsekvenserna av den genetiska uppblandningen kan 

vara hybridisering eller genetisk defekter där arten får svårt att överleva men även 

förlust av genetisk variation.
19

 

 

Introduktioner av främmande arter utgör många gånger ett allvarligt miljöproblem som 

även kan leda till stora ekonomiska skador för samhället och hälsoproblem för 

människor och djur. När de främmande arterna introduceras riskerar de slå ut 

ekonomiskt lönsamma odlingar av fisk och musslor, att sätta igen viktiga vattenintag, 

försämra vattenkvaliteten i dricksvattentäkter eller förstöra rekreationsområden.
20

 Det är 

därför viktigt att agera mot främmande arter genom förebyggande åtgärder. 

                                                           
18

 Främmande arter i svenska hav, Påverkade ekosystem, http://www.frammandearter.se/, besökt 2013-

02-06. 
19

 Främmande arter i svenska hav, Genetisk uppblandning, http://www.frammandearter.se/, besökt 2013-

02-06. 
20

 Främmande arter i svenska hav, Samhällsekonomiska effekter, http://www.frammandearter.se/, besökt 

2013-02-06. Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, 

s. 45. 

http://www.frammandearter.se/
http://www.frammandearter.se/
http://www.frammandearter.se/
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2.1.1 Oavsiktlig introduktion 

 

En stor del av introduktionerna till våra sjöar och vattendrag sker oavsiktligt. Det 

innebär att den främmande arten antingen oavsiktligt medföljer som fripassagerare på 

eller i en vektor eller att den främmande arten oavsiktligt får en möjlighet att sprida sig 

när naturliga barriärer tas bort genom människans försorg. 

 

2.1.1.1 Barlastvatten 

 

En av de främsta orsakerna till att främmande arter introduceras oavsiktligt till våra 

sjöar och vattendrag är fartygens utsläpp av barlastvatten. Barlastvatten används för att 

säkerställa fartygets stabilitet och sjösäkerhet när fartyget går utan last, men med vattnet 

följer även sediment och vattenlevande organismer som därmed sprids till nya miljöer.
21

 

När fartyget lastas i hamn kommer fartyget således att släppa ut inte bara barlastvatten 

utan även sediment och vattenlevade organismer som riskerar att orsaka stora skador i 

det naturliga ekosystemet. 

 

2.1.1.2 Fartygsskrov 

 

Sjötrafiken medför inte bara främmande arter som fripassagerare inneslutet i 

barlastvattentanken utan även som påväxt på skrovet. Fria ytor som sänks ned i framför 

allt havsmiljöer drabbas mycket fort av påväxt av alger och djur som fäster och växter 

till. Djur som exempelvis havstulpaner, musslor eller skalbildande havsbortmaskar kan 

på så vis bilda ett helt nytt ekosystem där de växer för att sedan oavsiktligt transporteras 

till nya vattenområden via båt- eller fartygsskrov.
22

 Oavsiktliga introduktioner av 

främmande arter till våra sjöar och vattendrag orsakas till största del av den 

internationella yrkessjöfarten men även fritidsbåtar bidrar i betydande utsträckning om 

de varit på långsegling genom exempelvis Östersjön.
23

 

 

 

 

                                                           
21

 International Maritime Organization, The problem, 

http://globallast.imo.org/index.asp?page=problem.htm&menu=true, besökt 2013-02-06. 
22

 Havet.nu, Försök att stoppa ovälkomna gäster, s. 4. 
23

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 25. 

http://globallast.imo.org/index.asp?page=problem.htm&menu=true
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2.1.1.3 Fiskeredskap  

 

Oavsiktliga introduktioner inom fisket kan ske när redskap eller båtar som används för 

fiske förs mellan olika vatten utan att först desinfekteras. Ovan har beskrivits hur 

främmande arter mycket fort fäster sig på båt- eller fartygsskrov, men främmande arter 

kan även fästa i ankarlinor eller fiskeredskap och sedan introduceras till nya 

vattenmiljöer. Ytterligare en orsak till oavsiktlig introduktion inom fisket kan vara 

användandet av levande agn som frisläpps. Levande agn, infekterade fiskeredskap och 

båtar kan därmed bidra till oavsiktliga introduktioner av främmande arter genom fiske 

när redskapen flyttas mellan olika vattenområden.
24

 

 

2.1.1.4 Kanaler och konstgjorda vattenvägar 

 

Oavsiktliga introduktioner kan även ske när människan skapar kanaler och konstgjorda 

vattenvägar för att binda samman tidigare isolerade vattenområden. När den naturliga 

barriären försvinner blir en oavsiktlig konsekvens att djur och växter får en möjlighet att 

sprida sig till nya områden. Som exempel kan nämnas Östersjön som genom kanaler 

binds samman med Svarta havet och Kaspiska havet, det så kallade Ponto-Kaspiska 

området.
25

 Genom Mälarens förbindelse med Östersjön utgör sedan arter med Ponto-

Kaspiskt ursprung ett hot för ekosystemen i Mälaren.
26

 

 

2.2 Mälaren som exempel 

 

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och sträcker sig genom landskapen Södermanland, 

Västmanland och Uppland. Sjön omges av ett 226 kvadratmil stort tillrinningsområde 

som mer eller mindre sträcker sig över sex län och cirka 40 kommuner.
27

 Mälaren är 

därför en viktig resurs för många människor, vilket innebär att det också finns ett behov 

att förena flera olika intressen såsom näringsliv, friluftsliv och skydd för naturmiljön.  

 

                                                           
24

 Främmande arter i svenska hav, Fiske och fiskevård, http://www.frammandearter.se/, besökt 2013-02-

06. 
25

 Främmande arter i svenska hav, Mer ponto-kaspiska arter hit?, 

http://www.frammandearter.se/2vagen/1/3.html?reload_coolmenus, besökt 2013-02-06. 
26

 Naturvårdsverket, Främmande arter i Mälaren, s. 21. 
27

 Vattenmyndigheterna, Mälaren, http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-

organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx, besökt 2013-02-06.  

http://www.frammandearter.se/
http://www.frammandearter.se/2vagen/1/3.html?reload_coolmenus
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx
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2.2.1 Mälarens natur- och vattenvärde 

 

Mälarens vattenvärde utgörs delvis av den viktiga transportled som sträcker sig mellan 

slussen i Södertälje till hamnarna i Västerås och Köping. Tillsammans med farleden är 

hamnarna upptagna som riksintresse för sjöfarten.
28

 Här hanteras årligen cirka tre 

miljoner ton gods varav en majoritet av detta är inkommande, viktigt gods till industrin 

och till regionens energiförsörjning.
29

  

 

Samtidigt som sjöfarten är till nytta för regionens näringsliv utgör den internationella 

sjöfarten även en av de främsta orsakerna till att allt fler invasiva främmande arter 

riskerar att introduceras i Mälaren.
30

 Idag begränsas fartygens dimension av farledernas 

storlek och Södertäljeslussens storlek, vilket dock är på väg att ändras. Genom 

Mälarprojektet ska bland annat tillgängligheten och kapaciteten för att transportera gods 

på Mälaren öka. Tanken är att farleden från Södertälje kanal till hamnarna i Västerås 

och Köping ska breddas och fördjupas för att möjliggöra fartygstrafik av större 

dimensioner samt att kapaciteten i Södertäljeslussen ökas genom utbyggnad.
31

 Frågan är 

då vad större dimension och ökad kapacitet innebär på sikt för introduktioner av nya 

främmande arter till Mälaren.
32

 

 

Mälaren är även viktig för regionens vattenförsörjning då mer än två miljoner 

människor får sitt dricksvatten från sjön och då det dessutom saknas alternativa 

uthålliga vattentäkter för regionens vattenförsörjning.
33

 När de främmande arterna 

riskerar att försämra vattenkvaliteten är det av stor vikt att förhindra att de tar sig till 

vattenområdet. 

 

Tack vare de natur- och kulturvärden som finns i området har friluftslivet en viktig plats 

i Mälaren. Sjön med öar och strandområden är därför i sin helhet utpekad som 

                                                           
28

 Trafikverket, Riksintressena Västerås och Köpings hamnar, s. 3. Se även 3 kap. 8 § miljöbalken. 
29

 Mälarhamnar, Flexibel godshantering för er effektiva logistik, 

http://www.malarhamnar.se/sc.php?id=2&klickid=2, besökt 2013-02-06. Den stora mängden hanterat 

gods innebär att det av miljöhänsyn är av stor vikt att sjöfarten fungerar och kan avlasta miljön från 

alternativa transportsätt. 
30

 Naturvårdsverket, Främmande arter i Mälaren, s. 27. 
31

 Sjöfartsverket, Mälarprojektet – Underlag för inledande samråd, s. 9. 
32

 Tommy Gardebring, informationsansvarig på Sjöfartsverket kan för tillfället inte se att några väsentliga 

förändringar i trafikmönstret kommer att ske, muntlig källa 2012-11-05.  
33

 Vattenmyndigheterna, Mälaren, http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-

organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx, besökt 2013-02-06. 

http://www.malarhamnar.se/sc.php?id=2&klickid=2
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/distriktets-organisation/delomraden/norrstrom/Pages/malaren.aspx
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riksintresse och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas inom området.
34

 Under 

sommarmånaderna är båtlivet aktivt på sjön och vattenkvaliteten ger möjlighet till att 

bada från flertalet klippor och stränder i sjön.
35

 Fritidsbåtar inom Mälaren bedöms 

generellt utgöra en liten risk för spridning av främmande arter men kan liksom den 

internationella yrkessjöfarten bidra till introduktioner av främmande arter om de varit på 

långsegling genom Östersjön.
36

 

 

Sjön värderas högt inte bara för människans välbefinnande utan även för sina 

ekosystemtjänster.
37

  Här finns 35 olika fisk- och kräftarter vilket betraktas som mycket 

artrikt bland de svenska sjöarna.
38

  Både sportfiske och yrkesfiske bedrivs i sjön som i 

sin helhet är utpekad som riksintresse för yrkesfisket.
39

 Samtidigt som fisket kan 

medföra en ökad risk för oavsiktliga introduktioner av främmande arter genom 

användning av levande agn eller kontaminerade fiskeredskap utgör yrkesfisket ett 

intresse som ska skyddas från åtgärder som påtagligt försvårar näringens bedrivande.
40

 

 

Mälaren anses även vara nationellt värdefull för den biologiska mångfalden med sina 

unika naturvärden. Sjön anses vara mycket artrik även när det gäller bottenfauna samt 

vattenväxter med värdefulla och unikt stora växtpopulationer. Här hittas den 

internationellt mycket skyddsvärda vattenväxten småsvaltingen men även andra 

rödlistade arter såsom bandnate och uddnate.
41

  För att skydda undervattenvegetationen 

har 20 särskilda bevarandeområden inom Natura 2000-nätverket upprättats i sjön.
42

 Det 

är då även av stor vikt att skydda dessa områden från introduktioner av invasiva 

främmande arter. 

 

2.2.2 Främmande arter i Mälaren 

 

I rapporten Övervakning av främmande arter i Mälaren publicerad av Naturvårdsverket 

2011 ansågs Mälaren vara relativt förskonad från främmande arter som hotar biologisk 

                                                           
34

 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken. 
35

 Mälarens vattenvårdsförbund, Mälaren – en sjö för miljoner, s. 22 och 25. 
36

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 25. 
37

 Mälarens vattenvårdsförbund, Mälaren – en sjö för miljoner, s. 27.  
38

 Mälarens vattenvårdsförbund, Mälaren – en sjö för miljoner, s. 20.  
39

 FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket, s. 28 f. Se även 3 kap. 5 § miljöbalken och 

Mälarens vattenvårdsförbund, Mälaren – en sjö för miljoner, s. 20. 
40

 3 kap. 5 § miljöbalken. 
41

 Mälarens vattenvårdsförbund, Mälaren – en sjö för miljoner, s. 15 f. 
42

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 23. 
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mångfald men med en antydan till att den bilden kanske inte är helt rättvisande.
43

 Enligt 

rapporten fanns minst 23 akvatiska främmande arter i Mälaren, varav ett flertal 

bedömdes som väl etablerade i hela eller delar av Mälarens ekosystem. Till dessa arter 

räknades framför allt vandrarmussla (Dreissena polymorpha), sjögull (Nymphoides 

peltata), vattenpest (Elodea canadensis), smal vattenpest (Elodea nuttalli), 

ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) som 

bärare av kräftpest (Aphanomyces astaci).
44

 I slutet av 2012 rapporterade även Havs- 

och vattenmyndigheten om ytterligare ett fynd av en nya främmande art i anslutning till 

Mälaren. Flera individer av den främmande arten Marmorkräfta (Procambarus fallax 

virginalis) hade då hittats i Märstaån som mynnar i Mälaren. Kräftan, som enligt Havs- 

och vattenmyndigheten har hög överlevnad och förökar sig fort, betraktas som invasiv 

då den kan konkurrera ut inhemska arter.
45

  

 

I det följande kommer några av de främmande arter som idag anses vara väl etablerade i 

Mälaren att beskrivas samt de effekter den främmande arten orsakar den nya livsmiljön. 

 

Kräftpesten spreds till Mälaren redan 1907 när finska flodkräftor bärandes på smittan 

dumpades i sjön. Följden blev att nästan hela beståndet av den inhemska flodkräftan 

slogs ut under samma år. Efter några misslyckade försök att återinföra flodkräftan 

fattades beslut att avsiktligt utplantera signalkräftor.
46

 Då signalkräftan många gånger är 

bärare av kräftpest och därmed motståndskraftig har spridningen bidragit till en nästan 

total utslagning av flodkräftbeståndet i Mälaren.
47

 Signalkräftans närvaro har även visat 

sig ha stor påverkan på groddjur, främst i yngelstadiet och bedöms genom den samlade 

konsumtionen kunna få stor effekt på ekosystemet i sjön.
48

 

 

                                                           
43

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 19. 
44

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 6. 
45

 Havs- och vattenmyndigheten, Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar, 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/fynd-av-marmmorkraefta-i-

maerstaaan-oroar-817398, besökt 2013-02-06. 
46

 Sveriges lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-

resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fa

una%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf, besökt 2013-02-06. 
47

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 27. 
48

 Sveriges lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-

resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fa

una%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf, besökt 2013-02-06. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/fynd-av-marmmorkraefta-i-maerstaaan-oroar-817398
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/fynd-av-marmmorkraefta-i-maerstaaan-oroar-817398
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Databaser/Elprovfiskedatabasen/Signalkr%C3%A4ftan%20forts%C3%A4tter%20expandera_Fauna%20och%20Flora%20nr%201%202009.pdf
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Sjögull har etablerat sig i den västra delen av Mälaren (Galten) genom spridning från 

sjön Väringen och vidare genom Arbogaån.
49

 Växten introducerades i svenska vatten 

som prydnadsväxt vid badplatser och i dammar men även i tron om att de täta bestånden 

skulle skydda fiskyngel och därmed främja fisket.
50

 Idag utgör växten framför allt ett 

allvarligt hot mot Mälarens värde för friluftsliv och fiske. Täta sjögullsbestånd kan 

förhindra bad, fiske och båttransporter och därmed få konsekvenser för nyttjandet av 

sjön. Växten som trivs i näringsrikt vatten kan i värsta fall få Mälarens grundare 

vattensystem att helt växa igen. En sådan utveckling skulle sålunda innebära att endast 

de djupare sjölederna kan hållas öppna. De täta sjögullsbestånden kan även medföra 

ekologiska effekter i sjön. När växtens blad bildar täta mattor på vattenytan avskärmas 

ljuset för andra vattenlevande djur och växter med förändrat energi- och näringsflöde till 

följd.
51

 

 

 

 

Sjögullbestånd utanför Klockarholmen i Mälaren. Foto: Veronica Müller. 

 

                                                           
49

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 19. 
50

 Naturvårdsverket, Åtgärder mot främmande invasiva vattenväxter i sötvatten, s. 12. 
51

 Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, s. 47. 
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Vandrarmusslan är huvudsakligen etablerad i nordöstra delen av Mälaren (Ekoln) dit 

den troligtvis har förts via fartygens barlastvatten eller som påväxt på skroven.
52

 

Musslan förökar sig snabbt genom frisimmande larver som fäster på stenar, bryggpålar 

eller andra hårda föremål i vattnet och kan därför lokalt förekomma i stort antal.
53

 

Eftersom Mälaren är drickvattentäkt för två miljoner människor är det av stor vikt att 

musslan inte sätter igen vattenintagen i sjön. Sådan påverkan sker dock i mindre 

utsträckning då musslan inte når vattenintag på större djup. I Mälaren har 

vandrarmusslans snabba populationstillväxt framför allt ekologiska konsekvenser som 

följd. När musslan blir dominerande på ett område ändrar den dels den fysiska miljön 

men utgör även en allvarlig födokonkurrent till andra filtrerande arter.
54

 

 

Vattenpest förekommer i hela Mälaren och kan genom att bilda täta bestånd konkurrera 

ut inhemska arter.
55

 Växten utgör därför ett hot mot den rödlistade småsvaltingen som 

är känslig för konkurrens. Växtens täta bestånd kan även orsaka syrebrist vid 

nedbrytningen av kompakta växtdelar eller i vissa fall skada fartygens skrov genom 

kalkinlagring.
56

 

 

Enligt rapporten Övervakning av främmande arter i Mälaren anses signalkräfta, 

vandrarmussla och vattenpest idag vara väl etablerade i Mälaren ekosystem. De 

främmande arterna uppvisar i varierande omfattning ekologiska effekter i sin nya 

livsmiljö såsom tillbakagång eller förlust av inhemska arter, men det finns inga tänkbara 

åtgärder för att ta bort dem.
57

 Det anses däremot vara av största vikt att kontrollera 

främmande arters fortsatta spridning och förhindra att nya främmande arter introduceras 

i Mälaren. I rapporten tas även ett femtiotal arter upp på Mälarens hotlista.
58

 De 

främmande arterna finns i sjöns närhet och utgör ett möjligt hot om nya introduktioner 

av främmande arter som potentiellt kan etablera sig i Mälarens ekosystem. De 

främmande arterna riskerar att till stor del nå Mälaren genom oavsiktliga introduktioner 

via barlastvatten, fiskeredskap eller som påväxt på fartyg och båtar.  

                                                           
52

 Naturvårdsverket. Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 19 ff. 
53

 European Network on Invasive Alien Species, 

http://www.nobanis.org/files/factsheets/Dreissena_polymorpha.pdf, besökt 2013-02-06. 
54

 Främmande arter i svenska hav, http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Dreissena_polymorpha.pdf, 

besökt 2013-02-06. 
55

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 19. 
56

 Naturvårdsverket, Åtgärder mot främmande invasiva vattenväxter i sötvatten, s. 12 
57

 Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 19. 
58

  Naturvårdsverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 52 ff. 

http://www.nobanis.org/files/factsheets/Dreissena_polymorpha.pdf
http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Dreissena_polymorpha.pdf
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I det följande ställer jag mig då frågan vilka internationella och regionala samarbeten 

som påverkar det nationella arbetet med främmande arter och om det rättsliga skyddet 

är tillräckligt för att förhindra förlust av biologisk mångfald i våra sjöar och vattendrag. 
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3 Instrument som påverkar det nationella arbetet med främmande arter 

 

 

3.1 Internationellt samarbete till skydd för biologisk mångfald 

 

Eftersom främmande arter inte enbart är en nationell angelägenhet utan kräver ett 

omfattande globalt samarbete för att förhindra spridning av de främmande arter som 

riskerar att hota biologisk mångfald är problemet föremål för omfattande internationell 

och regional reglering. Främmande arter berörs därmed i ett flertal konventioner och 

samarbeten. Nedan avser jag att redogöra för de konventioner och samarbeten som kan 

anses särskilt viktiga för det nationella arbetet med främmande arter och de oavsiktliga 

introduktioner som beskrivits ovan. 

 

3.1.1 Konventionen om biologisk mångfald 

 

Konventionen om biologisk mångfald antogs 1992 i Rio de Janeiro under FN:s 

miljötoppmöte. Idag är 193 stater parter till konventionen, däribland EU och Sverige 

som redan 1993 införlivade konventionen i miljöarbetet.
59

 Konventionen har tre 

övergripande mål. Målen är att bevara den biologiska mångfalden inom ekosystem, 

arter och gener, att skapa ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och dess 

beståndsdelar samt skapa en rättvis fördelning av de ekologiska resurserna.
60

 Enligt 

artikel 8 (h) har vi därför åtagit oss att ”så långt det är möjligt och lämpligt förhindra 

introduktioner av, kontrollera eller utrota de främmande arter som hotar ekosystem, 

livsmiljöer eller arter”.
61

 

 

Under det sjätte partsmötet 2002 enades parterna till konventionen om en strategisk plan 

för att tydligt minska förlusterna av biologisk mångfald på såväl nationell som global 

nivå fram till år 2010.
62

 Konventionsstaterna antog då 15 riktlinjer under artikel 8 (h) 

                                                           
59

 Convention on Biological Diversity, List of Parties, http://www.cbd.int/convention/parties/list/, besökt 

2013-02-06. 
60

 Artikel 1 konventionen om biologisk mångfald. 
61

 Min översättning. Originaltexten lyder: “Each Contracting Party shall, as far as possible and as 

appropriate: Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten 

ecosystems, habitats or species”.  
62

 Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2002, 

Decision VI/23. 

http://www.cbd.int/convention/parties/list/
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som har kommit att få stor betydelse även inom ramen för andra samarbeten.
63

 

Riktlinjerna blev aldrig bindande men både EU och Sverige har åtagit sig att följa 

riktlinjerna i så stor utsträckning som möjligt.
64

 Riktlinjernas trestegsstrategi innebär att 

introduktioner av främmande arter i första hand ska förebyggas då det anses mer 

kostnadseffektivt att förhindra att främmande arter förflyttas till nya livsmiljöer. I 

händelse av en introduktion är det viktigt att snabbt upptäcka och gärna utrota den 

främmande arten. Som ett sista steg bör arbetet fokuseras på att förhindra ytterligare 

spridning av arten. Parterna misslyckades dock med att uppnå det gemensamma målet.  

 

Vid det tionde partsmötet i Nagoya 2010 konstaterades att utarmningen av biologisk 

mångfald fortfarande pågick.
65

 Parterna enades då om en ny strategisk plan kopplad till 

konventionen.
66

 Planens långsiktiga vision är att skapa en värld i harmoni med naturen 

till år 2050, där värdet av biologisk mångfald erkänns, skyddas, restaureras och används 

klokt och där vi upprätthåller en hälsosam planet som kan fortsätta leverera livsviktiga 

tjänster till gagn för alla människor. Det övergripande målet är att vidta effektiva och 

snabba åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, så att världens 

ekosystem år 2020 är motståndskraftiga och kan fortsätta att leverera livsviktiga 

tjänster, samtidigt som mångfalden av liv på vår planet säkras. Konventionsstaterna har 

därför åtagit sig att vid behov översätta denna strategi till nationella strategier och 

handlingsplaner för en effektiv implementering inom två år.
67

  

 

Den strategiska planen innehåller 20 stycken konkreta mål
68

 som ska nås fram till år 

2020. Mål nio anger att ”år 2020 är invasiva främmande arter och deras spridningsvägar 

identifierade och prioriterade, prioriterade invasiva främmande arter är kontrollerade 

eller utrotade och åtgärder har vidtagits för att kontrollera spridningsvägar för att 

                                                           
63

 Riktlinjerna ligger bland annat till grund för Bernkonventionens europeiska strategi mot invasiva 

främmande arter. 
64

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

med avseende på främmande arter och genotyper, s. 29 f. 
65

 Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2010, 

Decision X/2. 
66

 Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. 
67

 Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2010, 

Decision X/10. En sådan nationell strategi och handlingsplan utarbetades 2008 av Naturvårdsverket  

tillsammans med ArtDatabanken, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sjöfartsverket och 

Tullverket men har ännu inte godkänts av regeringen. 
68

 Aichi Biodiversity Targets. 



21 
 

förhindra deras introduktion och etablering”.
69

 I sammanhanget kan även mål elva lyftas 

fram som innebär att senast år 2020 ska åtminstone 17 procent av land- och 

sötvattensområden och 10 procent av kustnära och marina områden, av särskild 

betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vara skyddade genom ett 

nätverk av rättvist skötta, ekologiskt representativa och sammanhängande skyddade 

områden som integreras i landskapet. Mål elva är ett globalt mål som samtliga 

konventionsstater förväntas sträva mot.
70

 Enligt min mening är det då av särskild vikt 

att invasiva främmande arter inte når dessa områden. 

 

För att uppnå målen har konventionsparterna möjlighet att utveckla och arbeta med 

nationella miljömål utifrån behov och prioriteringar.
71

 De nationella miljömålen är på så 

vis ett viktigt verktyg för genomförandet av den internationella konventionen om 

biologisk mångfald samt de antagna Nagoyamålen.  

  

3.1.2 Bernkonventionen 

 

Bernkonventionen
72

 har arbetats fram inom Europarådet och undertecknades i Bern den 

19 september 1979. Idag har konventionen ratificerats av nästan alla 

Europarådsmedlemsstater, EU och några Nordafrikanska stater.
73

 Målet med 

konventionen är att bevara vilda växter och djur samt deras naturliga livsmiljöer. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt utrotningshotade samt sårbara arter och miljöer.
74

 

Enligt artikel 11.2.b har vi åtagit oss att ”strängt kontrollera introduktionen av icke-

inhemska arter”.
75

 Med introduktion avses här avsiktligt eller oavsiktligt frisläppande 

till naturmiljön, vilket innebär att konventionen inte omfattar främmande arter som 

                                                           
69

 Min översättning. Parternas målsättning är: “By 2020, invasive alien species and pathways are 

identified and prioritized, priority species are controlled or eradicated, and measures are in place to 

manage pathways to prevent their introduction and establishment”. 
70

 Convention on Biological Diversity, Quick guide to the Aichi Biodiversity Targets, 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf, besökt 2013-02-28. 
71

 Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 2010, 

Decision X/2. 
72

 Konventionen om skydd aveuropeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö. 
73

 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat, Chart of signatures and 

ratifications, 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG, besökt 

2013-02-06. 
74

 Artikel 1 och 3 Bernkonventionen. 
75

 Min översättning. Originaltexten lyder: “Each Contracting Party undertakes: to strictly control the 

introduction of non-native species”. 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T11-quick-guide-en.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG


22 
 

utplanteras i inhägnat odlingsområde, dammar eller andra inneslutningar.
76

 

Konventionen har därmed ett snävare tillämpningsområde än konventionen om 

biologisk mångfald men omfattar de icke-inhemska arter som släpps ut i naturmiljön i 

våra sjöar och vattendrag. Inledningsvis förefaller Bernkonventionen även ha ett 

smalare syfte med en förpliktelse att enbart förhindra introduktioner, inte utrota eller 

kontrollera de icke-inhemska arter som redan introducerats. 

 

Bernkonventionens Standig Committee har genom åren utarbetat rekommendationer för 

konventionens tillämpning. I rekommendation nr. 57 anges att introduktioner av icke-

inhemska arter kan orsaka allvarlig skada på biologisk mångfald, ekologiska processer 

och ekonomisk verksamhet. Därför föreligger ett behov av att inrätta ett gemensamt 

system för riskhantering i syfte att förhindra introduktioner och att minska risken för 

negativa konsekvenser av de introduktioner som inte kan förhindras. Vårt åtagande att 

”strängt kontrollera introduktioner av icke-inhemska arter” synes därmed ha fått en 

vidare innebörd till att i vart fall kontrollera de främmande arter som redan 

introducerats.  

 

I rekommendation nr. 77 uppmanas konventionsstaterna att även bedöma möjligheten 

att utrota vissa icke-inhemska arter samt att övervaka effekterna av en sådan utrotning.
77

 

Här hänvisar rekommendationen till staternas åtaganden enligt konventionen om 

biologisk mångfald och de riktlinjer som anges i beslut VI/23 från det sjätte partsmötet 

inom konventionen om biologisk mångfald. 

 

I december 2003 antog Bernkonventionens Standing Committee nya rekommendationer 

samt godkände en europeisk strategi för invasiva främmande arter i överensstämmelse 

med riktlinjerna antagna enligt beslut VI/23.
78

 Den europeiska strategin för främmande 

                                                           
76

 The Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats, Recommendation No. 57 (1997) on the introduction of Organisms belonging to Non-Native 

Species into the Environment. I rekommendationen anges att begreppet introduction avser “deliberate or 

accidental release, into the environment of a given territory, of an organism belonging to a non-native 

taxa (species or lower taxa that has not been observed as a naturally occurring and self-sustaining 

population in this territory in historical times”. 
77

 The Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats, Recommendation No. 77 (1999) on the eradication of non-native terrestrial vertebrates, adopted 

by the Standing Committee on 3 December 1999. 
78

 The Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 

Habitats, Recommendation No. 99 (2003) on the European Strategy on Invasive Alien Species, adopted 

by the Standing Committee on 4 December 2003. 
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arter utarbetades i samarbete med den internationella naturvårdsunionens 

specialistgrupp för invasiva arter, SSC. Strategin syftar till att underlätta genomförandet 

av internationella åtaganden och stödja utvecklingen av realistiska strategier, åtgärder 

och mål för att förhindra eller minska den negativa påverkan som invasiva främmande 

arter har på biologisk mångfald, ekonomiska intressen och människors hälsa.
79

 

 

3.1.3 Barlastkonventionen 

 

Barlastkonventionen
80

 antogs i februari 2004 vid en internationell konferens anordnad 

av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO. Idag är 36 stater, däribland Sverige, 

parter till konventionen med 29,07 proccent av världstonnaget.
81

 Konventionen har 

ännu inte trätt i kraft då det sker tolv månader efter ratifikation av minst 30 stater som 

representerar minst 35 procent av världstonnaget.
82

 Syftet med barlastkonventionen är 

att förebygga, begränsa och slutgiltigt eliminera överföring av skadliga vattenlevande 

organismer och patogener genom kontroll och hantering av fartygens barlastvatten och 

sediment.
83

 Med skadliga vattenlevande organismer och patogener avses här 

vattenlevande organismer och patogener, som om de släpps ut i hav eller sötvatten, kan 

förorsaka skada för miljö, människors hälsa, egendom eller resurser eller störa biologisk 

mångfald.
84

 Konventionen hänvisar både till målen i konventionen om biologisk 

mångfald med tillhörande riktlinjer och artikel 196.1 i Förenta nationernas 

havsrättskonvention, som stadgar att staterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förhindra, begränsa och kontrollera avsiktligt eller oavsiktligt införande av främmande 

arter till någon viss del av den marina miljön som kan innebära betydande och skadliga 

förändringar.
85

 

 

För barlastkonventionens tillämplighet gäller att ett fartyg måste följa de regler som 

antagits av en annan stat när fartyget rör sig på vatten tillhörande den statens 

jurisdiktion. Artikel 2 i havsrättskonventionen, anger att en stat alltid har lagstiftande 

och verkställande jurisdiktion över sitt inre vatten. Enligt samma artikel har en stat även 

                                                           
79

 European strategy on invasive alien species, T-PVS/Inf (2004) 1, s. 6 och 8. 
80

 Internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment 2004. 
81

 International Maritime Organisation, Summary of Status of Conventions, 2012-10-31, 

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx, besökt 2013-02-06. 
82

 Artikel 18 barlastkonventionen. 
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 Artikel 2 barlastkonventionen. 
84

 Artikel 1.8 barlastkonventionen. 
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 Se ingressen, barlastkonventionen. 

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx


24 
 

lagstiftande jurisdiktion inom terriorialhavet, varför staten kan anses ha lagstiftande 

jurisdiktion avseende införandet av barlastkonventionens bestämmelser. Artikel 56 i 

havsrättskonventionen anger vidare att staten har suveräna rättigheter inom den 

ekonomiska zonen för att för att bevara och förvalta levande naturtillgångar samt att 

staten har jurisdiktion i enlighet med bestämmelserna i havsrättskonventionen med 

avseende på skydd och bevarande av den marina miljön. Utifrån barlastkonventionens 

syfte och med hänvisning till artikel 196.1 och artikel 56 i havsrättskonventionen ger 

reglerna stöd för att en stat även har lagstiftande jurisdiktion i den ekonomiska zonen 

med avseende på införandet av barlstvattenkonventionens bestämmelser.
86

  

 

3.1.3.1 Särskilt om Sveriges reservation 

 

Sverige har anslutit sig till barlastkonventionen för att på ett betydligt sätt minska 

riskerna för oavsiktliga introduktioner av främmande arter via barlastvatten.
87

 

Anslutningen har dock skett med reservation om att inte kunna uppfylla konventionens 

regler i sin helhet förrän år 2016. Anledningen är att de geografiska, hydrografiska och 

hydrologiska förhållandena för Sverige inte lämpar sig för skifte av barlasvatten enligt 

konventionens regler.
88

 

 

Enligt regel A-2 barlastkonventionen åtar sig konventionsparterna att endast släppa ut 

barlastvatten som har behandlats eller skiftats enligt konventionens regler.
89

 Därmed ska 

de fartyg som omfattas av konventionen hantera sitt barlastvatten enligt konventionens 

fyra olika sätt, genom 1) skifte där barlastvattnet i barlasttanken byts ut 2) 

behandlingssystem ombord på fartyget där barlastvattnet behandlas 3) lämnande av 

barlastvattnet i en mottagningssanordning i land eller 4) annan godkänd metod för 

hantering av barlastvatten. 

 

Enligt regel B-4.1 i konventionen ska skifte av barlastvatten i första hand ske i ett 

vattenområde minst 200 nautiska mil från land med ett vattendjup på 200 meter och i 

andra hand under alla omständigheter i ett vattenområde minst 50 nautiska mil från 

                                                           
86

 Den uppfattningen framkommer även i barlastvattenutredningen. Se SOU 2008:1 s. 105. 
87

 Regeringens förslag till anslutning och genomförande av barlastkonventionen framställdes i prop. 

2008/09:229. 
88

 Prop. 2008/09:229 s. 27. 
89

 Regel A-2 Bilaga Regler för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, 

barlastkonventionen. 
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närmaste land med ett vattendjup på minst 200 meter. Tanken är att fartyget genom 

skifte ska byta barlastvatten mot nytt barlastvatten som inte innehåller skadliga 

vattenlevande organismer och patogener. Det nya barlastvattnet kan då släppas ut när 

fartyget sedan lastas i hamn utan att det påverkar miljön.
90

 En stor del av sjöfarten till 

svenska hamnar sker dock via hamnar i Nordsjön eller Östersjön. Därmed saknas 

förutsättningar för en majoritet av de fartyg som anlöper svenska hamnar att uföra skifte 

enligt konventionens regler då varken Östersjön, Skagerak eller Nordsjön har ett 

tillräckligt vattendjup på angivet avstånd från land.
91

 Exempelvis beräknas Östersjön ha 

ett medeldjup på cirka 55 meter.
92

 Skifte enligt huvudregeln är därmed inte möjligt för 

en majoritet av de fartyg som anlöper svenska hamnar. 

 

Regel B-4.2 i konventionen anger att särskilda områden får inrättas för skifte av 

barlastvatten om konventionens krav på vattendjup och avstånd inte kan uppfyllas.  

Området måste då bedömas som lämpligt utifrån risken att de organismer som släpps ut 

sprider sig till närliggande områden, eftersom en sådan spridning motverkar 

konventionens syfte. Kan de främmande arterna överleva och sprida sig vidare utanför 

området bör området betraktas som olämpligt eftersom skiftet då varken kan motiveras 

utifrån biologiska eller sjöfartsekonomiska aspekter.
93

 Av IMO:s riktlinjer för inrättande 

av särskilda områden för skifte följer att området ska syfta till att bland annat minimera 

hotet för miljön, människors hälsa, egendom eller resurser. Viktiga områden för 

exempelvis fiske och biologisk mångfald bör därför undvikas liksom områden som är 

påverkade av föroreningar eller skadliga algblomningar.
94

  

 

Enligt den svenska utredningen skulle skifte av barlastvatten i vissa annars tänkbara 

områden kunna leda till att barlastvatten transporteras till skyddade områden såsom 

särskilda bevarandeområden inom Natura 2000-nätverket.
95

 De främmande arter som 

släpps ut vid skiftet bedöms därmed kunna överleva i den nya livsmiljön, sprida sig till 

omkringliggande områden och orsaka skada. Utredningen framför även att det 

barlastvatten som skiftas sannolikt inte kommer att cirkulera i tillräcklig omfattning, 
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 Prop. 2008/09:229 s. 28. 
91

 Prop. 2008/09:229 s. 28 f. 
92

 SOU 2008:1 s. 70. 
93

 Prop. 2008/09:229 s. 29. 
94

 Resolution MEPC.151(55), Adopted on 13 October 2006, Guidelines on designation of areas for ballast 

water exchange (G14) p.8.2. 
95

 Prop. 2008/09:229 s. 29. 
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vilket innebär att andra fartyg som kommer för att skifta barlastvatten tar upp de 

främmande arterna för vidare spridning.
96

  Som beskrivits ovan framgår av IMO:s 

riktlinjer att upptag av barlastvatten inte ska ske där området är påverkat av föroreningar 

eller där algblomning pågår. Algblomning har visat sig kunna täcka nästan hela 

Östersjön, vilket innebär att ett skifte i området riskerar att medverka till spridning av 

algerna.
97

 Sammanfattningsvis är det få områden som bedömts som lämpliga för skifte 

av barlastvatten utifrån miljöhänsyn. Utredningen synes till viss del även luta sig mot 

det faktum att skifte av barlastvatten förbjuds från och med år 2016 till förmån för 

tekniska lösningar och att det därför inte anses motiverbart att ta vissa spridningsrisker 

som skifte i de tilltänkta särskilda områdena trots allt kan medföra.
98

  

 

Enligt regel D-3 kan de fartyg som omfattas av konventionen även hantera sitt 

barlastvatten genom behandling ombord på fartyget med godkända tekniska system. 

Behandlingen ska då ske så att koncentrationen av skadliga vattenlevande organismer 

och patogener inte överstiger konventionens gränsvärden.
99

 Genom behandling av 

barlastvatten med tekniska system såsom exempelvis filtrering, sterilisering eller 

behandling med biocider för att döda organismer, minskar risken betydligt för spridning 

av främmande arter. Metoden behöver däremot utvecklas och än så länge förespråkas 

skifte av barlastvatten av IMO.
100

 

 

Behandling av barlastvatten med godkända tekniska system är något som kommer att 

krävas av samtliga fartyg först år 2016 men konventionen hindrar inte att stater vidtar 

mer långtgående åtgärder i syfte att förhindra, begränsa och eliminera överföring av 

skadliga vattenlevande organismer.
101

 Eftersom möjlighet saknas, för de fartyg som 

anlöper svenska hamnar, att utföra skifte av barlastvatten enligt konventionens regler är 

frågan om Sverige skulle kunna kräva att fartygen behandlar barlastvattnet ombord 

redan innan år 2016, under förutsättning att konventionen har trätt ikraft då. Det skulle 

ge oss en möjlighet att uppfylla konventionsåtagandet redan när konventionen träder i 
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 Prop. 2008/09:229 s. 29. 
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 SOU 2008:1 s. 74. 
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 Prop. 2008/09:229 s. 30. Skifte av barlastvatten tillåts som längst till år 2016 enligt regel B-3.1 Bilaga 

Regler för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, barlastkonventionen. 
99

 Regel D-2 Bilaga Regler för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, 

barlastkonventionen. 
100

 International Maritime Organization, Treatment Technology, 

http://globallast.imo.org/index.asp?page=ballastw_treatm.htm&menu=true, besökt 2013-02-06. 
101

 Artikel 2.3 barlastkonventionen. 

http://globallast.imo.org/index.asp?page=ballastw_treatm.htm&menu=true
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kraft. Frågan har behandlats i samband med Sveriges anslutning till konventionen där 

det huvudsakliga argumentet för att inte införa ett sådant krav tidigare än vad 

konventionen kräver är risken för att svensk sjöfartsnäring påverkas negativt av att ha 

mer långtgående krav än andra stater.
102

 Det är även min uppfattning att sjöfarten har en 

stor betydelse för det svenska transportsystemet och att vi snarare behöver förbättra 

förutsättningarna och konkurrenskraften för svensk sjöfartsnäring.
103 

Som framgått 

tidigare är det även av miljöhänsyn viktigt att sjöfarten fungerar väl och kan avlasta 

miljön från mindre miljövänliga transporter på exempelvis väg eller järnväg. 

 

Enligt regel B-3.6 ger konventionen möjlighet att frångå reglerna för skifte av 

barlastvatten och behandling av barlastvatten ombord på fartyget med godkända 

tekniska lösningar under förutsättning att fartyget lämnar barlastvattnet till en 

mottagningsanordning i land.
104

 Metoden ställer då krav på både omfattande 

investeringar i konventionsstaternas hamnar och på mottagningsanordningarnas 

kapacitet för att behandla den mängd barlastvatten som då skulle behöva tas omhand 

enligt konventionens regler.
105

 Att lämna barlastvatten till en mottagningsanordning är 

således ett alternativ till skiftning och behandling ombord, men kommer sannolikt att 

användas i mycket begränsad omfattning efter år 2016. Kravet på godkända tekniska 

system för behandling av barlastvatten ombord på fartygen medför sannolikt att rederier 

med internationell trafik upprättar sådana system ombord på fartygen oberoende av 

förekomsten av svenska mottagningsanordningar, något som även framhålls i den 

svenska utredningen.
106

 Då hantering av barlastvatten enligt detta alternativ inte kan ses 

som kostnadsmässigt motiverat och det för närvarande inte finns någon annan godkänd 

metod för hantering av barlastvatten leder det sammantaget till att vi inte kan uppfylla 

konventionens regler i sin helhet förrän år 2016.
107

 

 

 

                                                           
102

 Prop. 2008/09:229 s. 34. 
103

 Se Näringsdepartementet, Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft, s.8. 

Cirka 90 procent av vår utrikeshandel, motsvarande cirka 180 miljoner ton per år, transporteras sjövägen. 
104

 Regel B-3.6 Bilaga Regler för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, 

barlastkonventionen. 
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 Enligt den svenska utredningen släpps det ut cirka 37 miljoner ton barlastvatten årligen i de svenska 

hamnarna från internationell trafik som då skulle behöva tas omhand. Prop. 2008/09:229 s. 31 f. 
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 Prop. 2008/09:229 s. 32. 
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 Regel B-3 p. 7 Bilaga Regler för kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, 

barlastkonventionen. 
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3.1.4 Riktlinjer för kontroll av påväxt på fartyg  

 

Sjötrafiken utgör även en betydande vektor för introduktioner av främmande arter 

genom påväxt på fartygens skrov, något som även har uppmärksammats av det 

internationella sjöfartsorganet IMO. Under 2011 utarbetades därför riktlinjer av IMO 

för att kontrollera påväxt på fartygen i syfte att minska risken för oavsiktliga 

introduktioner.
108

 Riktlinjerna är tänkta att ge användbara rekommendationer för alla 

som i sin yrkesverksamhet berörs av påväxt på fartygsskrov såsom bland annat 

hamnmyndigheter, tillverkare av påväxthindrande färg och fartygsbefäl.
109

 I riktlinjerna 

rekommenderas att handlingsplaner genomförs på fartygen vilket innefattar användande 

av påväxthindrande system.
110

 Med påväxthindrande system avses främst 

påväxthindrande färg men riktlinjerna pekar även på vikten av att fartyget rengörs och 

att material som motstår påväxt i övrigt används på fartyget.
111

 

 

3.2 Europeiska unionens skydd för biologisk mångfald och inhemska arter 

 

EU är part till Bernkonventionen och konventionen om biologisk mångfald samt den 

strategiska plan som antogs vid det tionde partsmötet i Nagoya 2010.
112

 Samtidigt som 

arbetet med att uppfylla internationella åtaganden fortgår arbetar EU för att nå egna 

uppsatta mål för den biologiska mångfalden.  

 

I maj 2011 antog den Europeiska kommissionen en ny strategi och handlingsram för 

biologisk mångfald i EU fram till år 2020.
113

 Den långsiktiga visionen är att den 

biologiska mångfalden inom EU och de ekosystemtjänster som denna leder till skyddas, 

värderas och återställs så att katastrofala förändringar förorsakade av förlusten undviks 

till år 2050. Det övergripande målet är att sätta stopp för förlusten av biologisk 
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 Resolution MEPC.207(62), Adopted on 15 July 2011, 2011 Guidlines for the Controll and 

Management of Ships Biofouling to minimize the Transfer of Invasive Aquatic Species. 
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 Artikel 3.1 Resolution MEPC.207(62), Adopted on 15 July 2011, 2011 Guidlines for the Controll and 
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 Enligt ovan beskrivna konventionsparter. 
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 Europeiska kommissionen (2011) , Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Vår livförsäkring, vårt 

naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020. KOM(2011) 244 slutlig. 
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mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020, i möjligaste mån 

återställa dem och samtidigt uppfylla internationella åtaganden. Strategin avser att 

hantera de viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald och innehåller sex 

ömsesidigt kompletterande mål som svarar mot det övergripande målet.  

 

Enligt mål fem ska medlemsstaterna ”senast 2020 identifiera och prioritera invasiva 

främmande arter och deras spridningsvägar, bekämpa eller utrota prioriterade arter och 

styra spridningsvägar för att förhindra att nya invasiva främmande arter införs och 

etableras”. För att uppnå målet ska två konkreta åtgärder vidtas: EU:s ordningar för 

växtskydd och djurhälsa ska stärkas och en särskild EU-rättsakt ska upprättas för att 

fylla de luckor i lagstiftningen som försvårar arbetet med främmande arter.
114

 Ännu 

saknas ett övergripande EU-rättsligt instrument för att effektivt hantera invasiva 

främmande arter.  

 

Idag hanteras problemet med främmande arter direkt eller indirekt genom en rad olika 

EU-rättsliga instrument avsedda att skydda den biologiska mångfalden från annan 

påverkan än invasiva främmande arter.
115

 Inget av instrumenten hanterar dock 

oavsiktliga introduktioner där spridningsvägen utgörs av främmande arter såsom 

fripassagerare på eller i en vektor som förflyttas till nya områden. Bristen på rättslig 

reglering av oavsiktliga introduktioner på EU-nivå avser de främmande arter som 

introducerats oavsiktligt och som inte utgör parasiter eller sjukdomar på 

handelsvaror.
116
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 KOM(2011) 244 slutlig, Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU 
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116

 Se Institute for European Environment Policy, Assessment to support continued development of the 

EU Strategy to combat invasive alien species, s. 109 ff. 
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3.2.1 Art- och habitatdirektivet 

 

Art- och habitatdirektivet
117

 syftar till att säkerställa den biologiska mångfalden genom 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter inom medlemsstaterna. De åtgärder 

som vidtas ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus av 

livsmiljöer och vilda arter samt ta hänsyn till regionala och lokala särdrag.
118

 Syftet 

genomförs under direktivets två huvuddelar. Den ena delen avser att bilda ett ekologiskt 

nätverk, Natura 2000-nätverk där alla medlemsstater utser de särskilda 

bevarandeområden som behövs för att skydda de livsmiljöer och arter som anges i 

direktivets bilaga 1 och 2.
119

 Den andra delen avser att bilda ett generellt skyddssystem 

för de arter som anges i direktivets bilaga 4. Skyddet för dessa arter gäller då där arterna 

finns oavsett om det är inom eller utanför Natura 2000-nätverket.
120

 Direktivets värde 

för biologisk mångfald ligger därmed främst i bevarandet av särskilt listade livsmiljöer 

samt vilda djur och växter men innehåller vidare ett krav på reglering av påverkan från 

främmande arter. 

 

Enligt artikel 22 b ska medlemsstaterna ”säkerställa att avsiktligt införande i naturen av 

arter som inte är inhemska på deras territorium regleras på så sätt att varken 

livsmiljöerna i sitt naturliga utbredningsområde eller inhemska vilda djur och växter tar 

skada och, om de anser det nödvändigt, förbjuda detta införande”. Bestämmelsen avser 

att reglera avsiktligt införande av arter som inte är inhemska och måste därför ses som 

en inskränkning i förhållande till de internationella konventioner EU är part till, som 

även reglerar oavsiktlig införsel. Vidare innebär inskränkningen även att åtgärder för att 

minska de negativa effekterna av redan introducerade främmande arter inte omfattas av 

direktivet. 

 

 

 

 

 

                                                           
117

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

växter. 
118

 Artikel 2 art- och habitatdirektivet. 
119

 Artikel 3 art- och habitatdirektivet. 
120

 Artikel 12 och 13 art- och habitatdirektivet. 
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3.2.2 Ramdirektivet för vatten  

 

Ramdirektivet för vatten
121

 upprättades år 2000 och syftar sammanfattningsvis till att 

hindra ytterligare försämringar, skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem, 

skydda vattenkvaliteten och därigenom trygga en långsiktig och hållbar 

vattenanvändning inom unionen.
122

 Det övergripande miljömålet är att unionens 

vattenförekomster som minst uppnår en god ekologisk status senast år 2015, vilket 

bedöms enligt både kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer.
123

 Vid val av sådana 

kvalitetsfaktorer är det naturligtvis viktigt att dessa återspeglar den påverkan 

vattenförekomsten utsätts för. Direktivet nämner inte uttryckligen främmande arter som 

en biologisk kvalitetsfaktor men enligt ett av direktivets vägledningsdokument framgår 

att främmande arter kan beaktas vid bedömning av påverkan på vattenförekomsten.   

 

Enligt direktivets vägledningsdokument är biologisk påverkan sådant som kan ha effekt 

på levande resurser, vartefter introduktion av främmande arter nämns som ett 

exempel.
124

 Av direktivets klassificering för hög ekologisk status i sjöar framgår att 

artsammansättning och graden av biologisk mångfald ska motsvara ”helt eller nästan 

helt opåverkade  förhållanden”.
125

 Utifrån den definitionen anser jag att en sjö där det 

fortsättningsvis introduceras invasiva främmande arter omöjligt kan uppnå en hög 

ekologisk status, eftersom introduktioner av främmande arter är ett resultat av mänsklig 

påverkan.
126

  

 

Under de senaste åren har diskussioner pågått inom EU om införlivande av främmande 

arter i den ekologiska statusbedömningen för vattenförekomster. Enligt min uppfattning 

skulle ett förtydligande behövas för att göra synen på främmande arter som en 

kvalitetsfaktor för vattenstatus mer enhetlig mellan staterna. Vattenförvaltningen skulle 

                                                           
121

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en 

gemensam ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten). 
122

 Artikel 1 ramdirektivet för vatten. 
123

 Artikel 4 ramdirektivet för vatten samt bilaga V. 
124

 European Commission , Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 

(2000/60/EC). Guidance No 03, Analysis of Pressures and Impacts, s. 30 f.  
125

 Tabell 1.2 och 1.2.2 bilaga V ramdirektivet för vatten.  
126

 Här uppkommer även frågan om vad som är ett idealtillstånd i naturmiljön såsom ”helt eller nästan 

helt opåverkade förhållanden”. Genom ett interkalibreringsförfarande hos medlemsstaterna är tanken att 

gränserna för klassificeringen ska säkerställas. Se 2008/915/EG: Kommissionens beslut av den 30 oktober 

2008 om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas 

övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/60/EG. 
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därtill bli mer heltäckande för vattenpåverkan och åtgärderna mot främmande arter kan 

bättre samordnas. Ett annat argument som har lyfts fram i doktrin är att när 

vattenmyndigheterna är tvungna att räkna in främmande arter som en biologisk 

kvalitetsfaktor kommer statusen på vattenförekomster sannolikt att försämras, vilket då 

bör leda till ökad medvetenhet kring problemet med främmande arter och snabbare 

åtgärder.
127

 Ett förtydligande om direktivets tillämplighet på främmande arter är även 

intressant utifrån direktivets krav på vattenmyndigheternas upprättande av 

åtgärdsprogram med övervakning utifrån vattenstatus. Att beakta påverkan av 

främmande arter i vattenförvaltningsarbetet för att uppnå en god ekologisk status bör då 

även få en tydligare koppling till vattenmyndigheternas uppgift att fastställa skyddade 

områden till Natura 2000-nätverket och bevarandet av framför allt vattenrelaterade arter 

och livsmiljöer. 
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 Ana Cristina Cardoso and Gary Free, Incorporating invasive alien species into ecological assessment 

in the context of the Water Framework Directive, s. 365. 
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4 Nationellt arbete med främmande arter 

 

 

4.1 Nationella miljömål 

 

Det svenska miljöarbetet styrs av 16 nationella miljökvalitetsmål och de etappmål som 

finns under dem som steg på vägen. De nationella miljömålen är ett viktigt medel för att 

uppfylla internationella åtaganden och arbetet inom EU. Målen är underordnade 

generationsmålet som innebär att till nästa generation överlämna ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att det orsakar ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser.
128

 Generationsmålet beskriver därmed inriktningen för 

miljöpolitiken och den samhällsförändring som behöver ske inom en generation, till år 

2020, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Genom de 16 

miljökvalitetsmålen konkretiseras även miljöbalkens mål om främjandet av en hållbar 

utveckling.
129

 

 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag 

nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt och att deras variationsrika livsmiljöer bevaras. 

Miljökvalitetsmålet innebär även att naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden och landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion bevaras 

samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
130

 För miljömålet preciseras att 

levande sjöar och vattendrag innebär att främmande arter och genotyper inte hotar den 

biologiska mångfalden.
131

 Preciseringen förutsätter att oavsiktliga introduktioner 

förhindras och att tillstånd till avsiktliga introduktioner endast medges efter en noggrann 

riskbedömning.
132

 

 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska mångfalden 

bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt så att arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

                                                           
128

 Prop. 2009/10:155 s. 11. 
129

 Prop. 2009/10:155 s. 11. Miljöbalkens mål och övergripande syfte anges i 1 kap. 1 §. Bestämmelserna 

i miljöbalken syftar till att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. 
130

 Prop. 2009/10:155 s. 148. 
131

 Ds 2012:23 s. 56. Preciseringen är ny enligt regeringens beslut 2012 och synes tillsammans med 

beslutat etappmål tydligare knyta an till de mål Sverige ställt sig bakom inom konventionen om biologisk 

mångfald. 
132

 Ds 2012:23 s. 63. 
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deras funktioner och processer värnas samt att arter ska kunna leva i livskraftiga bestånd 

med tillräcklig genetisk variation.
133

 Även för detta miljökvalitetsmål preciseras att ett 

rikt växt- och djurliv innebär att främmande arter och genotyper inte hotar den 

biologiska mångfalden.
134

  

 

En förutsättning för att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande 

sjöar och vattendrag är att främmande arter som hotar biologisk mångfald inte 

introduceras men även att redan introducerade arter identifieras och bekämpas snabbt 

och effektivt. Under 2012 införde regeringen därför ett nytt etappmål om invasiva 

främmande arter. Etappmålet innebär att invasiva främmande arters påverkan i Sverige 

på biologisk mångfald samt socioekonomisk påverkan ska vara bedömd och prioriterade 

åtgärder för bekämpning ska ha inletts senast 2015. Etappmålet blir därmed en 

förutsättning för att i sin helhet nå de internationella mål Sverige ställt sig bakom för 

biologisk mångfald som innebär att invasiva främmande arter ska vara identifierade till 

2020 och prioriterade arter ska vara under kontroll eller utrotade och åtgärder har 

vidtagits för att förhindra introduktion och etablering.
135

 

 

Den nationella målsättningen enlig ovanstående miljökvalitetsmål synes därmed vara att 

både förhindra nya introduktioner samt att identifiera och bekämpa främmande arter 

som hotar biologisk mångfald i enlighet med målen för EU:s strategi för biologisk 

mångfald till 2020
136

 samt de internationella mål i den strategiska plan för biologisk 

mångfald som antogs i Nagoya 2010
137

. Hittills har dock främmande arter fortsatt att 

öka i oförändrad takt vilket har lett fram till att 2012 års utvärdering av 

miljökvalitetsmålen visar att det behövs betydande insatser för att stoppa spridningen av 

främmande arter. Till de viktigaste hindren i arbetet med främmande arter identifierades 

bland annat bristande samordning och brist i rättsliga styrmedel.
138
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 Prop. 2009/10:155 s. 230. 
134

 Ds 2012:23 s. 112. 
135

 Ds 2012:23 s.167. 
136

 Europeiska kommissionen (2011). Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Vår livförsäkring, vårt 

naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020. KOM(2011) 244 slutlig. 
137

 Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 , the Aichi Biodiversity Targets. 
138

 Naturvårdsverket, Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen, s. 509.  
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Idag sker det nationella arbetet med främmande arter främst genom information till 

allmänheten och genom nationella bekämpningsprogram för några enstaka främmande 

arter såsom exempelvis mårdhund och jätteloka. Någon generell övervakning av 

främmande arter för tidig upptäckt och bekämpning pågår dock inte.
139

  

 

4.2 Nationell reglering 

 

Det nationella arbetet med främmande arter påverkas direkt eller indirekt av en rad olika 

internationella och EU-rättsliga instrument. Enligt artikel 8 (h) konventionen om 

biologisk mångfald och artikel 11.22.b Bernkonventionen fastställs en folkrättslig 

förpliktelse att reglera introduktion av invasiva främmande arter. Vi har även åtagit oss 

att arbeta enligt den strategiska plan och de mål som antagits inom konventionen om 

biologisk mångfald som innebär att invasiva främmande arter ska vara identifierade till 

2020 och prioriterade arter ska vara under kontroll eller utrotade och åtgärder har 

vidtagits för att förhindra introduktion och etablering.
140

 Vidare har vi anslutit oss till 

den internationella barlastkonventionen i syfte att förhindra oavsiktlig införsel av 

främmande arter via barlastvatten.
141

 Trots ett omfattande globalt samarbete saknas idag 

ett heltäckande samlat regelverk med avseende på främmande arter både inom EU och 

på nationell nivå. Invasiva främmande arters påverkan på biologisk mångfald hanteras 

idag genom ett flertal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. 

 

4.2.1 Skydd för biologisk mångfald 

 

Ett sätt att skydda den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag är att upprätta 

skydd för viktiga naturmiljöer, naturresurser och hotade arter. Ett sådant skydd blir 

däremot svagt om vi inte samtidigt förhindrar att främmande arter som hotar den 

biologiska mångfalden introduceras. I det följande undersöks regleringen av oavsiktliga 

introduktioner av främmande invasiva arter genom allmänna hänsynsregler, skydd för 

områden, vilda djur, växter och naturmiljön samt skydd för naturresurser.  

 

                                                           
139

 Muntlig uppgift från Melanie Josefsson, ansvarig för främmande arter på Naturvårdsverket. Enligt 

Josefsson avvaktas en sådan kostsam övervakning. EU:s förslag till strategi mot främmande arter med 

fokus på tidig övervakning väntas i april och förväntas därmed ge klarhet i hur det nationella arbetet bör 

bedrivas framöver. 
140

 Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 , the Aichi Biodiversity Targets. 
141

 Prop. 2008/2009:229. 
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4.2.1.1 Allmänna hänsynsregler 

 

I 2 kap. miljöbalken anges de grundläggande materiella miljökrav som behövs för att 

skydda miljön. Kraven gäller i princip för alla slags verksamheter och enstaka åtgärder 

som påverkar människors hälsa och miljön och som därmed är av betydelse för 

miljöbalkens mål.
142

 Målbestämmelsen i 1 kap. 1 § anger de viktiga intressen balken 

avser att skydda såsom människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer 

och den biologiska mångfalden, men saknar uttrycklig reglering av vilka verksamheter 

och enstaka åtgärder som omfattas av kraven. Alla verksamheter och enstaka åtgärder 

som är oförenliga med miljöbalkens mål och som inte kan betraktas som försumbara ska 

därför omfattas av kraven i 2 kapitlet.
143

 Härigenom riktar sig hänsynsreglerna till varje 

individ som därmed har ett ansvar att handla så att miljöbalkens mål förverkligas.  

 

Då främmande arter anses vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald men 

dessutom kan orsaka stora skador för samhällsekonomin och människors hälsa, anser 

jag att de allmänna hänsynreglerna bör tillämpas vid hanteringen av främmande arter i 

förebyggande syfte. Varje individ som exempelvis för fiskeredskap mellan olika vatten 

eller som på andra sätt riskerar att introducera invasiva främmande arter berörs då av 

reglerna. För hanteringen av oavsiktliga introduktioner bör särskilt kravet på kunskap 

och det generella kravet på försiktighetsmått lyftas fram.  

 

Bestämmelsen i 2 kap. 2 § anger att alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet. Kunskapskravet har sin grund i att påverkan på människors hälsa och miljön 

kan förutses och därmed förebyggas. Varje enskild individ ska därför skaffa sig den 

kunskap som behövs för att bedöma miljöeffekterna av en verksamhet eller åtgärd. 

Tanken är att var och en i varje situation ska ställa sig frågan om miljöeffekter kan 

uppstå och vilken möjlighet det finns att reducera eller förebygga dem.
144

 Även om 

kravet på kunskap varierar beroende på verksamhetens eller åtgärdens art och 

                                                           
142

 Michanek, G; Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, s. 113. Prop. 1997/98:45 s. 205. Enligt 1 kap. 1 

§ miljöbalken är balkens mål och övergripande syfte att ”att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.  
143

 Michanek, G; Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, s. 114 ff. 
144

 Prop. 1997/98:45 s. 169. 
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omfattning är det alltid den eventuella effekten på miljön som är avgörande för vilken 

kunskap som behövs.
145

 En förutsättning för att kunskapskravet ska kunna uppfyllas är 

då att lättillgänglig information finns att tillgå.
146

 Kampen mot främmande arter förs på 

såväl nationell nivå som globalt. Myndigheter och organisationer har idag omfattande 

kunskap om främmande arter som görs tillgänglig för allmänheten via Internet.
147

 

Därmed är det fullt möjligt att få kunskap om de risker som rent generellt förknippas 

med introduktion av främmande arter. Det kan däremot vara svårt att få kunskap om 

vilken faktisk effekt en främmande art får i sin nya miljö.  

 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken föreligger även ett generellt krav på försiktighetsmått. 

Bestämmelsen innebär att alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sådana 

försiktighetsmått ska vidtas redan när det finns skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet.
148

 Denna försiktighetsprincip innebär att 

bristande kunskap om orsakssambandet inte befriar utövaren från att vidta skäliga 

skyddsåtgärder i de fall det finns skäl att anta att sådant orsakssamband föreligger.
149

  

 

Även om de förebyggande hänsynsreglerna kan anses tillämpliga på introduktioner av 

främmande arter är frågan om ett reparativt ansvar kan utkrävas enligt 2 kap. 8 § 

miljöbalken för de miljöskador som sker. 

 

Den grundläggande ansvarsregeln i 2 kap. 8 § anger att alla som bedrivit en verksamhet 

eller vidtagit en åtgärd som orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar tills 

skadan eller olägenheten avhjälpts i den omfattning som anges i 10 kap. miljöbalken. 

Bestämmelsen är ett uttryck för principen ”förorenaren betalar”, vilket även omfattar 

fysiska skador i naturmiljön. Enligt 10 kap. 2 § är den som bedriver en verksamhet eller 
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 Prop. 1997/98:45 s. 210. 
146

 Prop. 1997/98:45 s. 169. 
147

 Se exempelvis NOBANIS, Regional portal on invasive alien species, http://www.nobanis.org/, besökt 

2013-02-18 eller Havs- och vattenmyndigheten, Främmande arter, 

https://www.havochvatten.se/4.77581c8213364cf66b380001399.html, besökt 2013-02-18. 
148

 2 kap. 3 § 2 st. miljöbalken. 
149

 Prop. 1997/98:45 s. 209. 

http://www.nobanis.org/
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vidtagit en åtgärd som bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada 

ansvarig för avhjälpande. 

 

Med allvarlig miljöskada avses bland annat påverkan på ett vattenområde som har en 

betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön eller påverkan som i betydande 

omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- eller växtart eller livsmiljön för 

en sådan art. Skadan ska då avse ett särskilt bevarandeområde som ingår i Natura 2000-

nätverket, ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter 

som meddelats med stöd av 8 kap. 1 miljöbalken, eller en art som skyddas genom 

fridlysning enligt 8 kap. 1 eller 2 §§ miljöbalken.
150

 En oavsiktlig introduktion av en 

invasiv främmande art via exempelvis ett båtskrov efter en långsegling skulle då kunna 

leda till en allvarlig miljöskada om arten etablerar sig så framgångsrikt att den skadar 

eller försvårar bevarandet av en särskilt skyddad djur- eller växtart eller livsmiljön för 

en sådan art. Frågan är då om den som bidragit till skadan kan göras ansvarig för 

avhjälpande. 

 

Introduktioner av främmande arter kan orsaka stora effekter på biologisk mångfald, 

skador på vattenkvaliteten och därtill sprida sig till särskilda bevarandeområden men 

när introduktionerna sker dolda under vattenytan blir effekterna särskilt svåra att 

övervaka, skadorna svåra att upptäcka och en ”förorenare” blir svår att utpeka. När 

introduktionerna dessutom sker oavsiktligt blir platsen och tidpunken för introduktionen 

obestämd, vilket gör de oavsiktliga introduktionerna särskilt problematiska att reglera. 

Till skillnad från introduktioner av främmande arter utgör exempelvis olagligt dödande 

av fridlysta djurarter eller nedhuggning av gamla träd med fågelbon enskilda åtgärder 

som orsakar en påvisbar skada, en skada som kan bedömas vara av betydande 

omfattning för bevarandet.
151

  

 

4.2.1.2 Skydd av värdefulla områden  

 

Ett sätt att stärka och bevara den biologiska mångfalden är att inrätta skydd för viktiga 

områden. Skydd för områden regleras i 7 kap miljöbalken och utgör tillsammans med 
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 10 kap. 1 § miljöbalken. 
151

 Michanek, G; Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, s. 288. 
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artskyddet för djur och växter ett viktigt instrument för att uppfylla Sveriges 

internationella åtaganden på naturvårdsområdet.
152

  

 

Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller 

vattenområde som naturreservat i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Skyddet 

syftar både till att undvika en försämring och att möjliggöra beslut om 

förbättringsåtgärder.
153

 Därmed får även föreskrivas inskränkningar för fastighetsägare, 

andra markanvändare och allmänheten för att uppnå syftet med reservatet.
154

 Genom att 

göra inskränkningar i rätten att använda ett område kan åtgärder som påverkar den 

biologiska mångfalden begränsas. Som exempel skulle avsiktliga introduktioner såsom 

odling och utsättningar kunna förhindras till skydd för arter och livsmiljöer inom 

området. 

 

Enligt 7 kap. 27 § miljöbalken kan särskilt skyddsvärda områden inrättas på grund av 

direktiv, internationella åtaganden eller nationella miljömål. Av art- och 

habitatdirektivet framgår att arter och livsmiljöer inom Natura 2000-nätverket ska 

beredas särskilt skydd genom upprättande av särskilda bevarandeområden.
155

 Tillstånd 

till åtgärd eller verksamhet inom ett särskilt skyddsvärt område får endast lämnas om 

åtgärden eller verksamheten tillsammans med andra pågående eller planerade åtgärder 

eller verksamheter inte kan skada den livsmiljö som avses att skyddas eller inte utsätter 

den art som avses att skyddas för störning som på ett betydande sätt försvårar 

bevarandet av arten.
156

  

 

Som exempel har för Mälaren avsatts 20 särskilda bevarandeområden med stöd av art- 

och habitatdirektivet.
157

 Områdena har avsatts i syfte att säkerställa den biologiska 

mångfalden genom bevarande av unik bottenvegetation och behöver följaktligen 

skyddas mot introduktioner av invasiva främmande arter. De särskilda 

bevarandeområdena utgör dock inget skydd mot oavsiktliga introduktioner av 

främmande arter. Främmande arter som introduceras oavsiktligt eller som sprider sig 

från närliggande platser kan fortfarande utgöra ett hot mot en listad art eller livsmiljö. 
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 Prop. 1997/98:45 s. 307. 
153

 Prop. 1997/98:45 s. 319. 
154

 7 kap. 5 § miljöbalken. 
155

 Artikel 3 art- och habitatdirektivet.  
156

 7 kap. 28 b § miljöbalken. 
157

 Naturvårdaverket, Övervakning av främmande arter i Mälaren, s. 18. 
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Områden kan då enbart skyddas från avsiktliga introduktioner såsom odling och 

utsättningar. 

 

4.2.1.3 Skydd av vilda djur, växter och naturmiljön  

 

Djur och växtarter kan beredas särskilt skydd enligt 8 kap. miljöbalken. Genom kapitlet 

bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen utser att meddela föreskrifter i 

syfte att skydda vilt levande djur, växter eller naturmiljön. Skydd mot främmande arter 

hittas i kapitlets 3 och 4 §§. 

 

Enligt 8 kap. 3 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet regeringen utser 

meddela föreskrifter om förbud eller särskilda villkor för utsättning av djur- och 

växtarter i naturmiljön i syfte att skydda vilt levande djur, växter eller naturmiljön. 

Bestämmelsen ger därmed en rättslig grund för att reglera utsättningar i naturmiljön av 

vissa djur eller vissa växter.
158

 Därtill finns regler om införsel av främmande arter i 8 

kap. 4 § miljöbalken. Enligt bestämmelsen får regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om införsel av djur och växter om det 

behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området eller av andra skäl 

för att skydda vilt levande djur- eller växtarter. Sådana föreskrifter får innefatta förbud 

mot införsel eller krav på tillstånd vid införsel av djur och växter. Bestämmelserna i 3 

och 4 §§ ger därmed en rättslig grund för att begränsa avsiktliga introduktioner men 

förhindrar i övrigt inte att främmande arter introduceras oavsiktligt och hotar djur och 

växtarter.
159
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 Enligt artikel 22 b art- och habitatdirektivet ska medlemsstaterna ”säkerställa att avsiktligt införande i 

naturen av arter som inte är inhemska på deras territorium regleras på så sätt att varken livsmiljöerna i sitt 

naturliga utbredningsområde eller inhemska vilda djur och växter tar skada och, om de anser det 

nödvändigt, förbjuda detta införande”.  
159

 Bemyndigandet att reglera införsel och utsättning av främmande arter i naturmiljön utnyttjas främst 

inom fiskenäringen, viltvården och skogsbruket men ännu saknas reglering för flertalet djur- och 

växtarter. Framför allt har föreskrifterna utfärdats i syfte att förhindra spridning av sjukdomar, parasiter 

och skadegörare på bland annat jordbruksgrödor, skogsodlingar, fisk och kräftdjur. Möjligheten att 

meddela föreskrifter i syfte att skydda den biologiska mångfalden bland djur och växter synes dock ha 

utnyttjats i mycket liten utsträckning. Se Centrum för biologisk mångfald, Sveriges genomförande av 

Konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper, s. 182 ff. 
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4.2.1.4 Skydd av viktiga naturresurser 

 

Introduktioner av främmande arter berörs delvis av ramdirektivet för vatten. Av 

direktivets definition för klassificering av hög ekologisk status i sjöar framgår att 

artsammansättning och graden av biologisk mångfald ska motsvara ”helt eller nästan 

helt opåverkade förhållanden”.
160

 Det är därför svårt att se att sjöar och vattendrag, där 

invasiva främmande arter fortsättningsvis introduceras, kan uppnå en hög ekologisk 

status då introduktionerna är ett resultat av mänsklig påverkan. Åtgärder mot invasiva 

främmande arter bör därmed samordnas inom avrinningsdistrikten.
161

  

 

Av åtgärdsprogrammet för exempelvis Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, 

vattendistrikt för bland annat Mälaren, framgår dock att inga åtgärder ska vidtas med 

avseende på främmande arter utöver redan pågående planerade insatser.
162

 Med 

planerade åtgärder refereras till den nationella strategi och handlingsplan som 

utarbetades av Naturvårdsverket 2008 tillsammans med ArtDatabanken, Fiskeriverket, 

Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sjöfartsverket och Tullverket och som ännu inte 

antagits.
163

 Beslut om nationell strategi och handlingsplan avvaktas dock i väntan på 

EU-kommissionens förslag till åtgärder och till den EU-rättsakt som ska upprättas för 

att fylla de luckor som idag finns i lagstiftningen.
164

 

 

4.2.1.5 Särskilda tilläggsåtgärder för barlastvatten 

 

Barlastkonventionens bestämmelser införlivas i svensk rätt genom barlastvattenlagen 

som träder ikraft den dag regeringen bestämmer efter konventionens ikraftträdande. 

Regeringen anser däremot att det bör övervägas om att införa tilläggsåtgärder tidigare 

för att skydda vårt inre vatten.
165
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 Tabell 1.2 och 1.2.2 bilaga V ramdirektivet för vatten. 
161

 Artikel 3.4 ramdirektivet för vatten. 
162

 Länsstyrelsen Västmanlands län, Åtgärdsprogram Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, s.45. 
163

 Länsstyrelsen Västmanlands län, Åtgärdsprogram Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, s.45. Se 

även Naturvårdsverket, 2008. Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper. 

Rapport 5910. 
164

 Naturvårdsverket. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen, s. 509. 
165

 Prop. 2008/09:229 s. 80. 
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Med 6 kap. 1 § barlastvattenlagen införs möjligheter i nationell rätt att vidta 

tilläggsåtgärder avseende barlastvatten. Bestämmelsen innebär att regeringen får 

meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av barlastvatten för viss trafik inom vissa 

områden på svenskt inre vatten, om det är nödvändigt för att förebygga och begränsa 

spridning av vattenlevande organismer.
166

 Framförallt kan ett sådant tillägg komma att 

tillämpas på Mälaren, Vänern, Göta älv och Södertälje kanal då utsläpp av obehandlat 

barlastvatten från internationell sjöfart i dessa områden kan orsaka särskilt stor skada.
167

  

 

I författningskommentaren framhålls de stora natur- och vattenvärden som finns i våra 

sjöar och vattendrag. Mälaren, som beskrivits tidigare i uppsatsen, har ett mycket stort 

värde för bevarandet av biologisk mångfald men är även viktig såsom vattentäkt för en 

stor del av Sveriges befolkning och har ett stort värde för både fisket och friluftslivet. 

Även Vänern anses vara särskilt viktig för bevarandet av biologisk mångfald och är 

liksom Mälaren vattentäkt för ett flertal svenska samhällen.
168

 Genom att införa 

föreskrifter om förbud för viss trafik att släppa ut barlastvatten, i vart fall fram till 2016 

då krav på behandling av barlastvattnet ombord på fartygen införs, skulle våra sjöar och 

vattendrag kunna skyddas från en stor del av de oavsiktliga introduktioner som sker 

idag.  

 

4.2.2 Skydd för fiskenäringen  

 

Introduktioner av främmande arter är även en fråga för fiskenäringen och fritidsfisket. I 

det regelverks som gäller till skydd för fiskenäringen är utsättning inom vattenbruk 

lagstyrt avseende val av art där den rättsliga regleringen synes vara förhållandevis 

omfattande för avsiktliga introduktioner. Däremot bidrar fisket i viss mån till att 

främmande arter introduceras oavsiktligt när fiskeredskap förs mellan olika vatten. 

 

Utsättning, flyttning och odling av fisk regleras i fiskelagen (1993:787). 

Bestämmelserna är även tillämpliga på vattenlevande blötdjur och vattenlevande 

                                                           
166

 Bestämmelsen genomför regel C-1 i barlastkonventionen som anger att en konventionspart enskilt 

eller tillsammans med andra parter kan bestämma att tilläggsåtgärder är nödvändiga för att förhindra, 

minska eller eliminera överföring av skadliga vattenlevande organismer via barlastvatten. 
167

 Prop. 2008/09:229 s. 55 f. 
168

 Prop. 2008/09:229 s. 56. 
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kräftdjur.
169

 Enligt 28 § fiskelagen får föreskrifter meddelas av regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer avseende krav på tillstånd eller villkor för utsättning 

av fisk. Sådana föreskrifter har meddelats genom förordning (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskenäringen. Enligt förordningen krävs tillstånd för att sätta ut fisk i 

naturmiljön.
170

 Den som med uppsåt eller oaktsamhet sätter ut fisk i naturmiljön utan 

tillstånd döms till böter om gärningen inte är att anse som ringa.
171

  

 

I 2 kap. 9 § förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen berörs oavsiktliga 

introduktioner men endast i syfte att förhindra spridning av kräftpest. Enligt 

bestämmelsen är det förbjudet att använda redskap för kräftfiske i olika vatten om de 

inte desinfekteras där emellan. Vidare får inte fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra 

föremål som har använts i ett vatten som förklarats smittat med kräftpest transporteras 

till en annan sjö eller något annat vattendrag utan att först desinfekteras.
172
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 4 § fiskelagen. 
170

 2 kap. 16 § förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Tillståndsprövningen sker då enligt 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt förflyttning av fisk i andra fall än 

mellan odlingar. 
171

 42 § fiskelagen. Om gärningen kan anses som ringa eller inte beror på om tillstånd skulle ha meddelats 

om ansökan hade lämnats in eller att gärningen inneburit liten risk för skada, enligt prop. 1992/93:232 s. 

75. 
172

 2 kap. 11 § 2 st. förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. 
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5 Avslutning  

 

Med fler och snabbare transporter mellan jordens alla länder har även nya 

spridningsvägar uppstått för invasiva främmande arter att förflyttas, avsiktligt eller 

oavsiktligt, till nya geografiska vattenområden. Det allt större hotet från invasiva 

främmande arter har även bidragit till ett omfattande internationellt och regionalt 

samarbete där det i skrivande stund inväntas ett förslag från EU-kommissionen om en 

gemensam strategi och en samlad heltäckande rättsakt för att fylla de luckor som 

försvårat arbetet med främmande arter inom EU. 

 

Genom bland annat artikel 8 (h) konventionen om biologisk mångfald och artikel 

11.22.b Bernkonventionen har vi åtagit oss att reglera introduktion av invasiva 

främmande arter, vilket omfattar såväl avsiktliga som oavsiktliga introduktioner till 

naturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett 

rikt växt- och djurliv innebär att främmande arter inte hotar biologisk mångfald, vilket 

förutsätter att såväl avsiktliga som oavsiktliga introduktioner förhindras samt att 

etablering förhindras snabbt och effektivt. Idag saknas dock ett heltäckande regelverk 

för att effektivt förhindra introduktioner av invasiva främmande arter. Det övergripande 

problemet synes främst bestå i svårigheten att reglera oavsiktliga introduktioner. 

 

Eftersom oavsiktliga introduktioner sker utan avsikt saknas information om i vad mån 

en introduktion sker, vilka effekter den främmande arten kan medföra, på vilken plats 

introduktionen sker och i slutänden även vem som orsakat skada. För att reglera 

oavsiktliga introduktioner bör således spridningsvägen och vektorn regleras till skillnad 

från regleringen av avsiktliga introduktioner där tillstånd till introduktionen lämnas 

utifrån fastställd information om den aktuella främmande artens påverkan på 

naturmiljön. Regler för kontroll och hantering av exempelvis barlastvatten, båt-och 

fartygsskrov, fiskeredskap eller andra vektorer kan på så vis meddelas utifrån den risk 

vektorn utgör för spridning av främmande arter. 

 

En viktig spridningsväg för främmande arter är via sjöfarten både genom barlastvatten 

och som påväxt på fartygsskrov. Reglering av förebyggande åtgärder för fartyg, som en 
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av de främsta vektorerna, är därmed en förutsättning för att minska oavsiktliga 

introduktioner till våra sjöar och vattendrag.  

 

Användning av påväxthindrande system rekommenderas idag av IMO för att minska 

risken för oavsiktliga introduktioner via fartygsskrov men är inte tvingande. Antagligen 

finns ett intresse inom yrkessjöfarten att använda påväxthindrande system i syfte att 

minska friktion och bränsleförbrukning. Att spridning sker via fartygsskrov ligger 

sannolikt i problemet att ta fram tillräckligt effektiva påväxthindrande system som 

samtidigt inte förorenar miljön.
173

  

 

Genom Sveriges anslutning till den internationella barlastkonventionen införs viktiga 

bestämmelser i nationell rätt till skydd för oavsiktliga introduktioner av främmande 

arter via barlastvatten. Barlastkonventionen tar sikte på spridningsvägen via 

barlastvatten eftersom det med vattnet följer sediment och främmande organismer som 

riskerar att orsaka skada. När barlastvattenlagen träder ikraft kommer således trafik från 

riskområden att kunna förbjudas att släppa ut barlastvatten i särskilt värdefulla och 

känsliga sjöar. Sådana tilläggsåtgärder bidrar i hög grad till minskning av oavsiktliga 

introduktioner till våra sjöar och vattendrag. I dagsläget är det dock oklart när 

konventionen träder ikraft och i övrigt synes en effektiv rättslig reglering av oavsiktliga 

introduktioner saknas.  

 

.  
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 Se den internationella konventionen om kontroll av skadliga antifoulingsystem på fartyg. 
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