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Sammanfattning

En normkonflikt försätter rättssubjektet i en svår sits. Vissa normkonflikter 
medför till och med att ett rättssubjekt inte på något sätt kan agera helt och 
hållet lagenligt, så länge konflikten inte är löst. Detta innebär bland annat 
brister i rättssäkerhet samt att rättsreglerna inte lyckas guida rättssubjektets 
beteende, vilket brukar anses vara en av lagens viktigaste egenskaper. I upp-
satsen har diskuterats frågor om uppkomst av, problem med samt hantering 
av normkonflikter inom miljörätten. Två fallstudier har använts för att disku-
tera olika typer av normkonflikter som förekommer i miljörättslig lagstift-
ning. Det har i uppsatsen konstaterats att det ena fallet är ett exempel på att 
lagen både förbjuder och tillåter samma beteende, och att det andra fallet är 
ett exempel på att lagen både förbjuder och föreskriver samma beteende. 
Vidare har det i uppsatsen föreslagits att motstridiga etiska antaganden som 
kan tänkas ligga bakom bestämmelserna kan utgöra delförklaringar till att 
normkonflikterna uppstår, och att det kan vara rimligt att använda etiska 
teorier vid tolkning av lagen i fall där det förekommer oklara till synes etiska 
uttryck i lagen.





Abstract

A conflict of norms puts the legal subject in a difficult position. As a conse-
quence of some conflicts of norms, a legal subject cannot act legally correct 
in any way, as long as the conflict is not solved. This brings about a lack of 
rule of law and also that the legal rules do not succeed to guide the legal 
subject’s actions, which is often regarded as one of the most important prop-
erties of the law. In the essay, questions about the emergence of, problems 
with and solutions to conflicts of law within the field of environmental law 
have been discussed. Two cases have been used to discuss different kinds of 
conflicts of norms that can be found in environmental legislation. It has been 
found in the essay that one of them is an example of the law both prohibiting 
and permitting the same behaviour, and that the other case is an example of 
the law both prohibiting and prescribing the same behaviour. Furthermore, it 
has been suggested in the essay that conflicting ethical assumptions that 
might underlie the rules can be partial explanations to why the conflicts of 
norms emerge, and that it can be reasonable to use ethical theories when 
interpreting the law in cases where unclear and seemingly ethical expres-
sions occur in the law.
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Inledning

Att rättsliga bestämmelser ibland kan, eller åtminstone ser ut att, strida mot 
varandra är välkänt, och motsättningar inom miljörätten har tidigare påpe-
kats i forskningen. Några av de senare årens doktorsavhandlingar inom det 
miljörättsliga området har behandlat till exempel rättens ändamålsenlighet i 
relation till skyddet av biologisk mångfald i svenska skogar,1 ramvattendi-
rektivets målsättning om ”god ekologisk status” i förhållande till dess under-
liggande konstruktioner,2 motsättningar mellan lagstiftning och mål för 
vindkraft,3 samt relationen mellan minerallagen och en målsättning om håll-
bar utveckling.4

Det finns flera potentiella förklaringar till varför motsättningar uppstår inom 
miljörätten. Samarbetet mellan flera regeringspartier har tidigare lyfts fram 
som en möjlig orsak till normkonflikter,5 och till detta kan läggas att det i 
dagens rättspluralistiska samhälle finns flera skapare av rättsliga bestämmel-
ser parallellt på nationell, EU-rättslig och internationell nivå. En annan po-
tentiell förklaring till att miljörättslig lagstiftning innehåller vad som kan 
verka vara inkonsistenser är att det är ett relativt nytt rättsområde, som 
kanske inte har hunnit stabilisera sig, samt att det till exempel vid utform-
ningen av miljöbalken var väldigt ont om tid, vilket ibland påstås ha lett till 
mindre genomtänkta formuleringar.6

En grundläggande förklaring till motsättningarna inom miljörätten kan vara 
att miljörätten berör etiskt problematiska frågor och bygger på antaganden 
som ständigt är under ifrågasättande och diskussion.7 Många kan nog hålla 
med om att det är svårt att avgöra vad som är moraliskt riktigt gällande hur 
vi människor bör agera i förhållande till miljön. Det är till exempel omdisku-
terat vilken hänsyn vi bör ta till miljön, särskilt om sådan hänsyn (till exem-

1 Forsberg, 2012.
2 Josefsson, 2015.
3 Pettersson, 2008, s. 228. En annan framställning som berör temat är Pettersson & 
Keskitalo (2012), där motsättningar mellan miljöbalken och skogsvårdslagen disku-
teras (Pettersson & Keskitalo, 2012, s. 69).
4 Bäckström, 2015, s. 253–257. 
5 Hydén, 2002, s. 207.
6 Jämför med Bengtsson, 2001, s. 26 och 41.
7 Jämför med Brennan & Lo, 2015, #1.
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pel skydd av naturen) motverkar vissa ekonomiska eller sociala intressen. 
Utöver nuvarande mänskliga intressen som står på spel, finns framtida gene-
rationer, vilka många menar att vi bör ta hänsyn till,8 samt de miljöetiska 
intressen man kan tala om, om man antar att naturen har ett värde i sig.9 Till 
detta kommer att konsekvenser av olika handlingar som kan påverka miljön 
är svårbedömda.10 Det kan konstateras att miljörättsliga frågor är särskilt 
komplicerade ur ett etiskt perspektiv, både när det gäller att lagstifta och att 
tillämpa lagstiftningen. I praktiken är det vanligt med kompromisser av olika 
slag, och flera parallella synsätt som inte alltid är kompatibla antas. Denna 
uppsats ägnas åt att utreda, analysera och diskutera några fall där detta tycks 
ha hänt, med särskilt fokus på kopplingen mellan rättsliga normkonflikter 
och etiska antaganden i lagstiftning.

För att förtydliga tankegångarna i detta arbete och med hänsyn till att läsaren 
kan vara mindre insatt i den juridiska eller den filosofiska kontexten, kom-
mer distinktionen mellan etiska normer och rättsliga normer att poängteras.
Bland de rättsliga normerna finns författning, det vill säga grundlagar, lagar, 
förordningar och föreskrifter som i Sverige skapas av ett antal myndigheter 
och organ (riksdagen med flera), och även icke lagfästa normer som framgår 
av domstolspraxis eller av sedvana. En avgränsning för uppsatsen är att den 
handlar om rättsliga normer och sådana etiska normer som omfattas av den 
normativa etiken. Det görs således även en åtskillnad mellan deskriptiv etik 
och normativ etik.

Den deskriptiva etiken behandlar vilka uppfattningar som råder om vad som 
är rätt och fel att göra, det vill säga sociala normer.11 Normativa teorier är å 
andra sidan försök att systematisera moralteori, och försök att ge generella 
svar på etiska frågor (till exempel frågan ”Hur bör jag handla?”).12 Olika 
etiska teorier ger ibland olika svar, vilket gör att det kan uppstå konflikter för 
den som försöker att tillämpa flera teorier samtidigt.13 En handling som en 
normativ teori förbjuder skulle i något fall kunna tillåtas av, eller till och 
med påbjudas av, en annan teori. Sådana interteoretiska konflikter tenderar 
att vara svåra att lösa utan att förkasta eller modifiera någon av teorierna, 
men ibland kan konflikten endast vara skenbar och ett tecken på att den ena 
teorin missförståtts, och behöver förstås på ett nytt sätt.14

8 Jämför med Parfit, 1984, s. 351 ff.
9 Se vidare avsnittet ”Deontologisk etik och prima facie-plikter”, samt Strömberg, 
2016, s. 126.
10 Tännsjö, 2000, s. 32.
11 Bergström, 1992, s. 14; Hydén, 2002, s. 110; Murphy, 2009, s. 101.
12 Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012, s. 157.
13 Parfit, 1984, s. 1.
14 Jämför till exempel med distinktionen mellan riktighetskriterium och beslutsme-
tod, som löser flera problem för utilitarismen. Se Tännsjö, 2000, s. 32.
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Konflikter kan vidare uppstå inom en och samma teori, till exempel när det 
uppstår ett moraliskt dilemma och man inte kommer att kunna agera mora-
liskt riktigt enligt teorin oavsett hur man agerar.15 Sådana intrateoretiska
problem kan i teorin gå att lösa till exempel genom att rangordna vikten av 
olika handlingar, men i praktiken kan det vara svårt att avgöra hur en sådan 
rangordning ska se ut.16 I uppsatsen kommer det att exemplifieras hur det 
inom miljörätten finns tydliga paralleller till den normativa etiken. Det kan 
vara i form av etiska principer som tycks ligga bakom rättsliga bestämmel-
ser, eller mer explicita etiska uttryck i lagtext. I dessa fall tycks det som en 
konsekvens även i lagen finnas spår av vissa typer av konflikter som råder 
mellan etiska teorier.

Rätten är ett komplicerat normsystem och kanske är det omöjligt, eller åt-
minstone väldigt svårt, att undvika att motsättningar och normkonflikter 
uppstår. När sådana väl har uppstått är det dock viktigt att påtala dem och 
försöka lösa dem på något sätt. Enligt Anders Agell kan rättsvetenskapen 
”fullgöra en granskningsuppgift, som ingen annan ombesörjer, till nytta för 
rättsutvecklingen”17. Förhoppningen är att denna uppsats kan bidra med 
teoretiska insikter om utformning av miljörättsliga regler, såväl existerande 
som framtida. Ett synliggörande av relationen mellan etiska antaganden och 
normkonflikter samt en teoretisk diskussion om vad som utgör normkonflik-
ter kan minska risken för att framtida konflikter av liknande karaktär upp-
står, och därmed vara till gagn för både den svenska miljörätten och andra 
rättsområden. Sådana diskussioner är sällsynta i svensk miljörättslig kontext, 
även om miljörättslig forskning, som nämndes i början av inledningen, ofta 
behandlar olika typer av motsättningar mellan rättsliga bestämmelser.

Vid en eventuell inkompatibilitet mellan rättsliga bestämmelser är ett kritiskt 
och strukturerat sätt att tänka av vikt för att undvika, eller i andra hand lösa, 
de problem som kan uppstå. Claes Sandgren föreslår att ”[r]ättsvetenskapen 
systematiserar, påvisar samband eller brist på samband mellan regler och 
regelkomplex och analyserar reglernas och begreppens ändamålsenlighet”18.
Enligt honom är en framkomlig väg att sammanföra olika discipliner som 
gemensamt kan bidra till fruktbara lösningar.19 Olika perspektiv kan, som 
även Agell framhåller, leda till en större förståelse av olika problem.20 I
denna uppsats används i linje med detta resonemang metoder som inbegriper 

15 Ross, 1939, s. 312.
16 Se avsnittet ”Deontologisk etik och prima facie-plikter”.
17 Agell, 1997, s. 43.
18 Sandgren, 2006, s. 546.
19 Sandgren, 2006, s. 528.
20 Jämför med Agell, 1997, s. 42–44.
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användningen av verktyg från filosofin i diskussionen och analysen av juri-
diska problem.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i två fallstudier öka för-
ståelsen för uppkomst av och problem med normkonflikter inom miljörätten. 
Med uppsatsen vill jag a) undersöka huruvida bakomliggande etiska ut-
gångspunkter kan leda till normkonflikter, b) diskutera teoretiska och prak-
tiska problem som normkonflikter av olika slag kan föra med sig, samt c) 
diskutera några etablerade lösningsförslag. Ett steg på vägen är att reda ut 
vad en normkonflikt är och reda ut om de situationer som beskrivs i fallstu-
dierna utgör exempel på normkonflikter, och i så fall vilka typer av konflik-
ter. Mot denna bakgrund ställer jag mig följande forskningsfrågor:

1. Råder det någon normkonflikt i miljöbalkens portalparagraf i fråga 
om tillskrivandet av naturens ”skyddsvärde” och människans ”rätt” 
att bruka naturen, och i så fall vilken typ av normkonflikt?

2. Råder det någon normkonflikt mellan den i miljöbalken uttryckta 
”försiktighetsprincipen” samt internationella frihandelsavtal, och i så 
fall vilken typ av normkonflikt?

Dessa forskningsfrågor besvaras i avsnittet ”Resultatsammanfattning, analys 
och diskussion”. Nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens upp-
lägg.

Disposition
Uppsatsen utgörs av en ”kappa” och artiklarna ”Om naturens skyddsvärde i 
miljöbalkens portalparagraf”21 (vilken publicerats i Nordisk miljörättslig 
tidskrift och kommer att benämnas ”Artikel I”) samt ”Possibility to imple-
ment invasive species control in Swedish forests”22 (vilken publicerats i 
tidskriften Ambio och kommer att benämnas ”Artikel II”). Fallstudierna är 
hämtade från dessa artiklar. I kappans första avsnitt efter inledningen disku-
teras vad en normkonflikt är, med avstamp i tidigare forskning på området. 
Här diskuteras även etablerade lösningar av normkonflikter. De metoder och 
teorier som används i kappan och de ingående artiklarna beskrivs och disku-

21 Strömberg, 2016.
22 Pettersson, Strömberg & Keskitalo, 2016. En beskrivning av mina insatser i arbe-
tet med denna artikel finns i bilaga I.
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teras sedan i avsnittet ”Metoder och teorier”. I det efterföljande avsnittet 
”Resultatsammanfattning, analys och diskussion” presenteras resultatet från 
de ingående artiklarna och föreslås vilka normkonflikter de exemplifierar. I 
denna del diskuteras vidare vilka problem normkonflikter kan föra med sig, 
och huruvida konflikterna från fallstudierna är lösta eller ej. I kappans sista 
avsnitt (”Slutsatser”) dras slutsatser utifrån det tidigare presenterade materi-
alet, och vägar för vidare forskning föreslås. Bilagor och de två artiklarna 
återfinns därefter.
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Vad är en normkonflikt?

Att konflikter förekommer i lagstiftning är de flesta eniga om, men vad be-
tyder egentligen ”normkonflikt” och när kan det sägas råda en rättslig norm-
konflikt? En förutsättning för lösandet av rättsliga normkonflikter är kunskap 
om när det över huvud taget råder en sådan.23 Låt oss anta att våra rättsregler 
om uppförande innehåller normer som förbjuder oss att göra vissa saker, 
påbjuder oss att göra vissa saker och tillåter oss att göra eller avstå från att 
göra vissa saker. Detta öppnar upp för fyra möjliga typer av rättsliga normer, 
enligt vilka vi:

inte får utföra vissa handlingar,
måste utföra vissa handlingar,
får utföra vissa handlingar, respektive
inte måste utföra vissa handlingar.

Låt oss även föreställa oss att det för någon handling X skulle kunna exi-
stera:

(1) en norm N1 som implicerar att vi inte får utföra handling X
(2) en norm N2 som implicerar att vi måste utföra handling X
(3) en norm N3 som implicerar att vi får utföra handling X
(4) en norm N4 som implicerar att vi inte måste utföra handling X.

Erich Vranes diskuterar vilka typer av normer som kan stå i konflikt med 
varandra och vilka som inte kan göra det. Enligt en snäv definition innefattar 
”normkonflikt” endast situationer där både N1 och N2 existerar. Det anses 
alltså vara fråga om en normkonflikt när det finns en norm som implicerar 
att vi inte får utföra handling X, samtidigt som det finns en annan norm som 
implicerar att vi måste utföra handling X.24 En sådan situation, där någon 
norm kommer att behöva brytas oavsett vilken handling som utförs, skulle 
med moralfilosofiska termer kallas för ”ett dilemma”.25 Den som följer N1
och avstår från handling X kommer per automatik att bryta mot N2. Den som 

23 Lindahl & Reidhav, 2015, s. 50.
24 Se Vranes, 2006, s. 395.
25 Blackburn, 2008, s. 240. Jämför med Backman et al., 2012, s. 168; Ross, 1939, s. 
312.



22

å andra sidan följer N2 och utför handling X kommer per automatik att bryta 
mot N1. Det går således inte att handla i enlighet med båda normerna samti-
digt – hur man än gör kommer man att handla fel.26 I Figur 1 nedan har detta 
illustrerats med ett grovt streck mellan N1 och N2.

Vranes föreslår en vidare definition av ”normkonflikt”: ”There is a conflict 
between two norms, one of which may be permissive, if in obeying or apply-
ing one norm, the other one is necessarily or possibly violated.”27 Denna 
vidare definition kommer att redogöras mer för nedan. Först ska poängteras 
att jag har valt att skriva att normerna N1, N2, N3 och N4 ”implicerar” att 
handlingar är tillåtna, förbjudna och påbjudna, medan Vranes i sin artikel
talar om ”tillåtande”, ”förbjudande” och ”påbjudande” normer. Vad han 
tycks mena är dock just att det följer av sådana normer att handlingar är till-
låtna, förbjudna och påbjudna. 

Det står klart att det inte råder någon normkonflikt när N3 och N4 existerar 
samtidigt, eftersom rättssubjektet då är fritt att göra som det vill (det får, men 
måste inte, utföra handling X). Vad gäller då för situationer där N1 och N3
existerar samtidigt, samt när N2 och N4 existerar samtidigt? (Här kan noteras 
att N1 och N3 respektive N2 och N4 implicerar påståenden som logiskt sett är 
varandras negationer.) Kan man till att börja med följa N1 utan att bryta mot 
N3? Ja, i och med att om man avstår från handling X (i enlighet med N1), 
bryter detta inte mot en norm som implicerar att man får utföra handlingen –
N3 implicerar att man får göra X, men inte att man måste, och man kan såle-
des avstå i enlighet med normen. När man avstår från att utföra handling X, 
handlar man därmed i enlighet med båda normerna. N3, som implicerar att vi 
får utföra handling X, skulle dock vara lämplig att åberopa som stöd för att 
utföra handling X. Men om man utför handlingen, kommer den handlingen 
bryta mot N1 som implicerar att vi inte får utföra handlingen. Man kan såle-
des inte utföra handling X och åberopa N3 som stöd för att utföra handlingen 
utan att bryta mot N1.

Ett likadant resonemang kan föras gällande samtidig existens av N2 och N4.
Kan man följa N2 utan att bryta mot N4? Ja, i och med att om man utför en 
handling (som man måste utföra enligt N2), bryter handlingen inte mot en 
norm som säger att man inte måste utföra handlingen. Detta eftersom denna 
ju inte förbjuder, utan bara ger möjlighet att avstå från handling X. När man 
utför handlingen, handlar man därmed i enlighet med båda normerna. N4,
som implicerar att vi inte måste utföra handling X, skulle dock vara lämplig 
att åberopa som stöd för att låta bli att utföra handling X. Men om man låter 
bli att utföra handlingen, kommer denna avsaknad av handling att bryta mot 

26 Petersson, 1994, s. 97.
27 Vranes, 2006, s. 415.
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N2 som implicerar att vi måste utföra handlingen. Man kan således inte låta 
bli att utföra handling X och åberopa N4 som stöd för att utföra handlingen, 
utan att bryta mot N2.

När både N1 och N3 existerar, samt när både N2 och N4 existerar, uppstår 
således inget dilemma eftersom det finns en möjlighet att följa både N1 och 
N3 respektive N2 och N4 samtidigt. Det kommer dock inte att gå att utföra 
handling X och åberopa N3 (som tillåter) utan att bryta mot N1 (som förbju-
der). Det kommer inte heller att gå att avstå från att utföra handling X och 
åberopa N4 (som tillåter att man avstår) utan att bryta mot N2 (som påbju-
der). Således skulle man kunna säga att det även råder en normkonflikt i 
situationer där både N1 och N3 existerar, samt när både N2 och N4 existerar. I 
Figur 1 nedan har konflikterna illustrerats med ett tunt streck mellan N1 och 
N3 respektive N2 och N4.

Figur 1.

Vranes argumenterar för att en samtidig existens av N1 och N3, respektive N2

och N4, är situationer som vi bör kalla för ”normkonflikter”, vilket också är 
fallet enligt hans förslag på definition.28 Även om det inte är så med nödvän-
dighet, finns det trots allt situationer där agerande i enlighet med den ena 
bryter mot den andra, vilket är problematiskt. Problemen går förvisso att 
undvika genom tillämpning av så kallade ”konfliktlösande principer”, såsom 

28 Vranes, 2006, s. 396 och 415.
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lex specialis, lex superior med flera, som gör att vi lagligen kan åsidosätta 
den ena av de två reglerna. Vranes skriver dock att sådana principer är just 
konfliktlösande och att vi, om vi väljer att tillämpa dem i en situation, måste 
erkänna att det faktiskt råder en normkonflikt.29

Det finns även stöd hos andra rättsvetenskapsmän för att principer som lex 
specialis brukar betraktas som konfliktlösande principer. Se till exempel
Torben Spaak, som talar om ”konfliktlösningsmaximer”30, och Stig Ström-
holm, som skriver att lex specialis med flera är ”maximer, vilkas funktion är 
att tillhandahålla instrument med vilkas hjälp domaren kan upplösa motsä-
gelser i rättssystemet genom att ’slå ut’ den ena av de konkurrerande före-
skrifterna”31. Ett exempel på sådan konfliktlösning i svensk rätt är använ-
dandet av principen lex superior när det hänvisas till den så kallade ”norm-
hierarkin”. Skulle en författning strida mot en överordnad författning, ska 
den underordnade inte tillämpas, enligt 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § rege-
ringsformen. Det förutsätts således att det råder någon form av motstridighet 
när lex superior aktualiseras i detta exempel. Vid moraliska dilemman kan 
inom etiken det likartade verktyget prima facie-plikter användas.32 Då pre-
sumeras det vara en plikt att agera på ett visst sätt, fram till dess att detta 
övertrumfas av ett annat agerande som anses viktigare att prioritera om man 
måste välja. Vissa plikter har då företräde framför andra plikter enligt en 
rangordningslista.

I ovan presenterade exempel hämtat från det svenska rättsliga systemet är det 
på förhand bestämt vilka typer av regler som väger tyngre än andra, i och 
med att det görs en distinktion mellan grundlagar, lagar, förordningar och 
föreskrifter, vilka tas fram av olika organ och har olika positioner i normhie-
rarkin. Det mest önskvärda ur rättssäkerhetssynpunkt är just att bestämma 
rangordningslistan i förväg, så att rättssubjekten på förhand ska kunna veta 
vad som gäller.33 Dilemmat skulle då helt undvikas. Att i efterhand ge en 
regel tyngd som den från början inte hade kan således anses vara en bristfäl-
lig lösning på en konflikt, om än en tänkbar sådan, i och med att en av reg-
lerna får företräde i kraft av att det bestäms att den ska väga tyngre, och den 
underordnade bestämmelsen förlorar sin rättsliga verkan. Detta gör att kon-
flikten upphör, och det uppstår en möjlighet att agera lagligt. Har två regler 
som står i konflikt med varandra samma tyngd, kan i stället lex specialis
aktualiseras. Här utgår man i stället från innehållet i respektive lag, och prio-
riterar en ”speciallag”, det vill säga en lag som handlar om någonting speci-

29 Vranes, 2006, s. 396.
30 Spaak, 2013, s. 66.
31 Strömholm, 1996, s. 464.
32 Se vidare avsnittet ”Deontologisk etik och prima facie-plikter”.
33 Se vidare avsnittet ”Bristande rättssäkerhet” i resultatdiskussionen.
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fikt, framför en ”allmän lag”, det vill säga en lag som handlar om någonting
generellt.

Det har konstaterats att N1 och N2 står i sådan relation till varandra att rätts-
subjektet försätts i ett dilemma när denne försöker att agera lagenligt, samt 
att det även råder en inkonsistens mellan N1 och N3 respektive N2 och N4
som är sådan att följande av den ena (N3 respektive N4) innebär att den andra 
(N1 respektive N2) bryts. Det har även konstaterats att sådana ej särskilt 
önskvärda situationer kan undvikas med konfliktlösande principer. Innan 
sådana lösningar införts, råder flera allvarliga problem. Sådana problem 
behandlas mer utförligt i avsnittet ”Problem med normkonflikter”, men ska 
här kort nämnas.

Ett problem med situationer där både N1 och N3 eller både N2 och N4 existe-
rar är att den ena av de två konfliktande bestämmelserna förlorar sin mening 
i och med att den inte kan tillämpas. Ett annat problem är att bestämmelser-
na, om de uppmanar till eller tillåter motstridiga handlingar, inte lyckas 
guida rättssubjektens beteende i avsedd riktning, det vill säga ger bristande 
handlingsvägledning. Detta medför i sin tur bristande rättssäkerhet, eftersom 
det är svårt att förutse vilka rättsliga konsekvenser ens handlingar kommer 
att få. Sådana problem kan sägas vara tillräckligt allvarliga för att även kalla 
den samtidiga existensen av N1 och N3 samt N2 och N4 för ”normkonflik-
ter”.34

I denna kappa kommer fortsättningsvis den vida definitionen av ”normkon-
flikt” att användas. Således kommer även vissa situationer där rättssubjektet 
inte befinner sig i ett regelrätt dilemma att kallas för ”normkonflikter”. 
Huruvida detta är den mest rimliga användningen av ordet ”normkonflikt” 
ska inte här diskuteras ytterligare. Det är heller inte av någon särskild vikt att 
de situationer som beskrivs i kappan kallas för just ”normkonflikter”, utan 
huvudsaken är att själva situationerna och de problem som de medför upp-
märksammas.

34 Jämför med Vranes, 2006, s. 404. Se vidare i avsnittet ”Problem med normkon-
flikter”.
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Metoder och teorier

Detta avsnitt kommer att ägnas åt att beskriva de metoder som använts i 
Artikel I och Artikel II, liksom i uppsatsen i övrigt. Även olika teorier som 
används kommer att redogöras för. Ett metodavsnitt (i en uppsats, avhand-
ling, artikel eller liknande) innehåller vanligtvis en redogörelse för den me-
tod som använts. Som Eva-Maria Svensson framhåller kan olika metoder ”ge 
olika resultat och för att man ska kunna bedöma hur någon kommit fram till 
en viss ståndpunkt i en viss fråga är det viktigt att redovisa vilken metod som 
använts.”35 Att kunna redogöra för sina metoder och visa att man är förtro-
gen med vetenskapsteori och metodteori anses i regel vara av stor vikt, bland 
annat för transparens och upprepbarhet.36

En förutsättning för en sådan kvalitetshöjning som bygger på förtrogenhet 
med metodlära fordrar även att man rättfärdigar sin metod. Det räcker inte, 
anser jag, med att beskriva själva metoden utan man bör även diskutera var-
för den metod man använder är rimlig. En sådan diskussion synliggör viktiga 
underliggande antaganden i ens forskning, samt medvetandegör både forska-
ren och den som tar del av forskningen om dessa antagandens konsekvenser 
för resultaten. Denna del av kappan ägnas således dels åt att beskriva de 
metoder och teorier som använts, dels åt att föra en diskussion om reliabilitet 
och validitet gällande vissa metoder, samt i ett fall som rör kvalitativ datain-
samling även forskningsetiska aspekter.37

De metoder, teorier och definitioner som beskrivs i detta avsnitt kommer att 
hänvisas till på flera ställen i kappan. Därför är det praktiskt att beskriva 
dessa här och sedan referera till detta avsnitt, för att undvika repetition. Att 
uppsatsen rör sig mellan två fält – juridiken och filosofin – ger vidare skäl 
för att tydliggöra betydelsen hos vissa facktermer, för att innehållet ska vara 
tydligt för den läsare som inte befinner sig i båda fälten. Det kommer således 
i detta avsnitt finnas beskrivningar av betydelser av vissa termer, som kanske 
normalt brukar tas för givna av läsare som är orienterade i respektive fält.

35 Svensson, 2014, s. 213.
36 Chalmers, 2013, s. xx; Svensson, 2014, s. 213.
37 Jämför med Backman et al., 2012, s. 294.
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Rättsutredning och filosofiska verktyg
Juha-Pekka Rentto skriver att filosofins uppgift är att ifrågasätta de grund-
satser som är självklara för vetenskapen. På så vis är filosofin enligt honom
en obunden verksamhet, medan vetenskapen är ”en disciplin som skall ut-
övas enligt givna axiomatiska, paradigmatiska och metodiska principer”38

och därför är en bunden verksamhet. Eftersom vetenskapen därmed utgår
ifrån filosofins slutsatser, blir det så att, som Rentto uttrycker det, filosofin
”bestämmer var vetenskapen börjar”.39 Samma distinktion som den mellan
filosofi och vetenskap kan man enligt Rentto göra mellan rättsfilosofi och
rättsvetenskap. I rättsfilosofin kan det uppkomma frågor om vad en lag är,
vad vi ska med lagen till och hur lagen bör vara utformad (rätten behandlas
utifrån, oberoende av hur den gällande rätten ser ut). När man bedriver rätts-
vetenskaplig verksamhet utgår man från vissa av de (om än inte slutgiltiga)
slutsatser som dragits inom rättsfilosofin, och arbetar med det material som
finns (rätten behandlas inifrån, och arbetet beror på hur den gällande rätten
ser ut). Rättsfilosofin fastslår exempelvis enligt Rentto rättskälleläran – läran
om vilka rättskällor som är giltiga – och denna utgår rättsvetenskapen
ifrån.40

Som beskrivs i inledningen anser jag att den typ av frågor som behandlas i
denna uppsats fordrar kritiskt och strukturerat tänkande, olika perspektiv
samt teoretisk förankring för att kunna nå ett fruktbart resultat. Centralt för
uppsatsen är således den filosofiska ansats som används vid diskussionen av
juridiska problem.41 I arbetet med att tolka, förstå och lösa konflikter an-
vänds genomgående olika etiska och rättsfilosofiska teorier, vetenskapsteo-
retiska verktyg med mera. Det används således verktyg från filosofin, men
det är fortfarande själva rättsreglerna som är studieobjektet, som studeras
med hjälp av de verktyg som används.42

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan den här uppsatsen klassas
som i huvudsak rättsvetenskaplig. Även om filosofiska perspektiv av flera
olika slag använts i analysen är utgångspunkten för studien rättsreglerna,
vilket har satt upp restriktioner avseende vilka verktyg som har kunnat an-
vändas för att till exempel göra rimliga tolkningar.43 Följande bild av rättsve-
tenskapen, presenterad av Sandgren, är passande i sammanhanget: ”Dagens
rättsvetenskap präglas av en öppenhet för nya infallsvinklar, nya metodiska

38 Rentto, 1996, s. 6.
39 Rentto, 1996, s. 6.
40 Rentto, 1996, s. 6 och 10.
41 Jämför med Sandgren, 2006, s. 528; Agell, 1997, s. 42–44.
42 Jämför med Sandgren, 2006, s. 530.
43 Jämför med Sandgren, 2006, s. 531–532, som talar om ”inifrånperspektivet”;
Agell, 1997, s. 36 och 39.
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grepp och nya teoretiska perspektiv.”44 Sandgren skriver att det är centralt
med ”teoretisering, bruk av empiriska och andra icke dogmatiska metoder
samt ett öppet och kritiskt förhållningssätt”45.

Samtidigt som filosofiska perspektiv används, ska det understrykas att det i
kappan såväl som i båda artiklarna – och i första hand, så långt det har räckt
– används rättsutredningsmetoder som inbegriper studier av mer ”tradition-
ella” rättskällor, såsom lag (på nationell, EU-rättslig och internationell nivå),
förarbeten, i viss mån praxis, samt doktrin (det vill säga litteratur författad
av framstående forskare i rättsvetenskap). I utredningen i Artikel I har miljö-
balken och dess förarbeten, framför allt propositionen till miljöbalken, stude-
rats. Även förarbeten till andra lagar med liknande innehåll som miljöbalken
har studerats, eftersom det i miljöbalkens förarbeten görs tillbakablickar till
äldre lagar och förarbeten där man först talat om naturens ”skyddsvärde” –
den term som rättsutredningen i artikeln syftar till att tolka innebörden av. I
artikeln görs vidare jämförelser med internationella konventioner, vilket
innebär att även dessa har studerats.

I Artikel II beskrivs det rättsliga ramverket på internationell, EU-rättslig och
nationell svensk nivå avseende lagstiftning om så kallade ”invasiva främ-
mande arter”. Även internationella frihandelsavtal behandlas och principer
som genomsyrar rätten på alla dessa tre nivåer tas upp. Således har, med stöd
i svensk rättskällelära,46 mer traditionella rättskällor använts som stöd i
rättsutredningarna som görs i respektive artikel. Hur de olika rättskällorna
har lästs, tolkats och använts framgår av nästa avsnitt.

Tolkningsmetoder och tolkningsprocesser

Metodbeskrivning och ramverk
I Artikel I tolkas miljöbalkens portalparagraf. Det har gjorts försök att skaffa 
hermeneutisk kunskap om innehållet i paragrafen, det vill säga kunskap om 
vilken betydelse som har uttryckts i paragrafen.47 För att kunna förstå denna 
betydelse har det förutsatts att paragrafens innehåll är förståeligt, det vill 
säga koherent och meningsfullt.48 Detta kan jämföras med rimlighetstolk-
ningar beskrivna av Jan Evers: är det så att en tolkning för med sig motsä-
gelser, kan detta inte anses vara en rimlig tolkning, även om motsägelserna 

44 Sandgren, 2006, s. 542.
45 Sandgren, 2006, s. 542.
46 Jämför med Kleineman, 2013, s. 28; Agell, 1997, s. 55.
47 Jämför med Backman et al., 2012, s. 323.
48 Jämför med Backman et al., 2012, s. 324.
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må bero på lagtextens utformning.49 Skulle det till exempel vara så att en 
lagtext talar sitt tydliga språk men en bokstavstolkning för med sig motsägel-
ser (till exempel mellan denna och andra lagar), kan det vara rimligt att i ett 
sådant fall inte göra en bokstavstolkning.50 Ett alternativ till bokstavstolk-
ning är att vid tolkningen utgå från ändamålet med lagstiftningen i enlighet 
med så kallad ”teleologisk tolkningsmetod”. I Artikel I används till en början 
en subjektiv sådan metod där det har gjorts ett försök att fastställa och utgå 
ifrån lagstiftarens intentioner.51

Inslaget av subjektiv teleologisk tolkningsmetod består i att förarbeten har 
studerats i ett försök att fastställa lagstiftarens avsikter med formuleringen i 
paragrafen. Tolkningsprocessen som då har skett kan utifrån hermeneutikens
terminologi beskrivas enligt så kallade ”helhet-del-cirklar”, vilka innebär en 
rörelse mellan att tolka ”helheten” och ”delar” – studier av en helhet ger 
förståelse för dess delar, vilket ger ny förståelse för helheten, som ger ytter-
ligare förståelse för delarna, och så vidare.52 Helheten respektive delarna har 
här varit rättslig kontext respektive objekt, där objekten utgjorts av de termer
som ska tolkas, och den rättsliga kontexten utgjorts av lagstiftningen som 
helhet, dess förarbeten, och tidigare lagstiftningar med tillhörande förarbeten 
(kontext som vanligen används vid lagtolkning)53.

För att ta reda på betydelsen hos termerna i portalparagrafen studerades den 
rättsliga kontexten. Denna pekade här i en viss riktning: med uttrycket
”skyddsvärde” tycktes bland annat intrinsikalt värde vara avsett. Studier av 
den rättsliga kontexten har således kunnat ge en (början till) förståelse för 
vad termerna i portalparagrafen betyder, vilket i sin tur ibland givit nya in-
sikter om den rättsliga kontexten. Som exempel kan nämnas att den bety-
delse av termer som trädde fram tydde på att det i delar av den rättsliga kon-
texten (till exempel förarbeten) gjorts mindre genomtänkta försök till kom-
promisser och förändringar.54

Vad sedan naturens intrinsikala värde har för implikationer för hur man får 
behandla naturen framgick inte av den rättsliga kontexten, vilket innebar att 
den subjektiva teleologiska metoden inte räckte för att ta reda på portalpara-
grafens innebörd. I ett nästa steg användes därför etiska teorier, som ett för-

49 Evers, 1970, s. 54.
50 Jämför med Spaak, 2007, s. 98, som redogör för Neil MacCormicks teori om 
rättslig argumentation.
51 Jämför med Strömholm, 1996, s. 481, där det görs en distinktion mellan subjektiv 
och objektiv teleologisk metod där den senare (som förespråkats av Per Olof Ekelöf)
syftar till att fastställa ett ändamål som inte är beroende av vad lagstiftaren avsett.
52 Ramberg & Gjesdal, 2013, #1; jämför med Backman et al., 2012, s. 327.
53 Evers, 1970, s. 52.
54 Se Strömberg, 2016, s. 130.
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sök att ta reda på vad det innebär att någonting har ett skyddsvärde som in-
nefattar intrinsikalt värde.

Huruvida den metod som använts är rättfärdigad diskuteras i ett eget avsnitt i
uppsatsen: ”Etiska teorier vid lagtolkning: En rimlig metod?”. Här ska dock 
beskrivas hur processen gick till. I detta fall har helheten respektive delarna
utgjorts av teoretisk kontext respektive objekt, där objekten även här utgjorts 
av termer som ska tolkas, och den teoretiska kontexten varit synen på an-
vändningen av termerna enligt etiska teorier. Den teoretiska kontexten har 
bidragit till ny förståelse för objekten, i och med att de etiska teorierna har 
använts för att skapa tolkningar av innebörden hos termerna. Synen på de 
etiska teorierna (den teoretiska kontexten, eller helheten) har inte i nämnvärd 
omfattning påverkats av förståelsen för objekten, men val av etiska teorier 
har skett med utgångspunkt i objekten.55

Den hermeneutiska tolkningsprocessen har i Artikel I sammanfattningsvis 
inneburit en kontinuerlig rörelse mellan helheter (såsom rättslig och teoretisk 
kontext) och delar (såsom termerna i portalparagrafen och dess förarbeten), 
där ny förståelse och nya tolkningar har genererats fortlöpande.56 Genom att 
använda en större kontext (både den rättsliga och den teoretiska) vid tolk-
ningen har antalet rimliga tolkningsalternativ kunnat begränsas.57

Normativ etik och värdeteori

Metodbeskrivning
I utredningen i Artikel I studerades några etiska teorier för att ta reda på 
vilka implikationer ett intrinsikalt värde hos naturen har enligt dessa teorier. 
Avgränsning av normativa teorier gjordes till deontologisk etik och djupeko-
logi. Även utilitarism togs upp till diskussion men uteslöts ur utredningen, 
eftersom det inte ansågs vara en passande teori i sammanhanget.58 Således 
studerades deontologisk etik samt djupekologi med hjälp av litteratur om
etik och miljöetik författad av inom dessa områden centrala tänkare, såsom 
Immanuel Kant, Tom Regan, Paul Taylor, Peter Singer och Arne Næss. Efter 
läsningen reflekterade jag kritiskt kring teorierna och drog slutsatser om 
vilka implikationer naturens värde har enligt dessa teorier. Även sekundärlit-
teratur i form av artiklar från Stanford Encyclopedia of Philosophy lästes, i 

55 Se avsnittet ”Vilka etiska teorier är lämpliga?”.
56 Ramberg & Gjesdal, 2013, #1.
57 Jämför med Evers, 1970, s. 53.
58 Motiveringen återfinns, och frågan diskuteras ytterligare, i metoddiskussionsav-
snittet ”Vilka etiska teorier är lämpliga?”.
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vissa fall författade av centrala tänkare inom området, till exempel Michael 
J. Zimmerman som där skriver om intrinsikalt och extrinsikalt värde.59 Defi-
nitioner av dessa värden behövdes eftersom det i lagtext och förarbeten inte 
närmare utvecklades vad ”naturens skyddsvärde” innebär.

Intrinsikalt och extrinsikalt värde
Intrinsikalt värde, som ibland även kallas för ”egenvärde”, brukar användas i 
meningen att det som besitter det har värde för sin egen skull.60 Ett sådant 
värde är helt oberoende av huruvida det som besitter värdet leder till att 
någonting annat värdefullt uppnås. Exempelvis kan nämnas att om naturen 
skulle ha intrinsikalt värde, skulle den vara värdefull oavsett om någon har 
nytta av naturen eller inte. Vad som kan besitta intrinsikalt värde har bland 
filosofer varit föremål för diskussion, där vissa menar att det är abstrakta 
objekt och andra att det är konkreta ting.61 Som abstrakta objekt brukar det 
talas om egenskaper, fakta eller sakförhållanden (eng: ”states of affairs”).62

Här görs även en distinktion mellan ”pluralister” och ”monister”, där de 
förra menar att flera typer av saker kan ha intrinsikalt värde (till exempel
både abstrakta objekt och konkreta ting, eller flera typer av abstrakta objekt), 
medan de senare menar att bara en typ av sak kan ha intrinsikalt värde.63

Intrinsikalt värde brukar kontrasteras mot extrinsikalt värde.64 För att besitta 
ett extrinsikalt värde måste någonting, till skillnad från det intrinsikalt värde-
fulla, leda till att någonting annat värdefullt uppnås.65 Som exempel på saker 
som har extrinsikalt värde brukar nämnas pengar, som används till att köpa 
annat som är värdefullt. Det som köps kan i sin tur också ha extrinsikalt 
värde, till exempel genom att föra med sig att en person blir lycklig. Att 
lycka upplevs anses sedan av vissa ha ett värde i sig, till exempel vissa typer 
av utilitarister.66 Att extrinsikala värden existerar är en sak som många skulle 
skriva under på, medan tanken att intrinsikala värden existerar brukar anses 
vara mer kontroversiell.67 Det finns dock kritik mot existensen av båda ty-
perna av värde.68

Deontologisk etik och prima facie-plikter
Immanuel Kant och andra så kallade ”pliktetiker” påstår att vi handlar rätt 
om och endast om handlingen sker i enlighet med vissa plikter gentemot 

59 Se Zimmerman, 2015.
60 Zimmerman, 2015, #2; Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xiii.
61 Lemos, 2005, s. 181.
62 Lemos, 2005, s. 181.
63 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxvi.
64 Zimmerman, 2015, #6.
65 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xvi.
66 Regan, 1989, s. 109.
67 Se Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxi–xxv.
68 Zimmerman, 2015, #3 och #6.
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andra och oss själva.69 En av de tankar som brukar anses ligga bakom plikt-
etiken är Kants formulering ”Handla så att du aldrig behandlar mänsklighet-
en i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan alltid 
tillika som ett ändamål”70, vilken Kant beskriver uppenbarar hur vi måste
agera i olika situationer. En praktisk svårighet för pliktetiken är att olika 
plikter kan kollidera med varandra och ge upphov till moraliska dilemman, 
vilket William David Ross försökte att lösa med det han kallade ”prima fa-
cie-plikter”, det vill säga plikter ”vid första anblicken”.71 Med juridiska ter-
mer kan man säga att dessa presumeras vara plikter, tills presumtionen bryts 
för att andra plikter måste följas i stället. Prima facie-plikter kan då ordnas i 
en slags prioritetslista, där vissa plikter är av högre rang än andra (jämför 
med normhierarkin i svensk rätt, som diskuteras i avsnittet ”Vad är en norm-
konflikt?”).

Låt oss anta att en viss prima facie-plikt A är högre prioriterad än en viss 
prima facie-plikt B. Om och i så fall när de två plikterna kolliderar i en situ-
ation, upphör prima facie-plikten B att vara en plikt. Den var en plikt vid 
första anblicken, men är det inte längre. Ett problem med lösningen är dock 
att vi kanske inte kan veta hur vi ska ordna plikterna. Ross svar på detta är 
att vi, om vi måste välja mellan plikter, bör följa de plikter som vi tror är av 
högre ordning.72 Ett argument för detta är att det verkar orimligt att förvänta 
oss att människor ska agera efter vad som inte verkar rätt för dem, så om de 
gör det som de tror är rätt, har de också gjort det som är moraliskt krävt av 
dem. Här verkar det dock rimligt, vill jag flika in, att även kräva att perso-
nerna har goda skäl för att tro att en plikt är högre prioriterad än en annan.

Om vi föreställer oss att det finns plikter också gentemot naturen, kan miljö-
etiska versioner av Kants pliktetik utformas, vilket har gjorts av flera moral-
filosofer. Inom den deontologiskt miljöetiska traditionen kan man skilja mel-
lan individualistiska (även kallade ”biocentriska”) och holistiska (även kal-
lade ”ekocentriska”) teorier, beroende på om plikterna riktar sig till indivi-
duella ting, såsom specifika djur eller växter, eller till helheter, såsom 
ekosystem eller biosfären.73 Exempelvis ger Tom Regan uttryck för ett indi-
vidualistiskt synsätt genom att hävda att det intrinsikala värdet hos djur ger 
upphov till en plikt att skydda och avstå från att skada dem, och inte bara 
behandla dem som medel för andra mål.74 På ett liknande sätt skriver Paul 
Taylor att det intrinsikala värdet hos varje levande ting (alltifrån djur till 
mikroorganismer) gör att dessa förtjänar moralisk respekt, och att vi har en 

69 Tännsjö, 2000, s. 60.
70 Kant, 1997, s. 55.
71 Ross, 1939, s. 312.
72 Ross, 1939, s. 163.
73 Brennan & Lo, 2015, #4.
74 Regan, 1989, s. 112–113.
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prima facie-plikt att bevara eller verka för deras väl, såsom självändamål.75

Som exempel på förespråkare av det holistiska synsättet kan Eric Katz näm-
nas som framhåller att naturen som helhet, som ett autonomt subjekt, förtjä-
nar moralisk respekt och inte ska behandlas uteslutande som medel för män-
niskans mål.76

Djupekologi
Djupekologer har hävdat att allt i biosfären har lika rätt att leva och 
blomstra.77 Detta ska förstås som att människan ska leva med minimal på-
verkan på andra arter och på jorden i allmänhet, men att vår påverkan är 
acceptabel i den utsträckning som vi tillgodoser våra grundläggande be-
hov.78 Detta gäller inte bara människan, utan alla arter.79 Vad som kan räk-
nas som ”grundläggande behov” går att ha olika uppfattningar om, vilket 
också påverkar vilka implikationer teorin har för hur vi bör leva våra liv, om 
vi ska leva i enlighet med den. Handlar det om att tillfredsställa behovet av
till exempel luft, sömn, vatten och mat (och i så fall i vilken omfattning), 
eller också om att tillfredsställa behovet av att känna lycka (och då kanske av 
andra anledningar än att man därigenom får luft, sömn, vatten eller mat)? 
Djupekologin kan dock antas ställa högre krav än andra etiska teorier på hur 
vi får behandla naturen, just eftersom naturen antas ha ett värde i sig, och 
människan inte antas ha någon särställning i förhållande till andra varelser 
eller ting i naturen.

Utilitarism
Utilitarismen är en typ av konsekventialism, det vill säga en teori enligt vil-
ken en handlings konsekvenser avgör om den är rätt eller fel. En handling är 
rätt enligt (handlings-)utilitarismen om och endast om det i den situation där 
man ska utföra den inte finns någonting som man hade kunnat göra i stället 
som, om man hade gjort det, hade lett till större nytta i världen som helhet.80

En (moraliskt) riktig handling måste alltså leda till minst lika mycket (det 
vill säga lika stor eller större) nytta i världen som helhet som alla alternativa 
handlingar. Två frågor man här kan ställa sig är ”Vad är nytta?” och ”Nytta 
för vem?”. Den första frågan har besvarats på olika sätt, där de vanligaste 
svaren är att tala om nytta som lycka respektive som preferenstillfredsstäl-
lelse (vilket brukar kallas ”hedonism” respektive ”preferentialism”).81 Den 
andra frågan är omdiskuterad; vissa menar att man endast ska ta hänsyn till 

75 Taylor, 1981, s. 201.
76 Brennan & Lo, 2015, #4.
77 Næss, 1973, s. 96; Devall & Sessions, 1985, s. 67.
78 Devall & Sessions, 1985, s. 67 och 70.
79 Devall & Sessions, 1985, s. 67.
80 Tännsjö, 1996, s. 98; Tännsjö, 2000, s. 26. Ett alternativ till handlingsutilitarismen 
är den så kallade ”regelutilitarismen”, som dock kommer att utelämnas här. 
81 Backman et al., 2012, s. 161. 
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människors nytta, medan andra vill inkludera nyttan för alla förnimmande 
varelser.82 Oavsett variant så värdesätts i regel att lycka upplevs, eller att
preferenser uppfylls och så vidare – inte själva varelsen som till exempel
känner lycka eller får sina preferenser tillfredsställda.83

Etiska teorier vid lagtolkning: En rimlig metod?
En viktig metodologisk fråga för denna uppsats rör rimligheten i att använda 
etiska teorier vid lagtolkning eftersom denna metod används i Artikel I. Jag 
vill hävda att det finns situationer där en lag rimligen kan, och till och med 
bör, tolkas utifrån etiska teorier, nämligen när det görs oklara och till synes 
moraliska ställningstaganden i lag, och det i de traditionella rättskällorna 
(förarbeten, praxis med mera) inte presenteras en tydlig och icke-moralisk 
innebörd.84

Det finns många exempel på meningar i svensk lag som tycks uttrycka mora-
liska påståenden. Ett sådant exempel är meningen i miljöbalkens portalpara-
graf som innehåller uttrycket ”naturen har ett skyddsvärde”, som behandlas i 
Artikel I. Andra exempel är meningar som innehåller termer som ”oskäligt” 
eller ”orimligt” samtidigt som närmare preciseringar av termerna inte anges i 
till exempel förarbeten.85 Bör etik, eller närmare bestämt etiska teorier, an-
vändas när till synes moraliska men oklara uttryck eller termer förekommer i 
lagen? Det ska här undersökas om rimligheten i denna metod påverkas av 
vilken relation man anser råder mellan lag och moral. De synsätt på relation-
en mellan lag och moral som kommer att behandlas är synsätten enligt na-
turrättsteorin och mjuk respektive hård rättspositivism. För att kunna reda ut 
om det är förenligt med dessa teorier att använda etik vid lagtolkning, har 
teorierna studerats med hjälp av originaltexter av inom rättsfilosofin centrala 
teoretiker som Herbert L. A. Hart, Joseph Raz och Ronald Dworkin, liksom 
sekundärlitteratur av bland annat Mark C. Murphy.

Enligt rättspositivismen avgörs vad som är lag av sociala fakta. Den klas-
siska rättspositivistiska tänkaren John Austin talade om order och lydnad 
som sådana sociala fakta, och menade att lagen består av att en suverän gör 
generella befallningar som subjekten vanemässigt lyder.86 Även rättspositi-
visten Hart anser att lagen är beroende av sociala fakta, men framhåller i 

82 Tännsjö, 2000, s. 123.
83 Regan, 1989, s. 109.
84 Jag diskuterade denna fråga vid XXVII World Congress of the International Asso-
ciation for the Philosophy of Law and Social Philosophy i Washington, D.C., juli 
2015. Se Strömberg (2015).
85 Jämför med Strömholm, 1996, s. 434.
86 Hart, 2012, s. 100.
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stället att dessa sociala fakta består av att ett system av regler accepteras.87

En lag är således enligt rättspositivismen inte beroende av att vara moraliskt 
korrekt för att vara giltig, utan kan vara giltig oavsett dess moraliska värde, 
så länge någon viss form av socialt faktum lett till detta – till exempel som 
ovan nämnts befallning och lydnad, eller acceptans av regler.

En grundläggande fråga är om moral kan förekomma i lag, vilket en så kal-
lad ”hård rättspositivist” skulle svara ”nej” på.88 Hart, som är en så kallad
”mjuk rättspositivist”, skulle däremot hävda att moral kan föras in i lagen. 
För att komma fram till hur han tänker sig att detta kan ske ska först en del 
av hans bild av rättssystemet presenteras, enligt vilken lagen (som helhet) 
består av primära och sekundära regler, där de primära reglerna styr vårt 
handlande och de sekundära reglerna, som är en sorts ”meta-regler”, hanterar 
problem som kan uppstå med de primära reglerna. De sekundära reglerna 
fastställer vad som är bindande regler, hur regler ska ändras, och hur tvister 
om reglernas innebörd ska lösas.89 Hart kallar dem för ”igenkänningsregler”
(eng: ”rules of recognition”), ”ändringsregler” (eng: ”rules of change”) re-
spektive ”dömanderegler” (eng: ”rules of adjudication”).90

Här ska fokuseras på ”igenkänningsregler”, som avgör vad som är bindande 
lag och således utgör en grund för övriga regler. Igenkänningsregler kan 
liknas vid Thomas Kuhns bild av rådande paradigm inom vetenskapliga 
samfund under ”normala” förhållanden – de, liksom paradigmet, accepteras 
utan att ifrågasättas.91 Det finns inget särskilt krav på hur en igenkänningsre-
gel om vad som utgör bindande lag ska se ut, utan det beror helt enkelt på 
vad som accepteras som en igenkänningsregel av rättstillämpare och andra 
juridiska auktoriteter.

I Sverige skulle man kunna hävda att en viktig igenkänningsregel är ”Det 
som ges ut i Svensk Författningssamling är lag i Sverige”. Om miljöbalken 
givits ut i Svensk Författningssamling så är miljöbalken enligt ovan nämnda 
igenkänningsregel lag i Sverige. Vidare, om en accepterad igenkänningsre-
gel pekar ut som lag någonting – till exempel miljöbalken – som i sin tur 
hänvisar till vissa etiska normer, tänker sig mjuka rättspositivister att etiska 
normer på så sätt kan föras in i lagen.92 Denna idé om hur etiska normer i 
enlighet med mjuk rättspositivism kan föras in i lagen, givet att så har be-
stämts, kommer fortsättningsvis vara en utgångspunkt i kappan. Förekoms-
ten av etik i lag givet mjuk rättspositivism är förvisso en möjlig men icke

87 Hart, 2012, s. 100.
88 Murphy, 2009, s. 33.
89 Murphy, 2009, s. 29.
90 Murphy, 2009, s. 29.
91 Kuhn, 1970, s. 94; Murphy, 2009, s. 30.
92 Murphy, 2009, s. 33.
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nödvändig företeelse, samt beroende av hur igenkänningsreglerna ser ut samt 
vad de pekar ut. Det empiriska förhållandet är dock just sådant att det i Sve-
rige pekas ut sådana dokument, det vill säga dokument i Svensk Författ-
ningssamling, där det ibland tycks göras hänvisningar till etiska normer. Det 
argumenteras i Artikel I för att det föreligger ett sådant exempel beträffande 
miljöbalkens portalparagraf.

Enligt naturrättsteorin räcker det inte, som rättspositivismen hävdar, med 
sociala fakta (till exempel att acceptans äger rum) för att någonting ska bli 
lag. För att någonting ska kunna vara lag måste det enligt naturrättsteorin ha 
ett moraliskt riktigt innehåll. Här förutsätts således att moraliska värdefakta
existerar – det vill säga att innehållet kan vara moraliskt riktigt – och normalt 
nämns realismen som en så kallad ”ontologisk hållning” som naturrättsteor-
etiker omfattar.93 Enligt realismen existerar objektiva moraliska värdefakta, 
det vill säga fakta om vad som är till exempel rätt och fel.94 Någonting måste 
enligt naturrättsteorin stämma överens med sådana värdefakta för att kunna 
kvalificera som lag. Lagen uttrycker således enligt naturrättsteorin per defi-
nition sådant som etiken föreskriver, vilket innebär att de juridiska rättighet-
er och skyldigheter som lagen innehåller också är etiska sådana. Enligt teorin 
finns det således ingen klar uppdelning mellan etik och lag, och lagen har 
per definition även moralisk auktoritet.95 Någonting som påminner om natur-
rättsteorin är Dworkins beskrivning av rätten, enligt vilken det bakom alla 
lagregler finns underliggande principer.96

På följande sätt finner jag att en naturrättsteoretiker, en mjuk rättspositivist 
respektive en hård rättspositivist skulle kunna resonera om metoden att an-
vända etiska teorier vid lagtolkning:

Att metoden kan rättfärdigas givet en naturrättslig syn på relationen mel-
lan lag och moral tycks vara ett rimligt antagande – enligt naturrättsteorin 
är lagens existens beroende av hur dess innehåll överensstämmer med mo-
ral, varmed det kanske till och med fordras en etisk undersökning för att ta 
reda på vad termer och uttryck i lagen betyder, om det skulle vara oklart i 
något fall.

En mjuk rättspositivist skulle rimligen svara på liknande sätt som natur-
rättsteoretikern givet att moral har blivit inkorporerat i lag, eftersom lag-

93 Se till exempel Spaak, 2007, s. 30 och Schultz, 2013, s. 90. Här kan nämnas att 
det också finns andra tänkbara sätt på vilka moraliska värden skulle kunna existera –
till exempel i form av subjektiva moraliska värden i enlighet med etisk idealism (se
Bergström, 1992, s. 65).
94 Bergström, 1992, s. 73; Railton, 1986, s. 165.
95 Murphy, 2009, s. 36; Spaak, 2007, s. 30.
96 Dworkin, 1986, s. 256.
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stiftaren då har valt att göra det rättsliga innehållet beroende av moralen. I
ett sådant fall måste det anses legitimerat att använda etiska teorier för att 
ta reda på vad det rättsliga innehållet gjorts beroende av.

I och med att moral enligt hård rättspositivism inte går att ”föra in” i lag, 
handlar det enligt teorin inte om att ta reda på innebörden hos ett oklart 
moraliskt uttryck. En hård rättspositivist (som Raz) skulle säga att det i ett 
sådant fall ännu inte finns något rättsligt innehåll, utan att lagen är tom
fram till dess att en juridisk auktoritet slagit fast vad innehållet ska vara.97

Här talar vi således snarare om lagstiftning från rättstillämparens sida, än 
lagtolkning. En fråga blir då hur innehållet ska bestämmas i fall med till 
synes moraliska men oklara termer i lagen, och om användandet av etiska 
teorier är ett rimligt tillvägagångssätt.

Den hårda rättspositivisten kräver således en vidare utredning av huruvida
användandet av etik när man står inför tillämpningen av en oklar lagtext med 
till synes moraliskt innehåll skulle vara rimligt. Nedan ska därför föras en
diskussion om metodens rimlighet, till exempel med hänsyn till hur den upp-
fyller krav på rättssäkerhet och annat som betraktas som värdefullt.98

Som tidigare beskrivits, läggs vid lagtolkningen i Artikel I till en början vikt 
vid lagstiftarens intentioner. Här fann jag att det med ”skyddsvärde” tycks
avses både intrinsikalt och extrinsikalt värde. Vad dessa värden – och här är 
det mer kontroversiella intrinsikala värdet av störst intresse i sammanhanget 
– närmare bestämt har för implikationer framgår dock varken av miljöbal-
kens förarbeten eller av andra traditionella rättskällor, vilket gjorde att det 
behövdes kompletterande metoder för att avgöra vad värdena ska föra med 
sig.

En potentiellt användbar metod är att vända sig till det vardagliga språket, 
och till exempel försöka besvara frågan ”Vad brukar folk mena när de an-
vänder detta uttryck?”.99 Det vardagliga språket kan ibland vara vägledande, 
men troligen inte i detta fall – antagligen talas det om intrinsikalt värde (eller 
egenvärde, eller att någonting har ”värde i sig”), i den mån sådana uttryck 
alls används av lekmän, på många olika och inte alltid helt genomtänkta sätt. 
Om inga tydliga resultat därför kan nås av en sådan undersökning av det 
vardagliga språket, behövs det en annan metod.100

Den metod som använts i Artikel I är en teoretisk undersökning. Den rele-
vanta teoribildningen i detta fall, när det rör sig om till synes moraliska ter-

97 Murphy, 2009, s. 35; Raz, 2009, s. 47.
98 Jämför med Spaak, 2013, s. 54.
99 Jämför med ”språkbruksdefinitioner” beskrivna av Næss, 1992, s. 30.
100 Jämför med Wahlberg, 2010, s. 50.
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mer, är teoribildning inom etik. Etiska teorier är försök att ha konsistenta 
idéer om etik – att skapa strukturerade system som håller ihop. Teorierna har 
arbetats fram under lång tid. Man kan hävda att etiska teorier således kan ge 
mer välgrundade svar om en rättstillämpare skulle använda sig av dessa, 
jämfört med att göra bedömningen utifrån till exempel subjektiva uppfatt-
ningar. Detta kan jämföras med Strömholm som talar om att en domare i ett 
läge som liknar det aktuella måste göra en ”självständig värdering”101 – hur 
underbyggd kan en sådan värdering vara, om en rättstillämpare enbart utgår
från sina egna uppfattningar?

Vidare är etiska teorier mer tillgängliga för allmänheten än enskilda perso-
ners subjektiva åsikter om moral, vilket talar för att ett beslut baserat på stu-
dier av etiska teorier kan anses vara mer förutsebart än ett beslut enbart base-
rat på åsikter, när det rör sig om ett till synes etiskt uttryck. Att använda 
etiska teorier för att (om det behövs) bestämma lagens innebörd tycks såle-
des leda till mer förutsebara – och därmed rättssäkra – samt välgrundade 
resultat jämfört med andra metoder i samma situation. En tänkbar invänd-
ning mot metoden är att den kan ta längre tid att använda än att använda sin 
moraliska intuition, men ett svar på detta är att man som rättstillämpare i 
vissa fall kan använda sig av etiska undersökningar som andra har gjort, till 
exempel tidigare i rättstillämpningen eller inom forskning.

En annan fråga än den ovan diskuterade är om metoden att använda etiska 
teorier är en tillförlitlig metod (jämför med Evers krav på rekonstruerbarhet
för att vara ett rimligt tolkningsresonemang)102. Metoden går visserligen att 
upprepa, men en problematik i detta avseende är att den som upprepar meto-
den kan 1) använda helt andra etiska teorier och 2) använda samma etiska 
teorier men komma fram till en annan slutsats.

Problem 1 kan undvikas genom att argumentera för att de etiska teorier som 
används vid bestämmandet av lagens innehåll är de rimligaste alternativen 
att utgå ifrån. Om en sådan argumentation är övertygande (se nästa underru-
brik där denna fråga diskuteras), kvarstår dock problem 2, nämligen att olika 
personer kan komma fram till att samma etiska teori har olika implikationer i 
ett visst fall. Resultatet i Artikel I blev en förhållandevis strikt tolkning (eller 
bestämmande av lagens innebörd som den hårda rättspositivisten kallar det)
gällande implikationerna av ”naturens skyddsvärde” givet deontologisk mil-
jöetik och djupekologi, men här kan diskussionerna givetvis fortsätta, och 
rimligare ”svar” från samma etiska teorier kan möjligen presenteras. I Arti-

101 Strömholm, 1996, s. 434. Strömholm anger dock inte här hur värderingen ska gå 
till.
102 Evers, 1970, s. 58.
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kel I underbyggs resonemanget med stöd av litteratur inom fältet.103 Frågan 
är om det går att göra mycket mer än så, och om det är möjligt att utföra 
denna typ av studier med mer reliabla metoder. Att till exempel rättstilläm-
pare kan komma fram till olika resultat utifrån samma utgångspunkter är 
dessutom inte ett problem som endast finns för denna metod, utan även för 
andra metoder.

Denna metod bidrar troligtvis till att öka enhetligheten i resultatet jämfört 
med andra metoder, eftersom den tydliggör vad som är den etiska utgångs-
punkten (vilket annars kan förbli oklart) och bland annat av denna anledning 
medför ökade möjligheter till transparens i resonemanget (i den mån man 
också redogör för den etiska undersökningen, vilket man dock inte behöver 
göra). En ökad transparens innebär i sin tur att rättstillämparens resonemang,
om man finner det önskvärt, kan bli mer öppet för kritik, vilket inte är fallet i 
samma utsträckning vid en subjektiv bedömning.104 Användning av denna 
typ av metod har således större potential att vara förenlig med vetenskaplig 
praxis i och med att den, förutom att den kan innebära större transparens och 
öppenhet för kritik, även faller tillbaka på av vetenskapsmän, i detta fall 
filosofer, allmänt accepterade definitioner av olika etiska termer.105

Vilka etiska teorier är lämpliga?
I detta avsnitt görs ett försök att besvara frågan om miljöbalkens portalpara-
graf, som tolkas i Artikel I, bör tolkas (eller innehållet i den bestämmas)
utifrån deontologisk etik och djupekologi, eller om det skulle vara bättre att 
använda helt andra etiska teorier. Här skulle utilitarismen, som många filoso-
fer skulle försvara, kunna vara en stark kandidat. I Artikel I resoneras dock 
enligt följande: ”Centrala delar av utilitarismen är således oförenliga med 
tanken att naturen, eller vissa ting i naturen, skulle ha ett värde i sig.”106 Som 
beskrivs i avsnittet ”Utilitarism”, är det som vanligtvis slutgiltigt värdesätts 
enligt hedonistisk respektive preferentialistisk utilitarism att lycka upplevs 
respektive att preferenser uppfylls – inte själva varelsen som känner till ex-
empel lycka eller får sina preferenser tillfredsställda.107

Det är således vanligtvis enligt utilitarismen inte varelser i sig (eller naturen 
som helhet) som har ett värde, medan det i miljöbalkens portalparagraf och 
dess förarbeten talas om att naturen som sådan har ett värde. De delar av 

103 Resonemangen stöds med litteratur av bland annat Immanuel Kant, Tom Regan, 
Paul Taylor, Peter Singer och Arne Næss.
104 Jämför med Svensson, 2014, s. 214.
105 Jämför med Longino, 1990, 176; Kuhn, 1970, s. 94. Det kan förstås diskuteras 
om sådana egenskaper är viktiga för rättstillämpningen.
106 Strömberg, 2016, s. 126.
107 Regan, 1989, s. 109.
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naturen som inte är kännande varelser tillmäts dessutom typiskt sett ingen 
särskild vikt inom utilitarismen, utöver att vara ett medel för kännande varel-
sers upplevelse av lycka, eller preferenstillfredsställelse.108 Därmed är utilit-
arismen, såsom de flesta formulerar den, inte förenlig med de antaganden 
som görs i lagen (även om kretsen som tas hänsyn till kan utökas från endast 
människor till alla kännande varelser), och därmed verkar det inte rimligt att 
tillämpa den. Det kan dock nämnas att det finns utilitarister som tillskriver 
konkreta ting intrinsikalt värde. Hit räknas George Edward Moore, som i
sina texter talar om flera olika saker som intrinsikalt värdefulla, och således 
kallas för ”pluralist” avseende vad som kan ha intrinsikalt värde.109 Eftersom 
detta synsätt är såpass ovanligt, kommer sådana varianter att bortses ifrån 
här.

I förarbetena till miljöbalken uttrycks att en drivkraft bakom portalparagra-
fens formulering är att vi behöver ändra vårt förhållningssätt till naturen och 
att det finns en avsikt att dessa värderingar ska återspeglas i miljölagstift-
ningen.110 Detta talar för att det vid tolkningen av paragrafen (eller bestäm-
mandet av dess innebörd) bör användas miljöetiska teorier (vilket gjorts i 
Artikel I), istället för antropocentriska sådana, det vill säga teorier där män-
niskan sätts i centrum. Här kan man dock hävda att det är möjligt att tala om 
en ”miljöetisk version” av etiska teorier som kanske ursprungligen inte har 
en sådan inriktning. Det är just detta som görs genom användningen av de-
ontologisk etik i Artikel I, där det talas om plikter inte bara gentemot mänsk-
ligheten utan även gentemot naturen, och att man kan tänka sig att naturen, 
och inte bara människor, har rättigheter.111

Som tidigare beskrivits finns versioner av utilitarismen som tar hänsyn inte 
bara till människors upplevelser, utan till alla kännande varelsers, och 
kanske skulle teorin på ett rimligt sätt kunna gå att utöka till att omfatta även 
icke-förnimmande ting i naturen. En tänkbar väg är att modifiera vad som 
ska avses med ”nytta”. Utöver hedonism och preferentialism talas ibland om 
perfektionism, där man tänker sig nytta som en lista med ”godheter”, som 
man vill maximera.112 Det skulle visserligen fortfarande inte innebära att 
naturen som sådan har egenvärde, men att olika godheter föreligger beträf-
fande naturen (till exempel skönhet), hos såväl kännande som icke-kännande 
varelser, skulle kunna anses ha ett egenvärde.

Det kan även kort nämnas att man inom den så kallade ”dygdeetiken” (som i 
övrigt inte behandlas i denna uppsats) – en etisk teori som tar fasta på att vi 

108 Jämför med Sinnott-Armstrong, 2015, #1.
109 Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005, s. xxvi.
110 Prop 1997/98:45 I, s. 163.
111 Se sista stycket i avsnittet ”Deontologisk etik och prima facie-plikter”.
112 Backman et al., 2012, s. 161; Parfit, 1984, s. 4.



42

människor ska utveckla goda karaktärsdrag snarare än att utföra specifika
handlingar – skulle kunna klassa det som en dygd att ta hänsyn till natu-
ren.113

De etiska teorier som finns och traditionellt haft människan i fokus (till 
skillnad från djupekologin) kan således omformuleras till att ha ett miljöe-
tiskt perspektiv i grunden. Därmed kan man hävda att vilken etisk teori som 
helst egentligen har potential att passa vid tolkningen av eller bestämmande 
av innehållet hos miljöbalkens portalparagraf, så länge den har en miljöetisk 
inriktning. Ett argument för att det trots detta kan vara rimligt att använda en 
miljöetisk variant av deontologisk etik, i stället för till exempel utilitarism, är 
att det beträffande den förra i större omfattning redan finns en utvecklad 
teoribildning, som är välunderbyggd och välrenommerad. Ett kanske ännu 
starkare argument är att inte ens en förespråkare av sådan miljöetisk variant 
av utilitarismen som beskrivs ovan vanligen skulle acceptera att naturen i sig
har ett värde, vilket innebär att det moraliska ställningstagande som idag 
tycks göras i miljöbalkens portalparagraf är oförenligt med även denna vers-
ion av utilitarism.

Definition av ”naturen”
Med ordet ”naturen”, som förekommer i miljöbalkens portalparagraf och 
således kommer användas i denna uppsats, kan det refereras till olika saker. 
Det kan noteras att det inte presenteras någon definition av ordet ”naturen” i 
till exempel förarbeten till miljöbalken, och att en definition för övrigt är 
svår att göra bland annat eftersom den kräver många gränsdragningar.

En möjlighet är att med ordet ”naturen” mena sådant som är helt fritt från 
mänsklig påverkan, men eftersom det mesta vid det här laget har påverkats 
av människor (genom till exempel miljöskadliga utsläpp) är det svårt att 
tänka sig någonting, åtminstone på jorden, som är en del av naturen enligt en 
sådan definition.114 Den definitionen är således inte särskilt fruktbar.

Katz har föreslagit att vi med ordet ”naturen” ska referera till saker i världen 
som så långt som möjligt är utom mänsklig manipulation och kontroll.115

Denna formulering tillåter viss påverkan från människor, vilket som ovan 
beskrivits verkar rimligt ha med i en definition av ”naturen”. Samtidigt pekar 
den på just det som vi ofta finner att naturen ska besitta – ett visst mått av 
orördhet av människan. En liknande definition kommer här att användas:

113 Tännsjö, 2000, s. 94.
114 Katz, 1991, s. 94–95.
115 Katz, 1991, s. 95.
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Någonting är en del av naturen om och endast om det är långt från mänsklig 
manipulation och kontroll.

En skog (eller annat område) som funnits utan människans direkta ingrepp 
hör då självklart till naturen. En skog som planterats av människor hör fort-
farande till naturen, men är inte lika naturlig som den förstnämnda skogen.
Den planterade skogen har förvisso i stor utsträckning utsatts för mänsklig 
manipulation och kontroll, men den kan fortfarande leva sitt eget liv utan 
kontroll av människan. En (mindre) park där växtligheten kontrolleras mer 
noggrant hör kanske inte till naturen enligt denna definition, även om parken 
påminner om eller liknar någonting som hör till naturen. Icke-levande ting 
som skapats av människor (till exempel mobiltelefoner) kan knappast sägas 
vara en del av naturen, men däremot icke-levande ting som funnits utan 
mänskliga ingrepp, såsom berg och stenar. Det finns många gränsfall att ta 
upp, men definitionen tycks klara sig förhållandevis bra.

Uttrycket ”långt från” är vagt, det vill säga det är svårt att säga en exakt 
gräns där någonting blir ”långt ifrån” mänsklig manipulation och kontroll.
Detta gör att det inte blir självklart var man ska dra en gräns för vad som kan 
sägas tillhöra ”naturen”. Detta ligger i linje med att naturlighet tycks komma
i grader, där vissa saker som ligger längre från mänsklig manipulation och 
kontroll kan sägas vara mer naturliga, och därmed med större sannolikhet 
hamnar på ”natur”-sidan om man ska försöka dra en definitiv gräns. Inom 
ramen för denna uppsats behövs nog ingen precisare definition av ”naturen” 
än den ovan givna, eftersom den räcker för att man ska inse att det finns 
saker (till exempel skogar och berg) som kan vara värda att skydda men som 
vi samtidigt kan vilja bruka.

Kvalitativ metod

Insamling och bearbetning av kvalitativa data

Metodbeskrivning
Inom ramen för Artikel II gjordes en intervjustudie, vilken här ska beskrivas.
Totalt genomfördes sex enskilda intervjuer med sex personer. Intervjuerna 
var semi-strukturerade och utgick från en intervjuguide som utformats i för-
väg, samt spelades in. Intervjuguiden återfinns i bilaga II. Några av intervju-
personerna bad om och fick intervjufrågorna på förhand. Varje intervju va-
rade i en till en och en halv timme. Intervjuerna skedde under hösten 2014 
och våren 2015. Alla intervjupersonerna delgavs information om att de 
skulle vara anonyma vid presentationen av den inhämtade informationen,
samt samtyckte till att intervjuerna spelades in.
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De sex intervjupersonerna arbetade vid Jordbruksverket (två personer), 
Skogsstyrelsen (två personer), Naturvårdsverket (en person) samt Rege-
ringskansliet (Näringsdepartementet) (en person). Personerna intervjuades 
eftersom de arbetade med policyfrågor rörande invasiva främmande arter 
respektive växtskydd. En av personerna från Skogsstyrelsen samt personen 
från Naturvårdsverket blev utvalda efter att de hittats via myndigheternas 
hemsidor på internet. Andra intervjupersoner tipsade även om dessa, dock 
efter att de redan kontaktats för intervju. Den andra personen från Skogssty-
relsen samt personen från Regeringskansliet blev utvalda efter rekommen-
dation från andra intervjupersoner. De båda personerna från Jordbruksverket 
blev utvalda efter att en annan person från samma myndighet (som kontakta-
des men ej blev intervjuad) hänvisade till dem.

Vid intervjuerna ställdes frågor från intervjuguiden samt vissa ytterligare 
följdfrågor. Intervjuerna spelades in, transkriberades och kodades. Kodning-
en bestod i sortering av intervjupersonernas uttalanden under rubriker, vilket 
gav resultatet att liknande uttalanden från olika intervjupersoner framträdde 
tydligt. Rubrikerna (eller koderna) utformades utifrån de teman som fanns i 
intervjuguiden, men justeringar gjordes efter intervjuerna, främst genom att 
nya rubriker lades till, eftersom intervjupersonerna hade tagit upp vissa saker 
som inte fanns med i intervjuguiden. En sammanfattning av koderna finns i 
bilaga III. Efter att innehållet under varje rubrik sammanfattats lyftes rele-
vant empiriskt material in i Artikel II.

Metoddiskussion
Validiteten hos intervjustudien i Artikel II får anses öka av att intervjuperso-
nerna arbetar med lagstiftningen i praktiken, och deras uppfattning är således 
högst relevant för att synliggöra praktiska problem med lagstiftningen. En-
ligt Sandgren kan rättsvetenskapen nyttja empiri för att bland annat bedöma 
bestämmelsers ändamålsenlighet och rekommendera lagändringar.116 De 
normkonflikter och praktiska problem som beskrivs av intervjupersonerna 
har medfört att intervjustudien har bidragit med relevant empiriskt material 
till de teoretiska frågor som diskuteras i Artikel II och i denna kappa. Antalet 
intervjupersoner (sex stycken) är relativt litet, vilket gör att vissa typer av 
slutsatser inte är rimliga att dra av intervjustudien. Studiens syfte var dock 
inte att till exempel bidra till en heltäckande statistisk undersökning av de 
praktiska problem som lagstiftning leder till. Det faktum att några noggrant 
utvalda personer som arbetar med och berörs av lagstiftningen lyfter fram att 
de upplever att det finns normkonflikter som är svåra att hantera i praktiken
kan räcka för att öka intresset för och vikten av att i forskning behandla frå-
gor om normkonflikter. De teoretiska diskussioner som förs i uppsatsen får 
då en koppling till det praktiska juridiska tillämpningsarbetet och kan för-

116 Sandgren, 2006, s. 548.
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hoppningsvis bidra till att öka förståelsen av vad de praktiska problemen 
handlar om, och därmed också öka möjligheterna att lösa dem.

Den intervjuteknik som användes är reliabel på så sätt att den går att upprepa 
på ungefär samma sätt med samma intervjuguider och intervjupersoner med 
liknande erfarenheter, och då förhoppningsvis ge liknande utfall. Den som 
intervjuar kan givetvis på ett eller annat sätt påverka intervjupersonerna, 
deras uttalanden och därmed resultatet av intervjustudien.117 Att intervjufrå-
gorna inte var direkt personliga och intervjupersonerna visste att de skulle få 
vara anonyma samt hade fått information om såväl forskningsprojektet som 
syftet med intervjuerna på förhand, talar för att svaren på intervjufrågorna 
inte skulle bli noterbart annorlunda om en annan forskare hade gjort inter-
vjuerna (ceteris paribus). En annan forskare hade dock troligen inte ställt 
exakt samma följdfrågor, vilket innebär att vad som tas upp på intervjuerna 
trots allt kan variera något beroende på vem som genomför intervjuerna.

En variation av följdfrågor påverkar i sin tur kodningen, i och med att kod-
ningen inte bara baserades på de teman som på förhand fanns i intervjugui-
den, utan även på vad som sades under intervjuerna (till exempel om nya 
teman dök upp). Det förra går enkelt att upprepa medan det senare påverkas 
av hur intervjun förlöper. Dessa potentiella variationer skulle eventuellt 
kunna undvikas genom att inte ställa följdfrågor alls, det vill säga genomföra 
en strukturerad intervju,118 men det hade inte varit önskvärt i detta samman-
hang. Förståelsen för intervjupersonernas svar hade troligen blivit mindre 
om de inte ombetts att utveckla vissa av sina svar.

Att intervjupersonerna utvecklar sina svar ger vidare utrymme för nya spår, 
vilket – även om det minskar rekonstruerbarheten – kan ses som positivt i 
just detta sammanhang. Ofta är det ju intressant och viktigt när det dyker upp 
någonting, till exempel kännedom om praktiska problem med en lagstiftning, 
som forskaren inte tänkt på från början. Här måste avvägningar göras i stun-
den beträffande hur långt man ska gå vid sidospår. En gemensam sak som 
alla som genomför intervjun då kan förhålla sig till är intervjuguiden och 
tiden man har för att ta sig igenom den – dessa aspekter hjälper till att ge-
nomföra intervjun på ungefär samma sätt varje gång.

En forskningsetisk betänklighet avseende intervjustudien är att när intervju-
erna genomfördes fick intervjupersonerna endast information om att det 
skulle skrivas en vetenskaplig artikel om växtskyddslagstiftning och lagstift-
ning om invasiva främmande arter där det empiriska materialet skulle an-
vändas. Att artikeln sedermera skulle ingå i en licentiatuppsats var ännu inte 
bestämt och denna information kunde därmed inte delges intervjupersonerna. 

117 Backman et al., 2012, s. 309.
118 Backman et al., 2012, s. 308.
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Uppsatsen är en sammanläggning utifrån bland annat denna artikel, men 
belyser till viss del andra frågor än dem som tas upp i artikeln. På så vis har 
resultatet av intervjustudien använts för delvis nya syften. Det empiriska 
materialet har dock inte bearbetats på något nytt sätt. Att deltagarna visste att 
de ingick i ett forskningsprojekt, inom vilka sammanläggningsavhandlingar 
och sammanläggningsuppsatser ofta skrivs, gör att man kan anta att de var 
medvetna om att denna artikel skulle kunna komma att användas i sådant 
material. Man kan rimligen även utgå från att deltagarna insåg att deras utta-
landen kan användas för att belysa en mängd olika frågor. De frågor som 
behandlas i kappan ligger vidare nära de frågor som diskuteras i artikeln, om 
än med ett annorlunda fokus. Slutsatsen kan således dras att intervjuperso-
nerna troligen inte hade valt att uttala sig annorlunda om de hade känt till 
uppsatsen, och att det inte är forskningsetiskt problematiskt att använda re-
sultatet av intervjustudien, via artikeln där de presenteras, i denna uppsats. 
Denna slutsats stöds även av att intervjustudien är av den karaktären att den 
inte kräver någon formell etisk prövning, samt att intervjupersonerna är ano-
nyma.

Fallstudiemetodik

Metodbeskrivning
Fallstudier kan användas för att få en bild av och förståelse för specifika 
frågor och problem, genom att inrikta sig på ett visst exempel.119 I uppsatsen 
reds begreppet normkonflikt ut genom att först göra en definition och sedan 
peka ut typexempel som uppfyller kraven i definitionen. Dessa typexempel 
finns i de två fallstudierna från Artikel I respektive Artikel II. Urvalet av 
fallstudier gjordes med utgångspunkt i de två artiklarna, som jag kunde se 
binds ihop av ett gemensamt tema: normkonflikter. Som beskrivs i inled-
ningen till uppsatsen återkommer detta tema även på många andra håll inom 
miljörättslig forskning. Jag fann under arbetet med kappan att artiklarna 
kunde användas för att belysa hur rättsliga normkonflikter kan se ut i prakti-
ken, och därmed utgöra en grund för en vidare diskussion om normkonflik-
ter.

Metoddiskussion
En fördel med metoden att använda fallstudier är att den är förankrad i verk-
liga situationer.120 Att det går att finna exempel från verkligheten som stäm-
mer överens med den definition som presenteras av ”normkonflikt” talar för 
att definitionen är rimlig och användbar i praktiken. En problematik med 
fallstudier som forskningsmetod är dock att de kan ge en förenklad eller 

119 Merriam, 1994, s. 36 och 58.
120 Merriam, 1994, s. 46.
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överdriven bild.121 Som forskare bör man givetvis inte till exempel försöka 
beskriva situationerna i fallstudierna på ett felaktigt sätt för att få dem att 
passa in i en viss kontext eller ”mall”. Även om jag medvetet försöker att 
undvika detta, finns det i en uppsats av detta omfång inte utrymme att ta upp 
alla relevanta aspekter rörande de situationer som beskrivs i fallstudierna. 
Risken för en förenklad bild torde dock minska genom en kritisk granskning 
av fallstudierna och i vilken mån de faktiskt utgör exempel på normkonflik-
ter.122 Ett exempel på sådan kritisk granskning som lett till en mer nyanserad 
bild är att det beträffande fallstudie I diskuteras olika möjligheter att tolka 
lagtexten, där vissa tolkningar leder till normkonflikt och andra inte.

Ett annat problem med användandet av fallstudier är att det går att ifrågasätta
om resultaten från enstaka fall går att generalisera till andra eller alla fall. 
Detta problem är dock inte aktuellt för denna uppsats, eftersom fallen inte 
har använts för något sådant ändamål. Fallen har använts som två exempel 
på potentiella normkonflikter i lagstiftning, och den slutsats man då kan dra 
handlar om huruvida det föreligger eller inte föreligger normkonflikter i 
dessa fall, inte i andra fall.

121 Merriam, 1994, s. 47.
122 Jämför med Merriam, 1994, s. 176.
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Resultatsammanfattning, analys och 
diskussion

I denna del sammanfattas huvudpoängerna i de två ingående artiklarna och 
analyseras vilka typer av normkonflikter som exemplifieras i respektive fall-
studie. Här besvaras således de två forskningsfrågor som går att finna i in-
ledningen av uppsatsen:

1. Råder det någon normkonflikt i miljöbalkens portalparagraf i fråga 
om tillskrivandet av naturens ”skyddsvärde” och människans ”rätt”
att bruka naturen, och i så fall vilken typ av normkonflikt?

2. Råder det någon normkonflikt mellan den i miljöbalken uttryckta 
”försiktighetsprincipen” samt internationella frihandelsavtal, och i så 
fall vilken typ av normkonflikt?

De ingående artiklarnas resultat kommer därmed att beskrivas utifrån den 
terminologi om normkonflikter som behandlas i avsnittet ”Vad är en norm-
konflikt?”, och vidare kommer förslag på hur dessa normkonflikter kan 
kopplas till etiska uttryck eller utgångspunkter i lagen att presenteras. Däref-
ter följer diskussioner om vilka problem som normkonflikter kan föra med 
sig, samt huruvida fallstudiernas normkonflikter är lösta eller olösta givet de 
etablerade lösningsförslag som finns och presenterades i avsnittet ”Vad är en 
normkonflikt?”.

Fallstudie I

Sammanfattning
I Artikel I är en del av miljöbalkens portalparagraf föremål för diskussion, 
närmare bestämt inledningen, som uttrycker följande:
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Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att na-
turen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.123

I portalparagrafen uttrycks således vilka mål det finns med miljöbalken. Det 
förekommer här till synes etiska ställningstaganden, i och med att det talas 
om en insikt att naturen har ett skyddsvärde samt att människan har en rätt
att förändra och bruka naturen (men att den rätten är förenad med ett förval-
taransvar). Eftersom dessa ställningstaganden vid en första anblick låter 
motsägelsefulla, och motsägelsefullheten vid en första anblick tycks bero på 
att paragrafen ger uttryck för motstridiga etiska intressen, väckte paragrafen 
mitt intresse och jag beslöt mig för att undersöka den närmare.

En rättsutredning görs i Artikel I med syfte att ta reda på vad skyddsvärdet
samt människans rätt består i. Här studeras äldre lagstiftning som dessa for-
muleringar är hämtade från, förarbeten till denna, samt förarbeten till miljö-
balken.124 Några uttalanden i miljöbalkens förarbeten indikerar att det med 
”skyddsvärde” avses att naturen har två olika typer av värden. Dessa uttalan-
den är följande:

Naturen utgör inte bara livsmiljö för människan utan har dessutom ett 
eget skyddsvärde.125

Utgångspunkten för miljöbalkens regler är också att naturen som sådan 
har ett värde126

[…] vilket är en naturlig följd av att naturen tillerkänns ett självständigt 
skyddsvärde.127

Förutom att naturen har ett skyddsvärde som sådan är naturen och dess 
resurser en förutsättning för produktion och välfärd och för människans 
fortlevnad.128

Uttalandena i förarbetena belyser distinktionen mellan intrinsikalt och 
extrinsikalt värde.129 Implikationerna av dessa värden beskrivs dock inte i 

123 1 kap. 1 § 1 st. 1 och 2 m. miljöbalken.
124 Se avsnittet ”Metoder och teorier”.
125 Prop. 1997/98:45 II, s. 7.
126 Prop. 1997/98:45 II, s. 8.
127 Prop. 1997/98:45 II, s. 9.
128 Prop. 1997/98:45 II, s. 9.
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miljöbalkens förarbeten. När implikationerna av ett intrinsikalt värde besk-
rivs utifrån miljöetiska teorier (enligt vilka naturen antas ha ett intrinsikalt 
värde), visar det sig att ställningstagandet har långtgående begränsningar för 
människans handlingsutrymme.130

Någon ingående beskrivning om vad människans rätt att bruka naturen inne-
bär går däremot inte att finna, och därför dras slutsatsen att antagandet att 
människan har en sådan rätt är baserat på ett antropocentriskt (människocen-
trerat) synsätt på vad som är värdefullt, vilket kan förklaras av att synsättet 
haft starka rötter i västerländsk tradition.131

Efter att tolkningarna gjorts av miljöbalkens portalparagraf, diskuteras 
huruvida de två uttalandena i paragrafen står i konflikt med varandra, och 
om uttalandena därför bör tolkas på ett annat sätt. Olika sätt att tolka uttalan-
dena diskuteras och jämförs i artikeln, och det presenteras ett förslag på en 
alternativ formulering av paragrafen som skulle innebära att vissa problem 
undviks.

De problem som skulle följa av en potentiell normkonflikt kan antagligen 
minska om bestämmelsen i fråga inte har några särskilda juridiska konse-
kvenser.132 Flera svenska jurister skriver dock att de målsättningar som står 
utskrivna i miljöbalkens portalparagraf har och bör ha stor betydelse i rätts-
tillämpningen,133 och man har i flera av Mark- och miljööverdomstolens 
avgöranden refererat till portalparagrafen och de mål som uttrycks i den.134

Domstolen anger bland annat att paragrafen (tillsammans med vissa andra 
paragrafer) ger de huvudsakliga ramarna för prövningen.135

Det finns således stor anledning att försöka utreda paragrafens innebörd. 
Litteraturstudier som gjordes i arbetet med Artikel I gav dock vid handen att 
det ofta inte ens görs försök till att reda ut vad olika termer i denna portalpa-
ragraf egentligen betyder. Ofta återges snabbt portalparagrafens ordalydelse, 
utan att man stannar till och reflekterar över implikationerna av portalpara-
grafens innehåll.

129 Se vidare avsnittet ”Intrinsikalt och extrinsikalt värde”.
130 Se avsnittet ”Normativ etik och värdeteori”.
131 Devall & Sessions, 1985, s. 90.
132 Se vidare avsnittet ”Problem med normkonflikter”.
133 Bengtsson, 2001, s. 28 och 46; Michanek & Zetterberg, 2012, s. 95–96. Jämför 
med Westerlund, 2003, s. 58.
134 Exempelvis MÖD 2003:45, MÖD 2005:55, MÖD 2005:66, MÖD 2006:53, MÖD 
2009:48, MÖD 2010:13, MÖD 2010:38 och MÖD 2010:53.
135 MÖD 2010:53.
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Råder det då någon inkonsistens i miljöbalkens portalparagraf i fråga om 
tillskrivandet av naturens ”skyddsvärde” och människans ”rätt” att bruka 
naturen? I Artikel I görs en tolkning av paragrafen enligt vilken naturen i 
paragrafen antas ha ett egenvärde. Givet att denna tolkning är riktig, tycks 
påståendet om naturens skyddsvärde inte vara förenligt med ett annat anta-
gande i samma paragraf, nämligen antagandet att människan har rätt att för-
ändra och bruka naturen (om än detta är förenat med ett förvaltaransvar). Att 
naturen har egenvärde implicerar nämligen att det moraliska utrymmet för 
vad vi får göra mot naturen är begränsat, och därmed att människan inte får 
utöva sin ”rätt” att förändra och bruka naturen på vilket sätt som helst. I arti-
keln diskuteras vilken omfattning en sådan rätt rimligen kan ha om vi samti-
digt antar att naturen har egenvärde. Handlar det om en väldigt svag rätt? 
Troligen inte, eftersom människan erbjuds ett stort handlingsutrymme av 
rättssystemet som helhet. Påståendet ”naturen har ett skyddsvärde” bör nog i 
stället tolkas på ett svagare sätt, och kanske rentav omformuleras, för att 
lagregelns utformning ska vara konsistent.136

Analys: Vilken sorts konflikt?
Om både ”människans rätt” och naturens ”skyddsvärde” tolkas starkt hamnar 
vi i en normkonflikt där ”människans rätt” (underförstått) tillåter oss att ut-
föra vissa handlingar som naturens ”skyddsvärde” förbjuder oss att utföra. 
Som exempel kan nämnas bedrivande av verksamhet som är skadlig för mil-
jön – människan skulle enligt ”människans rätt” vara tillåten att bedriva den, 
samtidigt som naturens ”skyddsvärde” skulle förbjuda sådan verksamhet. 
Om sådan verksamhet bedrivs, bryts det mot den bestämmelse som förbjuder 
den, men handlas det i enlighet med den bestämmelse som tillåter den. Den 
typ av normkonflikt som här kan uppstå – beroende på hur lagtexten tolkas –
är sammanfattningsvis en konflikt mellan en regel som förbjuder en hand-
ling, och en regel (i det här fallet samma paragraf) som tillåter samma hand-
ling. Detta kan illustreras med följande figur:

136 Jämför med avsnittet ”Tolkningsmetoder och tolkningsprocesser”.
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Figur 2.

Fallstudie II

Sammanfattning
Med ”invasiv främmande art” menas en art, underart eller lägre taxonomisk
enhet som introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbred-
ning, och vars introduktion och/eller spridning till exempel utgör ett hot mot 
den biologiska mångfalden.137 Spridningen av invasiva främmande arter via 
mänsklig verksamhet som till exempel handel med växter och växtprodukter 
betraktas numera som ett av de största hoten mot just biologisk mångfald –
avsaknaden av naturliga fiender gör att de invasiva arterna kan åstadkomma
oåterkalleliga skador, såsom minskad genetisk variation och till och med
utrotning av andra arter.138 Artikel II behandlar den rättsliga kontrollen av 
sådana invasiva främmande arter på svensk nationell nivå, EU-rättslig nivå 
och internationell nivå. För att fastställa hur förutsättningarna ser ut för att 
införa striktare kontroll av invasiva främmande arter i Sverige innehåller 
artikeln dels en redogörelse för det rättsliga ramverket på respektive nivå,
samt empiriskt material i form av resultatet av intervjuer med personer på 

137 Naturvårdsverket, 2008, s. 39.
138 Pettersson, Strömberg & Keskitalo, 2016, s. 214.
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statliga myndigheter som arbetade med utformning, tillämpning och föränd-
ring av lagstiftningen på detta område.

En av huvudpoängerna i Artikel II är att tillämpningen av försiktighetsprin-
cipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § 2 st. miljöbalken, hade kunnat användas till 
stöd för att hindra etablering och spridning av invasiva främmande arter, och 
i detta avseende därmed en minskning av hotet mot den biologiska mångfal-
den, men att detta inte kan ske på grund av motstridigheter på de olika nivå-
erna av rättslig reglering gällande vilken innebörd principen ska tillmätas.

Försiktighetsprincipen innebär i grova drag att försiktighetsåtgärder ska 
vidtas när en aktivitet utgör en risk för till exempel hälsa eller miljö.139 Prin-
cipen återfinns på olika håll i miljörättsliga bestämmelser, och i olika strikta 
versioner. Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår följande:

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön.

Här återfinns därmed en så kallad ”strikt version” av försiktighetsprincipen, 
vilken som framgår av andra stycket innebär att åtgärder ska vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet är skadlig för miljön. Detta kan 
jämföras med ett krav på att det ska vara till exempel bevisat att skada kom-
mer att inträffa till följd av en verksamhet. En annan viktig aspekt av den 
strikta versionen är att bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren – det är 
således denne som har att visa att verksamheten inte orsakar skada och olä-
genhet för miljön. En så kallad ”svag version” av försiktighetsprincipen in-
nebär å andra sidan att åtgärder ska vidtas när, och först när, det finns bevis
för att skada kommer att inträffa. Det räcker således inte om det bara finns 
skäl att anta, och inga bevis. En sådan svag version av försiktighetsprincipen 
förekommer i Världshandelsorganisationens SPS-avtal (”Sanitary and 
Phytosanitary Agreement”).

Världshandelsorganisationens huvuduppgift är att underlätta internationell 
handel, till exempel genom att förhindra handelshinder. I SPS-avtalet anges 

139 Pettersson & Goytia, 2016, s. 109.
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hur länder ändå får vidta vissa säkerhetsåtgärder som inskränker handel när 
åtgärderna är nödvändiga för att skydda människors, djurs och växters liv 
eller hälsa. Det anges att medlemmarna har rätt att vidta åtgärder men samti-
digt att de har en skyldighet att göra det utan att skapa onödiga handelshin-
der. Som framgår av artikel 2 punkt 2 i SPS-avtalet krävs till exempel först
att det finns vetenskapliga bevis för att negativa effekter för liv och hälsa 
faktiskt kommer att inträffa till följd av handeln. Detta kan jämföras med
miljöbalkens formulering ”skäl att anta”, som därmed ställer ett betydligt 
lägre krav på vad man behöver veta innan man vidtar en åtgärd.

I Artikel II dras slutsatsen att miljöbalken genom 2 kap. 3 § 2 st. som inne-
fattar en strikt försiktighetsprincip har potential att erbjuda möjligheter att 
förhindra spridning av invasiva främmande arter. Detta eftersom verksam-
heter (som till exempel handel) som innebär en risk med stöd av denna regel 
skulle kunna gå att hindra eller motverka i tid (om det inte finns några andra 
skyddsåtgärder som kan utföras för att minimera risken utan att hindra verk-
samheterna). Ett sådant hindrande, till exempel genom införandet av vissa 
typer av kontroller av verksamheter, kan dock strida mot den grundläggande 
principen om fri handel. Eftersom Sverige i egenskap av såväl medlem i 
Världshandelsorganisationen som i den Europeiska Unionen har ingått avtal 
om fri handel med varor och tjänster, är landet ålagt att följa reglerna i avta-
len för att undvika att tvistelösningsprocesser inleds.140 Att inte rätta sig efter 
beslut som följer av sådana processer kan leda till sanktioner, till exempel i
form av strafftullar.141

Enligt SPS-avtalet kan förvisso principen om fri handel åsidosättas om det 
finns vetenskapliga bevis för att negativa effekter på miljön kommer att in-
träffa till följd av handel, men, och det är här motstridigheten uppstår: prin-
cipen om fri handel gäller i vissa situationer där miljöbalkens strikta försik-
tighetsprincip skulle föreskriva att åtgärder för att stoppa handel ska vidtas. 
Mer specifikt avses situationer där det bedöms finnas skäl att anta, men ej 
finns vetenskapliga bevis för, att handel är skadlig för miljön. Här kommer 
SPS-avtalet inte att tillåta att försiktighetsåtgärder vidtas (med vissa undan-
tag för en kort tid), medan miljöbalkens formulering av försiktighetsprinci-
pen kommer att föreskriva att försiktighetsåtgärder ska vidtas.

Med anledning av att Sverige som medlem är ålagt att följa det internation-
ella frihandelsavtal som ingåtts, finns således i relation till detta avtal be-
gränsningar för Sveriges möjligheter att i praktiken tillämpa den strikta vers-
ion av försiktighetsprincipen som uttrycks i miljöbalken. Att principen om 
fri handel och SPS-avtalets svaga försiktighetsprincip därmed innebär att det 

140 Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 344–345.
141 Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 345.
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uppstår en viss begränsning i möjligheterna att förhindra spridning och eta-
blering av invasiva främmande arter påtalades även av intervjupersonerna i 
intervjustudien som gjordes inom ramen för Artikel II.

Det kan således konstateras att det råder en motstridighet mellan en nationell 
miljörättslig regel, där en strikt försiktighetsprincip föreskrivs, och ett inter-
nationellt frihandelsavtal som inbegriper en svag försiktighetsprincip som 
undantag till frihandel. Detta innebär att det i vissa lägen, om man väljer att 
agera såsom frihandelsavtalet säger att man ska agera, finns begränsningar 
för att som till exempel myndighet agera för att förhindra ett potentiellt mil-
jöproblem – i detta fall ett hot mot den biologiska mångfalden – till förmån 
för upprätthållandet av fri handel.

Beträffande invasiva främmande arter är det särskilt problematiskt att in-
vänta vetenskapliga bevis för skada, eftersom den invasiva främmande arten 
då hinner sprida sig och det kan vara omöjligt att stoppa dess utbredning och 
fortsatta spridning, och därmed också de problem som följer av detta – ett 
problem som lyftes fram av flera av intervjupersonerna. Vikten av insatser i 
ett tidigt skede betonades av flera intervjupersoner. Tidiga insatser kan dock 
i praktiken vara svåra att motivera med vetenskapliga bevis, till exempel för 
att sådana inte har hunnit samlas in, men däremot i större utsträckning möj-
liga att motivera med att ”det finns skäl att anta” att en invasiv främmande 
art kommer att sprida sig.

Analys: Vilken sorts konflikt?
2 kap. 3 § miljöbalken anger att åtgärder ska vidtas för att förhindra verk-
samhet som är skadlig för miljön redan när det finns skäl att anta att så är 
fallet, även om några vetenskapliga bevis inte finns. I en sådan situation 
ålägger däremot SPS-avtalet medlemmarna att upprätthålla principen om fri 
handel och inte vidta någon åtgärd. Således framstår det som tydligt att den 
konflikt som kan identifieras i fallstudien är mellan en norm (2 kap. 3 § mil-
jöbalken) som påbjuder en handling, och en annan samtidigt gällande norm 
(i SPS-avtalet) som förbjuder en handling. Det i miljöbalken uttryckta påbu-
det att agera, och till exempel stoppa handel, hamnar i den beskrivna situat-
ionen i konflikt med det i SPS-avtalet uttryckta förbudet att stoppa handel. 
Normkonflikten kan illustreras med följande figur:
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Figur 3.

Vilka motstridiga etiska utgångspunkter kan då sägas ligga bakom normkon-
flikten? Ur ett miljöetiskt perspektiv är en strikt försiktighetsprincip motive-
rad. Principen finns tydligt till för att förhindra att människor, djur och väx-
ter (det vill säga i vissa avseenden miljön eller naturen) skadas, vilket är i
linje med de huvudsakliga idéerna hos miljöetiska teorier. De miljöetiska 
teorierna, däribland främst djupekologin, föreskriver att vi i våra handlingar 
ska ta naturen i beaktande, och även prioritera miljön framför vissa mänsk-
liga intressen.142 Att vidta skyddsåtgärder redan när det finns skäl att tro att 
skada kan inträffa på naturen passar väl in i ett sådant tankesätt, enligt vilket
till exempel en verksamhet som i och för sig hade kunnat medföra stor eko-
nomisk vinst inte skulle tillåtas.

Samtidigt som en sådan princip existerar i lag, främjar SPS-avtalet i första 
hand fri handel, även om risk för skada föreligger, så länge det inte finns 
vetenskapliga bevis för att skadan kommer att inträffa, vilka dock kan vara 
kostsamma och ta lång tid att frambringa. Detta står i strid med det miljöe-
tiska tankesättet, men upprätthållandet av en fri handel med hjälp av den 
svaga försiktighetsprincipen skulle å andra sidan kunna betraktas som utili-
taristiskt motiverat, i termer av den nytta som fri handel medför. Här kan 
dock invändas att det är svårt att på förhand avgöra nyttan av att upprätthålla 
fri handel i denna omfattning. Det tycks inte särskilt kontroversiellt att hävda 
att fri handel som sådan kan förväntas medföra stor ekonomisk vinst och 
sociala fördelar. Dock kan viss handel, om den sker på bekostnad av miljön, 
i det långa loppet medföra mindre nytta totalt sett, jämfört med om den fria 
handeln hade begränsats för att förhindra skador på miljön. Här behöver en 
uppskattning av den förväntade nyttan göras av experter inom området (det 
är en empirisk fråga som inte kan besvaras i detta sammanhang). När detta är 
gjort, kan man avgöra om upprätthållandet av en fri handel med hjälp av den 
svaga försiktighetsprincipen är utilitaristiskt motiverat eller ej.

142 Se avsnittet ”Normativ etik och värdeteori”.
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Problem med normkonflikter
De normkonflikter som beskrivs i uppsatsens fallstudier för med sig en rad 
problem, vilka, efter en kort sammanfattning om vad normkonflikterna hand-
lar om, presenteras i detta avsnitt.

Den potentiella normkonflikt som beskrivs i fallstudie I är en sådan mellan 
en bestämmelse (om naturens skyddsvärde) som förbjuder en handling, och 
en bestämmelse (om människans rätt att bruka naturen, i samma paragraf) 
som tillåter en handling. (Ordet ”potentiell” används eftersom det inte kon-
stateras att det faktiskt råder en normkonflikt, utan att denna konflikt kan
uppstå beroende på hur de stadganden som görs om naturens skyddsvärde 
och människans rätt att bruka naturen tolkas.) Som beskrivs i avsnittet ”Vad 
är en normkonflikt?” försätter detta inte rättssubjektet i ett regelrätt dilemma, 
eftersom det går att följa regeln som förbjuder utan att bryta mot regeln som 
tillåter. Det går dock inte att utföra en handling och stödja sig på den norm 
som tillåter den, utan att bryta mot den norm som förbjuder samma handling.

Den normkonflikt som beskrivs i fallstudie II är en sådan mellan en norm i 2
kap. 3 § miljöbalken som påbjuder en handling, och en annan samtidigt gäl-
lande norm i SPS-avtalet som förbjuder en handling. Som beskrivs i avsnit-
tet ”Vad är en normkonflikt?” försätts rättssubjektet – till exempel en myn-
dighetsperson som ska besluta om en verksamhet ska få fortsätta – här i ett 
dilemma. Ett påbud enligt miljöbalken att lägga ner, förbjuda eller starkare 
kontrollera en verksamhet om det finns skäl att anta att verksamheten medför
skador för människors hälsa och miljön, strider mot SPS-avtalet om det inte 
också samtidigt finns vetenskapliga bevis för att skada kommer att ske. Att i 
avsaknad av vetenskapliga bevis tillåta ett fortsatt bedrivande av en verk-
samhet som det finns skäl att tro medför skada är dock inte tillåtet enligt den 
försiktighetsregel som kommer till uttryck i miljöbalken. Det går således i ett 
sådant fall inte att handla i enlighet med båda normerna samtidigt, om man 
till exempel som myndighetsperson ska avgöra huruvida en verksamhet ska 
tillåtas eller inte tillåtas.

Meningslös lag
Att det i situationen som presenteras i fallstudie I går att följa delen av para-
grafen som förbjuder utan att bryta mot delen av paragrafen som tillåter kan 
verka positivt eftersom det då finns ett sätt att agera i enlighet med lagen 
(nämligen genom att följa den del som förbjuder). Ett problem är dock att 
den tillåtande normen i en sådan situation måste ge vika för den förbjudande 
normen, på så vis att den måste bortses från. Detta gör att den tillåtande 
normen blir meningslös – den finns, men kan inte (lagligen) åberopas som 
stöd för att utföra de handlingar som den tillåter. Om en sådan regel är av-
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sedd av lagstiftaren att utgöra undantag från normen om förbud, och så ej 
sker i praktiken, går lagstiftarens intention förlorad, ty rättssubjektet tvingas 
agera på ett av lagstiftaren icke-önskvärt sätt för att agera lagenligt, och vi 
har en lag som innehåller bestämmelser som vi inte kan tillämpa.143 Detta 
problem går dock att lösa genom att till exempel ange vilken del av bestäm-
melsen som ska prioriteras över den andra.

Misslyckad vägledning av beteenden
Hans Kelsen talar om att rätten är en normativ ordning som reglerar männi-
skors beteenden,144 och Raz om att en direkt funktion hos lagen är att på-
verka befolkningens aktiva handlande.145 Ett sätt att påverka människors 
beteenden är att rättssubjekten kan finna vägledning för sina beteenden i 
lagen, och att de då med stöd i lagen gör som det står i lagen. Lon Fuller 
framhåller dock att en bestämmelse inte kan utgöra en guide för människors 
beteenden om den innehåller motsägelser.146 När en situation som presente-
ras i fallstudie II råder, det vill säga där efterlevnaden av en viss bestäm-
melse innebär att en annan bestämmelse inte kan efterlevas, och vice versa, 
har ett rättssubjekt – så länge konflikten inte lösts på något sätt – inte möj-
lighet att välja att följa den ena bestämmelsen utan att bryta mot den andra. 
Rättssubjektet blir därmed guidat av den ena bestämmelsen att göra någon-
ting som strider mot den andra, och vice versa, vilket sätter rättssubjektet i 
en väldigt svår situation om denne bryr sig om att undvika att bryta mot nå-
gon rättsregel.

Murphy framhåller att lagen måste ha någon form av auktoritet, och skiljer 
mellan två olika sorters auktoritet: genuin respektive de facto-auktoritet. Att 
lagen har genuin auktoritet betyder att lagen rationellt sett ger rättssubjekten 
goda skäl att följa den.147 Lag som behandlas som om den har genuin aukto-
ritet, oavsett om den har det eller inte, har de facto-auktoritet.148 Jag tolkar 
här Murphy som att en lag som har de facto-auktoritet blir följd av rättssub-
jekten. De kan då följa lagen, oavsett om de egentligen har rationella skäl att 
göra det.

Det är, skriver Murphy, inte självklart vilken form av auktoritet som lagen 
måste ha, men att den bör ha någon form av auktoritet skriver han är en 

143 Vranes, 2006, s. 396.
144 Kelsen, 2008, s. 42.
145 Raz, 2009, s. 165.
146 Murphy, 2007, s. 38.
147 Murphy, 2007, s. 7.
148 Murphy, 2007, s. 8.
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självklarhet.149 Givet att man håller med Murphy om detta är det då intres-
sant att ställa frågan om normkonflikter av de slag som beskrivs i uppsatsens 
fallstudier innebär att lagen inte kan ha genuin respektive de facto-auktoritet. 
Anser man att lagen måste ha den ena formen av auktoritet, men det är så att 
lagen inte kan ha det när en viss typ av normkonflikt råder, talar det starkt 
för att man bör försöka undvika sådana normkonflikter.

Nedan kommer att diskuteras huruvida de regler som behandlas i fallstudier-
na kan ha genuin respektive de facto-auktoritet. Det kommer således talas 
om lagars auktoritet, snarare än lagens auktoritet. Här aktualiseras att an-
vändningen av ordet ”lagen” eller engelskans ”the law” ibland blir mångty-
digt, men det går att utläsa från Murphys användning av ordet att han talar 
om auktoriteten hos någonting större än enstaka bestämmelser; han skriver 
till exempel ”the law” och strax därefter ”its norms”.150 Frågan är då om det 
måste finnas rationellt sett goda skäl att följa varje enstaka bestämmelse för 
att lagen (i den större bemärkelsen) ska kunna ha genuin auktoritet, och på 
motsvarande sätt om varje enstaka bestämmelse ska behandlas som om den 
har genuin auktoritet, för att lagen (i den större bemärkelsen) ska kunna ha 
de facto-auktoritet. Denna fråga är relevant att ställa eftersom om man 
kommer fram till att bestämmelserna i fallstudierna saknar någon av de två 
formerna av auktoritet, är det intressant att veta om det leder till några slut-
satser om auktoriteten hos lagen i stort.

Att kräva att varje bestämmelse ska ha auktoritet för att lagen i stort ska 
kunna ha auktoritet tycks vara ett för strängt krav. Det verkar rimligare att 
tala om att ju fler enskilda bestämmelser som har genuin respektive de facto-
auktoritet, desto större blir lagens (i den större bemärkelsen) genuina respek-
tive de facto-auktoritet. Om det inte finns rationellt goda skäl att följa en stor 
del av de enskilda bestämmelserna, verkar det konstigt att säga att lagen (i 
den större bemärkelsen) är rationell att följa. På motsvarande sätt kan man 
säga att om en stor del av antalet enskilda bestämmelser blir brutna mot och 
därmed inte har de facto-auktoritet, verkar det konstigt att säga att lagen (i 
den större bemärkelsen) har det. Däremot verkar det rimligt att hävda att 
lagen i stort har genuin auktoritet även om det finns enstaka exempel på 
bestämmelser (eller grupper av bestämmelser) som inte är rationella att följa, 
och på motsvarande sätt att lagen i stort har de facto-auktoritet även om en-
staka regler blir brutna mot ibland – förutsatt att det rör sig om ett litet antal 
tillfällen där dessa situationer uppstår. Om det visar sig att normkonflikter 
leder till att vissa bestämmelser i konjunktion inte har genuin respektive de 
facto-auktoritet (för att rättssubjekten måste välja mellan en av dem) behöver 
det enligt detta resonemang således inte innebära någon betydande minsk-

149 Murphy, 2007, s. 9.
150 Murphy, 2007, s. 9.
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ning av respektive typ av auktoritet hos lagen i stort, förutsatt att det inte 
finns väldigt många normkonflikter. Man kan dock ändå anse att det inte är 
önskvärt att utforma lagen på ett sådant sätt att det inte går att följa alla delar 
av den samtidigt.

Kan de två bestämmelserna i fallstudie II ha genuin auktoritet? Givet att ett 
rättssubjekt vill vara laglydigt, det vill säga vill göra som det står i lagen och 
inte bryta mot lagen, hade rättssubjektet helst velat följa båda bestämmelser-
na, vilket dock inte är möjligt. Här kan man nog säga att ingen av de två 
bestämmelserna kan ha genuin auktoritet givet att den andra finns, på grund 
av att följande av någon av dem indirekt leder till lagbrott. I ett sådant fall 
skulle någon av dessa bestämmelser ändå kunna behandlas som om den hade 
genuin auktoritet, det vill säga den skulle kunna ha de facto-auktoritet. Rätts-
subjektet måste dock välja en, eftersom båda inte kan följas, och det torde 
inte finnas skäl för det ena eller andra beslutet utan att även andra övervä-
ganden görs. Här avses någon form av prioritering mellan vad som anses 
viktigast, vilket egentligen handlar om att använda någon konfliktlösande 
princip. Utan att lösa konflikten, är det svårt att hävda att den ena eller den 
andra bestämmelsen skulle få de facto-auktoritet. Det står klart att båda be-
stämmelserna inte kan ha de facto-auktoritet samtidigt, eftersom rättssubjek-
tet måste välja.

Kan de två bestämmelserna i fallstudie I (som förekommer i samma para-
graf) ha genuin auktoritet, när utförandet av en handling som tillåts enligt 
den ena bestämmelsen innebär att den andra bestämmelsen (som förbjuder
samma handling) bryts, men inte vice versa? Ett argument för att den be-
stämmelse som tillåter inte har genuin auktoritet i ett sådant läge är att den 
som utför den handling som bestämmelsen tillåter kommer att bryta mot en 
annan bestämmelse. Huruvida en sådan tillåtande bestämmelse skulle få de 
facto-auktoritet är kontingent, det vill säga möjligt men inte nödvändigt. En 
faktor som kan påverka (utöver nivån av rationalitet bland rättssubjekten) är 
rättssubjektens kunskap om övriga rättsregler. Det rättssubjekt som inte är 
medvetet om normkonflikten, eller endast känner till den tillåtande bestäm-
melsen, skulle mycket väl kunna följa den.

Den förbjudande bestämmelsen skulle däremot kunna ha genuin auktoritet, 
givet att andra potentiella krav (på till exempel rimligt innehåll i övrigt, att 
den kommit till på rätt sätt, och så vidare) är uppfyllda, eftersom det inte 
innebär ett indirekt lagbrott att följa den. Den skulle också kunna ha de 
facto-auktoritet, men det finns inga garantier för detta. Dessutom kanske det 
inte skulle vara önskvärt att den hade de facto-auktoritet, om tanken från 
lagstiftarens sida vore att den tillåtande bestämmelsen ska guida människors 
beteenden i kraft av ett undantag från en huvudregel.
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Givet att ett mål med lagen är att reglera människors beteenden, kommer ett 
sådant mål ofta inte kunna nås i situationer där ovan nämnda normkonflikter 
råder (om inte dessa löses på något sätt).151 Om en viss bestämmelse i lagen 
ska kunna guida rättssubjektens beteende i avsedd riktning är det inte effek-
tivt om rättssubjekten inte kan handla som normen säger utan att bryta mot 
en annan bestämmelse. Då kommer rättssubjekten nämligen att behöva und-
vika att låta bestämmelsen guida deras beteenden, givet att de försöker att 
agera lagenligt. Detta är dock en väldigt konstig situation – för att följa lagen 
ska man låta bli att göra det som står i lagen, men även då bryter man ju mot 
lagen i situationen i fallstudie II. Detta utgör en bristande handlingsvägled-
ning från lagens sida, tills konflikten blivit löst.

Bristande rättssäkerhet
Om ett rättssubjekt får bristande handlingsvägledning, och väljer att utföra 
eller inte utföra en handling, hur ska man då i efterhand med rimliga grunder 
kunna hävda att en person gjort rätt eller fel (i en rättslig mening)? Ett krite-
rium som brukar sägas måste vara uppfyllt för en rättsstat är rättssäkerhet.152

Rättssäkerhet innefattar bland annat förutsebarhet i rättstillämpningen.153

Detta handlar om att det ska vara möjligt att förutse vilken rättslig konse-
kvens en handling ska få, utifrån vad rättskällorna stadgar. Fuller listar ett 
antal egenskaper som lagar ska ha, och där ingår att de ska vara möjliga att 
följa, att de ska vara motsägelsefria, och att man i förväg ska kunna veta 
vilket beteende som krävs för att agera lagenligt.154 Att samma handling är 
både förbjuden och tillåten, eller ännu värre, både förbjuden och påbjuden, 
är inslag i ett rättssystem som inte kan sägas vara rättssäkra.155

Är normkonflikterna lösta?
En i detta sammanhang relevant fråga är om konflikterna i fallstudierna kan 
betraktas som lösta, eller om de problem som tagits upp ovan är aktuella för 
dessa situationer. Den konflikt som diskuteras i fallstudie I är en potentiell 
inbördes konflikt i den svenska miljöbalkens portalparagraf, som å ena sidan 
förbjuder en handling, och å andra sidan tillåter den. Portalparagrafen anger 
därmed ett oklart mål med miljöbalken, eftersom det i målet både tillskrivs 
ett värde till naturen och samtidigt anges att detta värde får kränkas. För att 
undvika denna oklarhet föreslås i Artikel I att målet borde omformuleras till 

151 Vranes, 2006, s. 404.
152 Petersson, 2005, s. 22.
153 Strömholm, 1996, s. 443.
154 Murphy, 2007, s. 27.
155 Lindahl & Reidhav, 2015, s. 87.
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att ta mer ställning för den ”ena eller andra sidan”, det vill säga tydligare 
tillskriva naturen värde och ange vad värdet implicerar eller tydligare till-
skriva människan en rätt att bruka naturen, och samtidigt därmed tona ner 
naturens skyddsvärde. Den nuvarande formuleringen präglas av kompromis-
ser som medför brister i till exempel handlingsvägledning.

Samtidigt som portalparagrafen präglas av kompromisser ger den utrymme 
för rättstillämparen att göra tolkningar, som ger antingen naturens värde eller
människans rätt mer tyngd i ett enskilt fall. I miljöbalken finns även många 
andra liknande möjligheter att göra olika typer av avvägningar. Finns en 
önskan att ge utrymme för detta utan att ge någon tydlig vägledning i hur 
avvägningen ska göras, kan den nuvarande formuleringen av portalparagra-
fen vara ändamålsenlig. Att rättstillämparen upplöser konflikten i ett enskilt 
fall genom en viss prioritering, innebär dock inte att konflikten blir perma-
nent löst, eftersom avvägningen kan komma att se annorlunda ut i framtida 
fall, beroende på hur situationen då ser ut.

Den konflikt som diskuteras i fallstudie II är en konflikt mellan en bestäm-
melse i ett internationellt avtal som förbjuder en handling, och en bestäm-
melse i nationell svensk rätt som påbjuder en handling. Konflikten är möjlig 
att lösa, om det till exempel görs tydligt att den ena bestämmelsen ska priori-
teras över den andra i en situation där innehållet är motstridigt. Här finns två 
tänkbara linjer: prioritera nationell rätt, eller prioritera det internationella 
frihandelsavtalet och därmed principen om fri handel. I Artikel II resoneras 
att det i relation till principen om fri handel finns begränsningar för Sveriges 
möjligheter att i praktiken tillämpa den strikta version av försiktighetsprinci-
pen som uttrycks i miljöbalken. Detta resonemang antyder att det är nationell 
rätt som ska vika sig i en konfliktsituation. Resonemanget stöds av att Sve-
rige som medlem i Världshandelsorganisationen och även den Europeiska 
Unionen är ålagt att följa de internationella frihandelsavtal som ingåtts. Den 
svenska rättstillämpningen får således inte stå i strid med SPS-avtalet, till 
exempel i utfärdandet av olika tillstånd eller förbud beträffande verksamhet-
er som omfattas av avtalet.

Samtidigt är Sverige en så kallad ”dualistisk” stat, vilket innebär att inom-
statlig rätt och folkrätt anses vara skilda rättssystem och att ingen automatisk 
tillämpning av folkrätten förekommer inom staten.156 Även om denna bild 
kompliceras av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen så kan man 
hävda att svenska rättstillämpare är bundna att följa svensk lag i första hand, 
och att det är upp till Sverige som suverän stat (det vill säga lagstiftaren) att 
införliva internationella åtaganden, och acceptera de sanktioner som annars 
kan följa. För en rättstillämpare kan det dock ändå finnas skäl att prioritera 

156 Bring, Mahmoudi & Wrange, 2014, s. 57.
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ett internationellt åtagande, till exempel av den anledning som nämnts innan: 
Sverige har åtagit sig att följa de internationella frihandelsavtal som ingåtts. 
Ur en rättstillämpares perspektiv kan det vid en ändamålstolkning uppfattas 
som osannolikt att lagstiftaren har haft för avsikt att utforma nationell rätt på 
ett sådant sätt att den strider mot internationella åtaganden. 

Om det råder oklarhet om hur prioriteringen ska göras, finns det en risk –
eller en möjlighet, beroende på hur man ser på saken – att rättstillämpningen 
påverkas av hur rättstillämparen anser att en prioritering bör ske. Att det 
finns bakomliggande etiska motsättningar mellan de bestämmelser som står i 
konflikt, kan därmed göra det oklart hur prioriteringen faktiskt kommer att 
gå till. Av den intervjustudie som gjordes inom ramen för Artikel II framgår 
dessutom att det i praktiken råder olika uppfattningar om hur prioriteringar 
mellan de två varianterna av försiktighetsprincipen bör göras.

Det verkar sammanfattningsvis inte självklart vilken bestämmelse som vid 
en normkonflikt i praktiken ligger närmast till hands att prioritera av rättstill-
lämparen vid beslut om till exempel tillstånd eller förbud av en viss verk-
samhet. Det kan således konstateras att ingen av de två normkonflikter som 
behandlas i fallstudierna är att betrakta som lösta i skrivande stund. Detta är 
mer problematiskt för fallstudie II än för fallstudie I. Normkonflikten i fall-
studie II är av en allvarligare art, där en tydlig lösning (till exempel i form av 
prioritering mellan bestämmelser) behövs, medan normkonflikten i fallstudie 
I redan medger olika typer av utvägar för att komma undan normkonflikten. 
En väsentlig skillnad mellan de två fallen är att fallstudie I tar upp en norm-
konflikt inom en och samma paragraf, medan fallstudie II tar upp en norm-
konflikt mellan två olika normsystem (nationell rätt och internationellt av-
tal). Det torde vara lättare att från fall till fall väga de två påståendena i mil-
jöbalkens paragraf på olika sätt mot varandra, och svårare att i ett fall säga 
att ett internationellt frihandelsavtal ska prioriteras framför nationell rätt, och 
i ett annat framtida fall hävda det omvända – åtminstone om det rör sig om 
två likartade situationer.
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Slutsatser

Denna licentiatuppsats belyser normkonflikter som kan uppstå i lagen bland 
annat på grund av att till synes etiska antaganden eller påståenden som görs i 
lagstiftningen för med sig interteoretiska konflikter. I uppsatsen diskuteras 
varför dessa konflikter uppstår och vilka problem som kan uppstå som en 
följd av konflikterna. Det nämns också hur konflikterna kan lösas med hjälp 
av principer som till exempel lex specialis och lex superior, och paralleller 
dras till lösningar på moraliska dilemman inom den normativa etiken (prima 
facie-plikter). Det tycks inte rimligt att mot bakgrund av det som sagts ovan 
om normkonflikter och etiska uttryck i lag sluta sig till att man helt och hål-
let bör sluta använda etiska uttryck i lag, i och med att de kan fylla en viktig 
funktion. En ökad medvetenhet hos lagstiftare och rättstillämpare om de 
frågor som behandlats i denna uppsats skulle däremot kunna vara till gagn 
för både lagstiftning och rättstillämpning. Följande slutsatser kan dras med 
utgångspunkt i den resultatdiskussion som förts.

En lagstiftare som är medveten om att etiska principer ligger bakom framta-
gandet och utformningen av en bestämmelse, eller rentav att ett etiskt uttryck 
förekommer i lag, skulle kunna uttrycka dessa etiska principer mer explicit i 
förarbeten till lagstiftningen, eller motivera att och varför man använt ett 
etiskt uttryck i lagen. Om detta gjordes skulle det bli mer tydligt vad som 
egentligen avses i lagen, vilket är väsentligt för att kunna tolka och tillämpa 
den ändamålsenligt. Flera av de problem som beskrivs i avsnittet ”Problem 
med normkonflikter” skulle kunna undvikas genom ett sådant förfarande. 
Det skulle även kunna föra med sig att eventuella konflikter inom en princip 
eller mellan principer skulle bli mer uppenbara och därmed lättare kunna 
hanteras, jämfört med när det är oklart vilka principer som över huvud taget 
antagits. Mer explicit uttryckta etiska principer (när dessa förekommer) 
skulle således kunna underlätta för rättstillämparen. 

En förutsättning för att bli mer medveten om vilka etiska principer som lig-
ger till grund för en viss lagregel, samt för att kunna lösa etiska problem som 
beror på konflikter mellan eller inom teorier, är att ha kunskap om etik, det 
vill säga vara insatt i den teoribildning som finns inom detta fält. Här kan 
givetvis vardagsmoral och intuition leda relativt långt, men frågan är om det 
räcker för att på ett rimligt (till exempel i betydelsen välgrundat och motsä-
gelsefritt) sätt kunna avgöra vad som är etiskt rättfärdigat. I avsnittet ”Etiska 
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teorier vid lagtolkning: En rimlig metod?” argumenteras för att så inte är 
fallet. Om det ingår i lagstiftarens och rättstillämparens yrkesutövande att 
föra etiska resonemang kring hur lagar ska utformas eller tillämpas bör dessa 
ha en utvecklad expertis inom detta område. Detta kan fås genom utbildning
eller vidareutbildning i etik – alternativt genom att ha möjlighet att få stöd 
från någon som har utvecklad expertis.

Det finns flera sätt på vilka man skulle kunna gå vidare med de resultat som 
framkommit i denna uppsats. Exempel på vidare forskning skulle kunna vara 
att genomföra ytterligare fallstudier där rättsregler och annat rättsligt materi-
al, till exempel rättsfall, studeras för att undersöka om ytterligare inkonsi-
stenser som är kopplade till (till synes) etiska påståenden i lag förekommer 
inom miljörättslig lagstiftning. Även andra rättsområden kan studeras i detta 
avseende. De slutsatser som har dragits i denna uppsats väcker vidare frågan 
om, och i vilken omfattning, lagstiftare och rättstillämpare faktiskt har ut-
bildning om etik, eller stöd från personer med relevant expertis, vilket skulle 
kunna undersökas närmare. Det skulle i så fall kunna vara intressant att un-
dersöka vilket intresse det finns för kompetensutveckling i etik inom dessa 
yrkesgrupper. En annan relaterad fråga är den pedagogiska frågan hur denna 
kompetensutveckling i så fall skulle bedrivas på bästa möjliga sätt. Slutligen 
vore det av intresse att göra en utökad studie av lösningar på normkonflikter 
och undersöka om andra verktyg från filosofin är lämpliga att använda för att 
lösa konflikter av den typ som diskuterats i denna uppsats, till exempel verk-
tyg från logiken.
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Bilaga I

I denna sammanläggningsuppsats ingår två publicerade artiklar av vilka Ar-
tikel II är samförfattad med Carina Keskitalo, professor vid Umeå universi-
tet, och Maria Pettersson, biträdande professor vid Luleå tekniska universi-
tet. Därför ska jag här ge en beskrivning av min insats i den artikeln. Jag har 
främst arbetat med den empiriska delen av artikeln, det vill säga intervjustu-
dien, under handledning av övriga författare. Artikelns huvuddrag inklusive 
dess syfte var planerat redan när jag anslöt till projektet, men inget arbete 
med den empiriska delen var påbörjat. Det var jag som valde ut och kontak-
tade intervjupersoner, genomförde intervjuer, transkriberade och kodade 
materialet, samt skrev om resultatet av intervjuerna. Efter litteraturstudier 
utformade jag ett utkast till intervjuguide som sedan färdigställdes tillsam-
mans med en av de övriga författarna. För att kunna skapa en intervjuguide 
utifrån de frågor och det regelverk som behandlas i artikeln har jag behövt
vara införstådd med artikelns alla delar. I övriga delar av artikeln har jag 
gjort enstaka mindre tillägg till det som skrivits av övriga författare, vilket 
även gäller diskussion och slutsatser, även om innehållet där givetvis påver-
kats av resultatet från intervjuerna. Under publikationsprocessen deltog jag i 
att göra de ändringar som föreslogs efter granskning; främst ändringar rö-
rande intervjustudien.
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Bilaga II

Intervjuguide
Kan du beskriva ditt arbete, vad jobbar du med?

- På vilket sätt jobbar du med invasiva arter? 
- Vad har ni för mål med arbetet med IAS?
- Hur upplever du att det fungerar att genomföra de här målen? 
- Skulle du kunna säga något om vad som skulle behöva göras för 

att de här målen skulle kunna nås bättre? 
- Finns det några speciella faktorer som hindrar att arbetet med 

IAS genomförs bättre, för er eller i Sverige generellt?
- Ser du några ytterligare risker för IAS i ett förändrat klimat?

o Är detta något man diskuterar?

Upplever du att ert arbete med IAS påverkas av olika instrument (avtal, reg-
ler m.m.) rörande IAS?

- Kan du beskriva hur arbetet påverkas, och av vilka instrument? 
- Hur tycker du att de instrumenten fungerar? 
- Hur fungerar det att bedriva arbete med dagens instrument?

o Hur stort genomslag har dagens instrument?
- Behöver reglerna förändras och i så fall hur?
- Finns det något sätt du kan se på vilket man skulle kunna ändra 

instrumenten så att de fungerade bättre? 
- Finns det några speciella faktorer som hindrar att åtgärderna ge-

nomförs? 
- Hur tror du att dessa instrument kommer att kunna fungera i ett 

förändrat klimat?

Jag har några frågor om andra instrument vi inte har täckt än [fråga om dem 
av dessa som intervjupersonen ännu inte självmant beskrivit]. 

- Jag skulle vilja fråga om … / Känner du till (arbetet med) … ?
- Påverkas ert arbete med IAS av … ?
- Om ja – på vilket sätt?
- Hur skulle … kunna förbättras?
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[fråga om varje nedanstående instrument separat, därefter ytterligare upp-
följningsfrågor där dessa finns]: 

- WTO-handelsavtal såsom SPS-avtalet (WTO Sanitary and Phy-
tosanitary Agreement)

o Relationen mellan lagstiftning mot IAS och WTO-
handelsavtal 

- EU:s regelverk, t.ex. målen för biologisk mångfald
- Den nya EU-förordningen om invasiva arter

o Sveriges arbete med den nya EU-förordningen
Vilka möjligheter tror du att Sverige har att på-
verka EU-lagstiftningen? Påverkar förordningen 
det nuvarande arbetet med IAS? I så fall hur? 
Bör man ”toppstyra” från EU? 

- Miljöbalken
- Sektorslagstiftning (ta upp skogsvårdslagen)
- Samverkan mellan miljöbalken och sektorslagstiftning (t.ex. 

skogsvårdslagen)
o Finns det något behov av ökad samordning mellan 

miljöbalken och sektorslagstiftningen?
… samordning mellan miljöbalken och skogs-
vårdslagen?

o Bör miljöbalken få ett större utrymme vid tillämpningen 
av sektorslagstiftning? (I så fall hur?)

… vid tillämpningen av skogsvårdslagen? 
o Kan du säga något om på vilket sätt 

sektorslagstiftningen påverkas av EU-beslut (åtgärder, 
lagstiftning)? Kan EU-åtgärder påverka sektorslagstift-
ningen, så att sektorslagstiftningen tar större hänsyn till 
miljön?

- Specifika delar av miljöbalken: 
o Försiktighetsprincipen 

Hur bör försiktighetsprincipen tillämpas?
o Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och riskanalys: 

Bör krav på MKB införas när det gäller IAS? Ska 
riskanalys krävas?

o Miljöfarlig verksamhet: Bör införande av IAS betraktas 
som miljöfarlig verksamhet? Vilka konsekvenser skulle 
detta medföra?

o Hur skulle man kunna reglera arter vi ännu inte känner 
till eller där det finns osäkerhet om risker?

o Skulle det gå att reglera spridningsvägar snarare än att 
ha listor av förbjudna arter?
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- Hur tycker du att integration mellan reglering av IAS och plant-
skydd fungerar?

- Krav på växtpass och sundhetscertifikat
- Miljömålen

o Etappmålet om invasiva främmande arter
o Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv 

Har påverkan av målen ändrats av att målen har 
preciserats? 

Påverkas ditt arbete av några andra instrument eller regler som vi ännu inte 
talat om? 

Jag har också några frågor om samverkan specifikt.
- Vilka är det ni samverkar med runt dessa frågor? 
- Hur upplever du att den samverkan fungerar? 

o Hur fungerar samverkan mellan myndigheter? 
o Hur fungerar arbetet i samverkansgruppen för främ-

mande arter? 
- Hur skulle samverkan kunna förbättras? 

Jag har också någon fråga om resurser för arbetet. Upplever du att det finns 
det tillräckliga resurser för arbetet med IAS? Hur skulle detta kunna förbätt-
ras? 

Finns det något annat vi inte har talat om som du tror påverkar ert arbete 
med IAS?
Finns det något annat vi inte har talat om som du tror begränsar Sveriges 
arbete med IAS? 

Kan du föreslå någon annan jag skulle kunna tala med om de här frågorna?
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Bilaga III

Sammanfattning av koder från intervjuer
Nationellt
Miljöbalken
Sektorslagstiftning
Växtpass och sundhetscertifikat
Miljömål
Myndigheternas mål och arbete

EU
Styrning från EU
EU-förordningen om IAS, konsekvenser
Resurser EU-förordningen om IAS
EU-regleringar om växtskydd
Resurser EU-förordningen om växtskydd

Handel
WTO och SPS-avtalet
Försiktighetsprincipen
Reglering av spridningsvägar

Samverkan
Samverkan mellan myndigheter
Behov av bättre samverkan mellan myndigheter
Samverkan mellan myndigheter och institutioner, organisationer m.m.
Samverkan mellan myndigheter och näringsliv

Resurser
Resurser generellt
Resurser till särskilt utpekade områden

Jämförelse Växtskyddsområdet och IAS-området
Erfarenheter
Jämförelse resurser Växtskyddsområdet och IAS-området
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Invasiva främmande växter

Problematik
Olika intressen och värden
Klimatförändringar
Okända arter

Övriga åtgärder (togs upp utan fråga)
Bättre utpekat ansvar
Tidiga och förebyggande åtgärder (monitoring, inventering, beredskapssy-
stem)
Riskvärdering 
Ersättningssystem
Skyddad zon
Efterlevnad av regler
Aktörernas ansvar
Informationsspridning och kommunikation med allmänheten



Artikel I

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

Caroline Strömberg

Inledning
Den svenska miljöbalken inleds på följande vis: 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nu varande 
och kommande generationer tillförsäkras en häl-

sosam och god miljö. En sådan utveckling byg-

ger på insikten att naturen har ett skyddsvärde 
och att människans rätt att förändra och bruka 
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl.”1 Flera svenska jurister menar att de 
målsättningar som står utskrivna i miljöbalkens 
portalparagraf har och bör ha stor betydelse i 

rättstillämpningen.2 Detta återspeglas i att man 
i flera av Mark- och miljööverdomstolens avgö-

randen har refererat till portalparagrafen och de 

mål som uttrycks i den.3 Det finns således anled-

ning att försöka förstå vad som står i paragrafen, 
men ett sådant bemödande kompliceras av hur 
paragrafen är formulerad. Det förekommer ett 
till synes etiskt ställningstagande i portalpara-

grafen – att naturen har ett skyddsvärde – samt 

ett ställningstagande att människan har en rätt 

att förändra och bruka naturen. Beroende på 
hur dessa påståenden tolkas, kan de vara kom-

patibla eller inkompatibla. Det finns även andra 
praktiska  och teoretiska problem som kan följa 

av olika tolkningar av dessa påståenden, vilket 
kommer att diskuteras i artikeln.

1 Miljöbalk (1998:808) 1:1 första stycket, första och an-
dra meningen.
2 Bengtsson, 2001, s. 28 och 46; Michanek & Zetterberg, 
2012, s. 95–96.
3 Exempelvis MÖD 2003:45, MÖD 2005:55, MÖD 
2005:66, MÖD 2006:53, MÖD 2009:48, MÖD 2010:13, 
MÖD 2010:38 och MÖD 2010:53.

Naturens skyddsvärde
Om man försöker spåra var uttrycket ”naturen 
har ett skyddsvärde” kommer ifrån, går det att 
finna i Lag (1994:900) om genetiskt modifierade 
organismer – en lag som numera är upphävd 

och inkorporerad i miljöbalken. I förarbetena till 

denna lag förs resonemang om etiska frågor, där 
genteknikberedningen i sitt betänkande uttryck-

er att ”naturen har ett egenvärde”4 och att ”[d] e 
naturliga organismerna har inneboende egen-

värden, som skall respekteras”5. Samtidigt anser 

beredningen, givet vissa villkor, att ”människan 
har rätt att ändra växter, djur och mikroorganis-

mer för att förbättra sina levnadsbetingelser”6; 
därmed lyfts också fram att naturen kan ha ett 
värde för människan. Detta resonemang belyser 
att en distinktion kan göras mellan två olika typer 
av värden: intrinsikalt värde (eller ”egenvärde”), 
dvs. att någonting har värde för sin egen skull, 
och extrinsikalt värde (eller ”instrumentellt vär-

de”), dvs. att någonting har värde för att det leder 
till att någonting annat värdefullt uppnås.7 Frå-

gan om naturens värde utreds dock inte närmare 

i förarbetena till Lag om genetiskt modifierade orga-
nismer, och det påstås inte heller i själva lagtexten 
att naturen har ett intrinsikalt värde. Den slutliga 
formuleringen av lagtexten blev: ”Därvid skall 
beaktas att naturen har ett skyddsvärde […]”8. 

4 Prop. 1993/94:198, s. 70.
5 Prop. 1993/94:198, s. 71.
6 Prop. 1993/94:198, s. 70.
7 Zimmerman, 2015, #2 och #6.
8 Lag (1994:900) om genetiskt modifierade organismer 
4 § första stycket, tredje meningen.
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Detta tyder på att man inte var beredd att i lagtex-
ten explicit uttrycka att naturen har intrinsikalt 
värde. Givet de uttalanden som görs i betänkan-
det, tycks dock ”skyddsvärde” ha varit avsett att 
innefatta att naturen har värde i sig.

Beträffande miljöbalkens portalparagraf, 
som har en liknande formulering som Lag om 
genetiskt modifierade organismer, är situationen 
liknande. Vi kan här vända oss till författnings-
kommentarerna till miljöbalken, där följande 
påståenden görs: ”Naturen utgör inte bara 
livsmiljö för människan utan har dessutom 
ett eget skyddsvärde.”9, ”Utgångspunkten för 
miljö balkens regler är också att naturen som så-
dan har ett värde”10, ”[…] vilket är en naturlig 
följd av att naturen tillerkänns ett självständigt 
skyddsvärde.”11, samt ”Förutom att naturen har 
ett skyddsvärde som sådan är naturen och dess 
resurser en förutsättning för produktion och väl-
färd och för människans fortlevnad.”12. Dessa 
uttalanden – ordvalen ”eget skyddsvärde”, 
”självständigt skyddsvärde” och ”skyddsvärde 
som sådan” – tyder på att naturen tillskrivs in-
trinsikalt värde. Det lyfts fram att det mänskliga 
samhället på olika sätt är beroende av naturen, 
men det framgår också att man inte anser att na-
turen bara har ett skyddsvärde för människors 
skull, utan att den även anses ha ett eget, själv-
ständigt värde – dvs. ett intrinsikalt värde. Det 
ovan presenterade tyder på att man avser att till-
skriva naturen både extrinsikalt och intrinsikalt 
värde genom att använda termen ”skyddsvärde” 
i miljöbalkens portalparagraf.13 Om det ändå är 

9 Prop. 1997/98:45 II, s. 7.
10 Prop. 1997/98:45 II, s. 8.
11 Prop. 1997/98:45 II, s. 9.
12 Prop. 1997/98:45 II, s. 9.
13 Denna syn på hållbar utveckling tycks således bygga 
på tanken att naturen har intrinsikalt värde, vilket är in-
tressant att jämföra med t.ex. FN:s definition av hållbar 
utveckling (se Förenta Nationerna, 1987), som har kriti-
serats för att sätta endast människan och inte naturen i 
centrum (se vidare Andersson, 2011, s. 141). För övrigt: 

rimligt att tolka paragrafen på detta sätt, i enlig-
het med förarbetsuttalandena, kommer att dis-
kuteras i slutet av artikeln.

Metod för lagtolkning
Intrinsikalt värde är ett filosofiskt begrepp, som 
här har använts utan närmare förklaring av dess 
implikationer. Det framgår inte i miljöbalken, 
dess förarbeten eller praxis varför naturen ska 
antas ha ett sådant värde, eller vad ett sådant 
värde har för konsekvenser, vilket förstås blir 
problematiskt när lagen ska tolkas och tilläm-
pas.14 De traditionella rättskällorna ger inte till-
räckliga svar, och man kan då fråga sig om etik, 
eller närmare bestämt, etiska teorier, är verktyg 
som kan användas vid en tolkning av sådana 
här ofta oklara uttryck av moralisk karaktär, när 
dessa förekommer i lagen direkt eller indirekt.15 
Etiska teorier kan nämligen ge svar på vad natu-
rens skyddsvärde (i termer av intrinsikalt värde) 
har för implikationer. Men är en sådan metod 
förenlig med en rättspositivistisk hållning om 
rättens natur?

Det står tämligen klart att metoden är fören-
lig med en naturrättslig hållning, ty lagen är en-
ligt naturrätten beroende av moral för att över hu-
vud taget kvalificera som lag.16 Likaså måste me-
toden vara samstämmig med exempelvis  Ronald 
Dworkins idé att det bakom lagregler finns un-
derliggande principer som ger vägledning om 
lagreglers innebörd.17 Enligt rättspositivismen är 
lagens existens dock beroende av  sociala fakta, 

När det i fortsättningen talas om att det i miljöbalkens 
portalparagraf antas, står eller påstås (eller liknande) att 
naturen har intrinsikalt värde, menas att så är fallet enligt 
den tolkning som gjorts i denna artikel.
14 Jfr Agell, 1987, s. 57, om när det inte finns någon klar 
teoribildning i lagstiftning eller rättspraxis.
15 Andra exempel på till termer som tycks uttrycka nå-
got filosofiskt är ord som ”skäligt” och ”rimligt”, när det 
inte ges någon precisering av dessa i t.ex. förarbeten.
16 Spaak, 2007, s. 30.
17 Dworkin, 1986, s. 255–256.
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inte av moraliska sådana.18 Exempelvis menar 
rättspositivisten Herbert Hart att lagens existens 
är beroende av det sociala faktumet att ett system 
av regler har blivit accepterat.19 Hart, som är s.k. 
”mjuk” rättspositivist, accepterar dock att moral 
kan vara en del av lagen givet att detta medges av 
den s.k. ”igenkänningsregeln”, en accepterad re-
gel som pekar ut vad som är juridiskt bindande.20 
Att Sveriges ”igenkänningsregel” pekar ut miljö-
balken råder det knappast något tvivel om, och 
en mjuk positivist skulle kunna hävda att lag-
stiftaren i det aktuella fallet, genom att använda 
sig av ordet ”skyddsvärde” och i förarbeten ange 
att med detta avses bl.a. intrinsikalt värde, har 
fört in moral i lagen. Om den mjuka positivisten 
har rätt, torde det vara tillåtet, och kanske rentav 
nödvändigt, att använda moraliskt resonemang 
(t.ex. med stöd i etiska teorier) för att ta reda på 
vad detta skyddsvärde har för implikationer.

En s.k. ”hård” rättspositivist som Joseph 
Raz menar till skillnad från de mjuka rättsposi-
tivisterna att moral inte kan föras in i lag, och att 
även om det i lagtext förekommer uttryck som 
är oklara och till synes moraliska, har de ingen 
innebörd förrän någon juridisk auktoritet har 
avgjort vad innehållet ska vara.21 Rör det sig om 
ett fall där innehållet inte ännu bestämts (ett fall 
där ”the law is unsettled”22) kan således lagens 
innehåll inte direkt förstås genom användande 
av etik, utan en domare måste slå fast innehållet. 
Domaren behöver dock någon metod för att slå 
fast innehållet, och att då åtminstone delvis föra 
moraliska resonemang lyfter Raz själv upp som 
en tänkbar och ”naturlig” metod för att bestäm-
ma lagens innehåll, när andra rättskällor inte ger 
vägledning.23

18 Murphy, 2009, s. 25.
19 Murphy, 2009, s. 29.
20 Hart, 2012, s. 100; Murphy, 2009, s. 29 och 33–34.
21 Murphy, 2009, s. 35.
22 Raz, 2009, s. 49.
23 Raz, 2009, s. 50.

I det aktuella fallet har förarbeten visat sig 
inte ge tillräcklig vägledning, utöver att precisera 
”skyddsvärde” till att avse både extrinsikalt och 
intrinsikalt värde. Även om en domare kan utgå 
från dessa preciseringar, behöver domaren (en-
ligt hård rättspositivism) avgöra vad som ska följa 
av att naturen har ett extrinsikalt och intrinsikalt 
värde – vad implikationerna av dessa värden 
ska vara enligt lagen. Etiska teorier som erbju-
der svar på dessa frågor skulle här kunna vara till 
hjälp, men är det rimligt att vända sig till dessa? 
Metoden kan jämföras med en annan tänkbar 
metod: att studera det allmänna språkbruket, 
dvs. att undersöka vilka implikationer som van-
ligtvis brukar avses när det talas om naturens 
skyddsvärde, eller mer precist det egenvärde 
som omnämns i förarbetena. Om det hade fun-
nits ett tydligt resultat av en sådan undersökning 
skulle en tolkning i enlighet med det allmänna 
språkbruket kunna ge ett rättssäkert (i meningen 
förutsebart) resultat.24 Antagligen talas det dock 
om intrinsikalt värde (eller egenvärde, eller att 
något har ”värde i sig”), i den mån sådana utryck 
alls används av lekmän, på många olika och inte 
alltid helt genomtänkta sätt. Vid lagtolkningen 
behövs en metod som ger ett rimligt (i meningen 
välgrundat och konsistent) svar, och här kan det 
argumenteras för att vi bör, åtminstone som en 
utfyllnad, studera etiska teorier, som utarbetats 
över lång tid av moralfilosofer, utstått kritik och 
genomgått bearbetning. Slutsatsen blir att både 
en hård och mjuk rättspositivistisk syn på rättens 
natur kan vara förenlig med metoden att använ-
da etiska teorier för att tolka lagen i det fall som 
nu studeras.

Implikationer av intrinsikalt värde
Nedan ska således redogöras för hur etablera-
de miljöetiska teorier som antar att naturen har 
intrinsikalt värde beskriver implikationerna av 

24 Wahlberg, 2010, s. 50.
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detta värde. De utvalda teorierna är deontologisk 
miljöetik samt djupekologi. Utilitarismen, enligt vil-
ken en handling är riktig om och endast om det 

inte finns någon alternativ handling som leder 
till mer nytta totalt sett, i form av t.ex. lycka eller 
preferenstillfredsställelse,25 kommer att uteläm-

nas av flera anledningar. Utilitaristiska teorier 
tar till att börja med endast hänsyn till (i bästa fall 
alla) förnimmande varelser.26 Detta skulle i och 
för sig vara förenligt med påståendet att vissa sa-

ker i naturen har intrinsikalt värde, men ett annat 
problem återstår: enligt utilitarismen är det inte 

själva varelsen som känner t.ex. lycka eller får sina 
preferenser tillfredsställda som tillskrivs intrin-

sikalt värde, utan att lycka upplevs, preferenser 
uppfylls etc.27 Centrala delar av utilitarismen är 

således oförenliga med tanken att naturen, el-
ler vissa ting i naturen, skulle ha ett värde i sig. 
Man kan förvisso utilitaristiskt motivera att vi 
bör betrakta eller behandla naturen som om den 

har intrinsikalt värde (för att detta innebär nytto-
maximering), men då är vi återigen tillbaka till 
frågan: vad har detta värde för implikationer?

Inom den deontologiska miljöetiska traditio-

nen kan man skilja mellan individualistiska (även 
kallade ”biocentriska”) respektive holistiska (även 
kallade ”ekocentriska”) teorier.28 Individualis-

tiska teorier tillskriver individuella ting, såsom 
specifika djur eller plantor, intrinsikalt värde.29 

Tom Regan menar att det intrinsikala värdet hos 
djur ger upphov till en plikt att skydda och avstå 
från att skada dem, och inte bara behandla dem 
som medel för andra mål.30 På ett liknande sätt 
menar Paul Taylor att det intrinsikala värdet hos 
varje levande ting (alltifrån djur till mikroorga-

nismer) gör att dessa förtjänar moralisk respekt, 

25 Tännsjö, 2000, s. 26; Backman et al., 2012, s. 161.
26 Tännsjö, 2000, s. 123.
27 Regan, 1989, s. 109.
28 Brennan & Lo, 2015, #4.
29 Brennan & Lo, 2015, #4.
30 Regan, 1989, s. 112–113.

och att vi har en prima facie-plikt att bevara eller 
verka för deras väl, såsom självändamål.31 Holis-

tiska teorier utgår å andra sidan från att helheter, 
såsom ekosystem eller biosfären, har intrinsikalt 
värde.32 Som exempel kan Eric Katz nämnas som 
menar att naturen som helhet, som ett autonomt 
subjekt, förtjänar moralisk respekt och inte ska 
behandlas uteslutande som medel för männi-

skans mål.33 Dessa idéer tycks vara förlängningar 

av Immanuel Kants pliktetik, till att omfatta inte 
bara mänskligheten, utan även naturen. Kant 
m.fl. förespråkar att vi handlar rätt om och en-

dast om handlingen sker i enlighet med vissa 

plikter gentemot andra och oss själva.34 En av 

de tankar som brukar anses ligga bakom plikt-

etiken är Kants formulering ”Handla så att du 
aldrig behandlar mänskligheten […] bara som ett 
medel utan alltid tillika som ett ändamål”35. Om 

vi tänker oss att det finns plikter också gentemot 
naturen, kan vi således få miljöetiska versioner 
av Kants teori.

Djupekologer har hävdat att allt i biosfären 
har lika rätt att leva och blomstra.36 Detta ska 
förstås som att människan ska leva med minimal 
påverkan på andra arter och på jorden i allmän-

het, men att vår påverkan är acceptabel i den 
utsträckning som vi tillgodoser våra grundläg-
gande behov.37 Detta gäller inte bara människan, 
utan alla arter.38 Hur vi ska leva våra liv med ut-
gångspunkt i denna teori beror givetvis på hur 

”grundläggande behov” ska förstås. Vilka behov 

räknas? Räknas t.ex. behovet av att känna sig 
glad? När kan dessa behov anses tillgodosedda, 
och vilka medel är tillåtna för att uppfylla dem? 
Även utan att ha besvarat dessa frågor tycks 

31 Taylor, 1981, s. 201.
32 Brennan & Lo, 2015, #4.
33 Brennan & Lo, 2015, #4.
34 Tännsjö, 2000, s. 60.
35 Kant, 1997, s. 55.
36 Næss, 1973, s. 96; Devall & Sessions, 1985, s. 67.
37 Devall & Sessions, 1985, s. 67 och 70.
38 Devall & Sessions, 1985, s. 67.
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det rimligt att anta att djupekologins ställnings-
taganden har långtgående konsekvenser, och att 
många i dagens svenska samhälle skulle behöva 
förändra sina liv för att leva i enlighet med la-
gen, om det med naturens ”skyddsvärde” skulle 
åsyftas något liknande det djupekologin hävdar.

Människans rätt
Utöver påståendet om naturens skyddsvärde, 
uttrycker miljöbalkens portalparagraf att männi-
skan har en rätt att förändra och bruka naturen. 
Är en sådan rätt förenlig med naturens skydds-
värde i enlighet med de ovan beskrivna etiska 
teorierna, vilka anger begränsningar av vad 
människor får göra med naturen? Till att börja 
med kan det vara intressant att försöka ta reda på 
vad som avses i lagen med denna rätt.

I propositionen till miljöbalken diskuteras 
inte om människan har en rätt att förändra och 
bruka naturen, utan det tas för givet att männis-
kan har en sådan rätt. Det beskrivs inte närmare 
i propositionen till miljöbalken vad rätten om-
fattar, med ett undantag: i fråga om genteknik 
menar man att vad rätten omfattar i specifika 
fall ska avgöras genom ett etiskt övervägande, 
och som exempel på faktorer i övervägandet 
nämns att människan bör förhindra allvarliga 
störningar i de ekologiska systemen, och att gen-
teknisk verksamhet inte får ge upphov till onö-
digt  lidande hos djur.39 Detta gäller dock endast 
genteknik specifikt, och mer vägledning ges inte 
i miljöbalkens proposition, utöver att det nämns 
att formuleringen om människans rätt (liksom 
formuleringen om naturens skyddsvärde) är 
hämtad från Lag om genetiskt modifierade organis-
mer 4 § första stycket, tredje meningen. I propo-
sitionen till denna lag sägs att ”Människan har 
rätt att förändra och bruka naturen, men samti-
digt är det hennes ansvar att förhindra allvarliga 
rubbningar i de ekologiska systemen. Männi-

39 Prop 1997/98:45 II, s. 159.

skans rätt är kopplad till ett moraliskt ansvar.”40. 
Här talar man således om en begränsning av 
rätten, men mer ingående beskrivningar om rät-
tens innebörd och begränsningar ges inte. Det 
beskrivs inte heller varifrån idén om denna rätt 
härstammar – men den går att känna igen från 
andra håll. Ett möjligtvis liknande tankesätt i 
fråga om rätten att använda naturen återfinns i 
den internationella miljörättsliga principen om 
staters suveränitet över sina egna naturresurser, 
vilken bl.a. uttrycks FN:s s.k. ”Riodeklaration” 
från 1992. Av principen följer att stater får, med 
de begränsningar som följer av internationell 
rätt, bedriva vilka verksamheter som helst inom 
det egna territoriet – även verksamheter som på-
verkar staternas (men inte andra staters) miljö 
negativt.41 Vidare kan man relatera rätten att för-
ändra och bruka naturen till äganderätten och 
synsättet att ägaren till en fastighet har rätt att 
bruka fastigheten för att tillgodose sina intressen 
– vilket dock miljöbalken, i och med målsättning-
arna i portalparagrafen (men även andra delar), 
tar avstånd ifrån.42

Eftersom ingen av ovan nämnda eller andra 
särskilda bakomliggande idéer nämns i propo-
sitionen till miljöbalken i fråga om människans 
rätt att förändra och bruka naturen, och rättens 
närmare innebörd inte diskuteras, verkar det 
dock rimligast att tro att det i miljöbalken helt 
enkelt bara antas att det finns en sådan rätt. Kan-
ske är det så som en följd av hur man åtminstone 
i västvärlden traditionellt har sett på människans 
relation till naturen, där den dominerande idén 
– som går att härleda till såväl de filosofier som 
religiösa åskådningar som haft störst genomslag 
i väst – varit att människan härskar över natu-
ren.43 Skapelseberättelsen talar om att människan 

40 Prop 1993/94:198, s. 45.
41 Sands, 1995, s. 187.
42 Jfr Michanek & Zetterberg, 2012, s. 93.
43 Singer, 2011, s. 241; Katz, 1991, s. 95.
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dominerar över jorden,44 och Aristoteles menade 
att naturen har skapat alla djur och växter för att 
uppfylla människans behov.45 Även om det finns 
undantag från detta synsätt, har västerländsk 
tradition inneburit ett antropocentriskt (männi-
skocentrerat) synsätt på vad som är värdefullt.46 
Att ett sådant synsätt utan vidare diskussion 
framkommer i miljöbalken är därför föga över-
raskande, men genom att portalparagrafen också 
talar om naturens skyddsvärde, tycks synsättet 
bli mer nyanserat. Att ett ställningstagande görs 
om naturens skyddsvärde måste rimligen betyda 
att det är avsett att hänsyn (åtminstone i någon 
mån) ska tas till värdet.

Diskussion

Stark eller svag rätt? Intrinsikalt eller 
 extrinsikalt värde?
Vid en tolkning av portalparagrafen som med-
för att människans rätt och naturens värde är två 
förenliga koncept, kan det diskuteras om det är 
människans rätt som ska förstås som svag, eller 
om det är naturens skyddsvärde som ska förstås 
som litet. Ett till naturen tillskrivet skyddsvärde 
torde medföra att rätten att förändra och bruka 
naturen inte kan innebära att vilka handlingar 
som helst, som skadar naturen, är tillåtna. Om 
”skyddsvärde” är avsett att innefatta intrinsikalt 
värde, och miljöbalkens portalparagraf ska vara 
fri från motsägelser, kan sådana handlingar som 
kränker naturens intrinsikala värde inte ingå i 
människans rätt att bruka naturen. Påståendet 
om människans rätt att bruka naturen skulle där-
för kunna antas handla om en tämligen svag rätt, 
för att det ska vara förenligt med påståendet om 
naturens skyddsvärde. En sådan tolkning tycks 
dock inte vara i linje med övriga delar av miljö-
balken. Andra delar av balken stadgar förvisso 

44 Singer, 2011, s. 239.
45 Singer, 2011, s. 241.
46 Devall & Sessions, 1985, s. 90.

många olika begränsningar för vårt handlande, 
med avseende på sådant som skadar naturen. 
Dessa begränsningar, eller konsekvenserna av 
dem, är dock antagligen inte tillräckligt starka 
för att uppfylla de krav som ställs av varken 
 deontologisk miljöetik eller djupekologi, vilket 
talar för att rätten att förändra och bruka naturen 
skulle kunna betraktas som relativt stark.

Om människans rätt ska betraktas som stark, 
måste det ”skyddsvärde” som naturen tillskrivs 
innebära någonting svagare än att naturen har 
värde i sig (t.ex. att den endast har extrinsikalt 
värde), för att ställningstagandena om naturens 
värde och människans rätt att bruka naturen ska 
kunna vara förenliga. Som visats ovan, indike-
rar dock flera uttalanden i förarbetena till miljö-
balken att man med ”skyddsvärde” avsett bl.a. 
intrinsikalt värde. Man kan då diskutera om en 
tolkning av ”naturen har ett skyddsvärde” (som 
måste sägas vara ett oklart laguttalande) i miljö-
balkens portalparagraf bör göras i enlighet med 
vad som uttalas i propositionen till miljöbalken, 
eller om uttrycket bör tolkas på ett sätt som gör 
portalparagrafen konsistent. Intressant i sam-
manhanget är att Bertil Bengtsson har menat 
att ett avgörande av målens räckvidd inte bör 
utgå från motivuttalandena, som t.o.m. kan ha 
”på grund av något förbiseende stått kvar från 
en äldre skrivning i brådskan när sista versio-
nen av motiven utformades.”47 Även om för-
arbeten traditionellt används som hjälpmedel 
vid lagtolkning i Sverige, skriver Bengtsson att 
”man får räkna med att en domstol som har tid 
att fundera på saken ser kritiskt på [förarbets-]
uttalanden som på något sätt ter sig mindre väl 
övervägda.”48

47 Bengtsson, 2001, s. 26.
48 Bengtsson, 2001, s. 41.
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Ett starkt skyddsvärde
Givet en tolkning där naturens skyddsvärde tol-
kas som starkt (i enlighet med förarbetet) och 
människans rätt därmed måste tolkas som svag 
(för att portalparagrafen inte ska innehålla mot-
sägelser), kan det verka uppstå en konflikt mel-
lan portalparagrafen och övriga delar av miljö-
balken. Konflikten skulle i så fall bestå i att det 
i portalparagrafen uttrycks att naturen har ett 
visst värde och att vi människor endast har en 
svag rätt att bruka naturen, samtidigt som det i 
övriga balken medges att människor får utföra 
handlingar som kränker detta värde.49 En sådan 
situation behöver dock inte vara problematisk, 
eftersom portalparagrafen anger vad bestämmel-
serna i balken syftar till – de uttrycker ett mål för 
balken, och mål behöver inte alltid uppnås. Mål-
sättningarna har ansetts böra utgöra stöd för t.ex. 
ett försiktighetstänkande vid tolkning av balkens 
andra regler då dessa ger tolkningsutrymmen.50 
Det har även föreslagits att målsättningarna inte 
behöver vara utslagsgivande för varje enskilt be-
slut, utan att summan av besluten ska ha ett visst 
resultat, för att målen ska anses uppnådda.51 Det 
har vidare sagts att målen inte kan ”utgöra ett 
hinder om lagtexten i en annan regel i ett visst 
fall, uttryckligen och otvetydigt, skulle tillåta ett 
förfarande som kan anses motverka en hållbar 
utveckling”52. Att tillåta sådana avsteg från mål-
uppfyllelse skulle därmed kunna vara i enlighet 
med en medvetet uttänkt systematik.

Man kan dock fråga sig vad poängen är med 
att stadga att naturen har ett skyddsvärde som 
innefattar intrinsikalt värde, om det (åtminstone 
i vissa fall) ”bara” är ett moraliskt ställnings-

49 Jfr Bengtsson, 2001, s. 30.
50 Bengtsson, 2001, s. 28; Michanek & Zetterberg, 2012, 
s. 95.
51 Bengtsson, 2001, s. 46.
52 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 96.

tagande, utan någon egentlig tyngd.53 Det finns 
givetvis flera argument för att ha ett sådant stad-
gande, baserade på de positiva konsekvenserna 
av det. Ett argument, som utgår från att stadgan-
det ändå har viss tyngd, är att stadgandet kan 
leda till möjligheten att i vissa lägen faktiskt ge-
nomdriva t.ex. ett större försiktighetstänkande, 
än om naturen inte hade tillskrivits ett värde i 
sig.54 Det kan dock ifrågasättas om naturen be-
höver tillskrivas intrinsikalt värde för att detta 
försiktighetstänkande ska kunna uppnås, t.ex. 
genom att hävda att en hänvisning till naturens 
extrinsikala värde skulle kunna vara en tillräck-
lig grund för att motivera att naturen skyddas. 
Det har exempelvis argumenterats för att så blir 
fallet om man beaktar att extrinsikalt värde inte 
endast bör mätas monetärt, utan att man även 
bör tala om estetiska, kulturella, vetenskapliga 
och andra extrinsikala värden.55 Sådana värden 
lyfts också ofta fram i olika sammanhang; här 
kan nämnas preambeln till FN:s Konvention om 
biologisk mångfald (ratificerad av Sverige 1993), 
där det både uttrycks att biologisk mångfald har 
intrinsikalt värde men även anges en lång lista 
med extrinsikala värden (”ecological, genetic, so-
cial, economic, scientific, educational, cultural, 
recreational and aesthetic values”56). Om sådana 
typer av värden ska kunna bevaras (för männi-
skans skull), måste naturen få ett starkt skydd.57

En tänkbar invändning mot att extrinsikalt 
värde är tillräckligt för att skydda naturen är att 
detta skydd inte är garanterat, eftersom det en-
dast finns i kraft av att människan ska beskyd-

53 Jfr Bengtsson, 2001, s. 47: ”Vad som […] sägs om den 
insikt som hållbar utveckling bygger på har knappast 
någon betydelse för MB:s tolkning; att naturen har ett 
skyddsvärde och människan ett förvaltaransvar ger inte 
stor ledning för konkreta beslut vid sidan av övriga reg-
ler i balken.”
54 Murphy, 2009, s. 107.
55 Justus et al., 2009, s. 190.
56 Convention on Biological Diversity, preambeln.
57 Singer, 2011, s. 241. Jfr Westerlund, 1997, s. 171.
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das, och att man därför också behöver lyfta fram 
det intrinsikala värdet för att ha rättsligt stöd för 
att skydda naturen i fall där människor inte har 
någon nytta av den.58 Betydelsen av ett skydd 
grundat i naturens intrinsikala värde kommer 
dock minska om det i praktiken kommer att 
göras avsteg från målsättningarna i portalpara-
grafen. Även då kan det dock finnas skäl att där 
stadga att naturen har ett skyddsvärde som inne-
fattar intrinsikalt värde. Ett argument är att man 
kan vilja föra in moraliska uppfattningar i lag-
stiftningen för att påverka människors uppfatt-
ningar och beteenden i en särskild riktning, och i 
förlängningen påverka samhället i vad man tror 
ska vara en positiv riktning.59 Kanske finns för-
hoppningen att det moraliska ställningstagandet 
med tiden ska få mer genomslag, även om det 
går att förutsäga att stadgandet inte kommer att 
efterlevas i särskilt stor utsträckning till en bör-
jan. En annan förhoppning i linje med detta re-
sonemang skulle i så fall kunna vara att de delar 
av miljöbalken (och eventuellt även andra lagar) 
som strider mot dessa mål med tiden ska ändras 
för att skydda naturen mer – och kanske går ut-
vecklingen också åt detta håll.60

Problem med intrinsikalt värde
De positiva konsekvenserna av att stadga att na-
turen har ett skyddsvärde som innefattar intrin-
sikalt värde behöver förstås vägas mot negativa 
konsekvenser av ett sådant stadgande. En poten-
tiellt relevant fråga är om det över huvud taget 
stämmer att naturen har intrinsikalt värde. Om 
det finns värdefakta (vilket det gör enligt t.ex. 
värderealismen)61, och det inte stämmer att natu-
ren har värde i sig, bör det kanske inte uttryckas 
ett sådant värde i lagen. Det finns som ovan pre-
senterats argument för att naturen har intrinsi-

58 Murphy, 2009, s. 107.
59 Murphy, 2009, s. 99; jfr Bengtsson, 2001, s. 30.
60 Jfr Bengtsson, 2001, s. 26 och 44–45.
61 Bergström, 1992, s. 73; Railton, 1986, s. 165.

kalt värde; exempelvis har det argumenterats för 
detta i termer av ”själv-realiserande system”, där 
inte bara medvetna levande organismer anses in-
kluderade utan även t.ex. träd, arter och ekosys-
tem, och det har hävdats att det faktum att dessa 
system strävar efter att upprätthålla och bevara 
sig själva leder till att de har intrinsikalt värde.62 
Moralfilosofen Peter Singer har dock invänt mot 
detta synsätt genom att säga att bara för att något 
beter sig som om det vill upprätthålla sig självt, 
betyder det inte att det faktiskt har ett intresse av 
eller en strävan att göra det.63 Skulle det gå att 
konstatera att en varelse faktiskt har ett sådant 
intresse, skulle en utilitarist, som tidigare beskri-
vits, ändå inte tillskriva varelsen i sig intrinsikalt 
värde.64 Antagandet att naturen har ett värde i 
sig är således kontroversiellt – kanske är det rent-
av felaktigt. Att ett sådant antagande ändå görs i 
lag (givet tolkningen utifrån propositionen), an-
tyder hur politiskt laddad portalparagrafen är.65 
Kanske bör vi av denna anledning, i linje med 
Bengtssons ovan presenterade kritik, inte följa 
de uttalanden som görs i författningskommenta-
ren till miljöbalken, utan betrakta ordet ”skydds-
värde” som att det endast avser ett extrinsikalt 
värde. En möjlig invändning vore att hävda att 

62 Singer, 2011, s. 253. Notera att synsättet säger ”Om 
man har en strävan efter att upprätthålla sig själv, så har 
man intrinsikalt värde”, vilket uttrycker ett konditionalt 
påstående, inte ett bikonditionalt. Av detta följer således 
inte logiskt att man inte har intrinsikalt värde om man 
inte strävar efter att upprätthålla sig själv, för man skulle 
kunna ha intrinsikalt värde av andra orsaker – t.ex. för att 
man är en kännande, eller potentiellt kännande, varelse.
63 Singer, 2011, s. 253.
64 Regan, 1989, s. 109.
65 Jfr Bengtsson, 2001, s. 16 och 32, samt Lagrådets ytt-
rande om förslaget till MB 1:1 i Prop 1997/98:45 II, s. 450, 
där det bl.a. sägs: ”Den [målsättningsparagrafen] har 
konstruerats så, att den som mål för lagverket, miljöbal-
ken, beskriver några huvudpunkter i vad som eftersträ-
vas i miljöpolitiken. Det är således fråga om en program-
förklaring byggd på vissa grundläggande värderingar 
och den kan sägas återspegla en högt ställd ambitions-
nivå för samhällets ansträngningar.”
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vi inte är bundna att lagstifta och tolka lagen i 
enlighet med sanningen (om en sådan finns), utan 
att vi styrs av andra mål, t.ex. att sträva efter posi-
tiva konsekvenser, ett gott samhälle, eller att följa 
majoritetens vilja. En situation där både sådana 
typer av mål uppnås och man slipper motsägel-
ser och filosofiskt problematiska antaganden i 
portalparagrafen skulle dock kunna sägas vara 
mer önskvärd.

Exempel på en mindre kontroversiell formu-
lering i paragrafens första stycke skulle kunna 
vara att i stället för att stadga att naturen har ett 
visst värde, stadga att naturen ska skyddas som 

om den hade ett intrinsikalt värde (i fall där inte 
någon högre prioriterad lag tillåter starkare ut-
nyttjande av naturen). Detta kan vara motiverat 
om man tror att ett skyddande av naturen i näs-
tan alla fall är extrinsikalt värdefullt samtidigt 
som man tror att det är svårt att visa på detta 
värde i enskilda fall. Ett problem som dock skulle 
kvarstå med en sådan formulering är att impli-
kationerna av det intrinsikala värdet fortfarande 
skulle vara oklara. Deontologisk miljöetik och 
djupekologi, som presenterats i denna artikel, 
ger vissa svar, men är dessa teorier rimliga, och 
är svaren tillräckligt konkreta? Svårigheterna att 
avgöra vad implikationerna av värdet är, ger i 
sin tur svårigheter att ha en tydlig lag som ger 
handlingsvägledning, när uttryck som ”intrinsi-
kalt värde” används direkt i lagtexten eller vid 
tolkning av lagen utifrån förarbetsuttalanden. 
Kanske det i teorin skulle vara möjligt att hitta 
godtagbara och precisa beskrivningar av impli-
kationerna, och då skulle detta inte vara något 
problem. Tills sådana har hittats och slagits fast, 
kvarstår dock bristerna i handlingsvägledning.
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Possibility to implement invasive species control in Swedish forests

Maria Pettersson, Caroline Strömberg,
E. Carina H. Keskitalo

Abstract Invasive alien species constitute an increasing

risk to forestry, as indeed to natural systems in general. This
study reviews the legislative framework governing invasive

species in the EU and Sweden, drawing upon both a legal

analysis and interviews with main national level agencies
responsible for implementing this framework. The study

concludes that EU and Sweden are limited in how well they

can act on invasive species, in particular because of the weak
interpretation of the precautionary principle in the World

Trade Organisation and Sanitary and Phytosanitary
agreements. In the Swedish case, this interpretation also

conflicts with the stronger interpretation of the

precautionary principle under the Swedish Environmental
Code, which could in itself provide for stronger possibilities

to act on invasive species.

Keywords Forestry ! Invasive alien species ! Sweden

INTRODUCTION

Human pests and pathogens have spread across the world

for hundreds of years; the successful ones slowly adapting

to their new environments, sometimes contributing to the
extinction of native species, reducing genetic variation and

eroding gene pools, others being effectively eradicated by

the new species (e.g. Hulme 2007; Vilà et al. 2010).
However, human activities, economic globalisation, and

more recently also climate change have seriously increased

the movement potential for invasive alien species (IAS) to
the point where biological invasions are considered one of

the major threats to biodiversity (e.g. O’Brien and Lei-

chenko 2000; Ricciardi 2006; COM 2011; Caffrey et al.
2014), especially in forests (Holmes et al. 2009). The

damage caused by alien species is usually irreversible and

difficult to predict because it occurs insidiously and involve

novel interactions between species (e.g. Kumschick et al.
2015). Thus, while most non-indigenous potential pests are

innocuous, some are directly harmful once introduced in a

new environment, and some may prove hazardous, in
which case the impact is difficult to measure (Holmes et al.

2009; Brunel et al. 2013).

Invasion by alien species may entail significant costs.
The introduction of non-indigenous species, for example

via international trade, may be considered a negative
external effect in the sense that the risk for social and

environmental damage, as a result of for example pest

outbreaks, is not taken into account by the actors (Margolis
et al. 2005; Perrings et al. 2010; Hantula et al. 2014). These

indirect effects, or externalities, need to be reflected in the

regulation of markets (Amitrajeet and Beladi 2006; Per-
rings et al. 2010), for example via legal or economic

instruments. In the context of IAS management, several

studies highlight the need for (additional) legislative action
to adequately handle the issue of invasive alien species

(Shine et al. 2000; Perrings et al. 2005; Caffrey et al. 2014).

Smith et al. (2013) argue that ‘‘[a] strong strategic leg-
islative framework is essential for addressing the complex

challenges of invasive alien species’’. In Sweden, the legal

situation can be described as fragmented with numerous
disconnected rules, which in combination with a lack of

coordination between the responsible authorities has seri-

ously hampered the control efforts (Pettersson and Keski-
talo 2012). The Swedish Environmental Protection Agency

suggested an investigation of the possibility to supplement

existing regulations to cover all handling of invasive spe-
cies (SEPA 2008). Several studies also emphasise the need

for a more uniform interpretation and application of the

precautionary principle (Pettersson and Keskitalo 2012;
Keskitalo and Pettersson 2016). The issue of legislative
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action has been on the agenda also in the EU in recent

years (e.g. COM 2008, 2011); even though the issue has
been addressed in several legal acts, most invasive species

have not been targeted by existing EU law. In 2013, the

deliberations resulted in a proposal for an EU regulation on
invasive alien species (COM 2013). The Regulation (EU)

No 1143/2014, adopted by the Council on 29 September

2014, addresses the problem of invasive species in a
comprehensive manner with the aim of protecting biodi-

versity and ecosystem services, and to mitigate social and
economic impacts of biological invasions.

Although it has become increasingly important to pre-

vent international movement of IAS and enhance rapid
detection at borders, the rules pursuant to international

trade regimes—such as the World Trade Organisation

(WTO) and the North American Free Trade Agreement
(NAFTA)—pose limitations to individual states’ as well as

the EU’s, possibilities to impose restrictions on trade

(Margolis et al. 2005). As the WTO sanitary and phy-
tosanitary (SPS) agreement basically requires that the risks

for harm are well documented and based on scientific proof

for restrictions to be allowed, a comprehensive legal
framework where the precautionary principle—to limit the

risk of harm—plays a determining role may prove difficult

to achieve (Pettersson and Keskitalo 2012). IAS are also
addressed under the Convention on Biological Diversity

(CBD); according to article 8(h) ‘‘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’’. In 2010,

twenty biodiversity-related targets to be achieved within a
decade were agreed upon by the contracting parties (the so-

called Aichi Targets). With the strategic goal of reducing

the direct pressures on biodiversity and promote sustain-
able use, Target 9 is specifically aimed at IAS: ‘‘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’’. The Aichi Targets

and the Strategic Plan are intended to be used as a flexible
framework for the development of national and regional

targets.1

The question of how biological invasions should be
handled legally on different levels—from international

agreements to national law and policy—is thus highly

relevant. This study targets the Swedish institutional sys-
tem’s capacity to handle biological invasion in the form of

pathogens, plant and tree species both at present and under

increased pressure of climate change and globalisation. The

study takes into account what are seen as legal principles,

specifically the precautionary principle and the polluter
pays principle. The precautionary principle implies that

action should be taken already when there is risk for

something being harmful, even if this has not yet been
proved. However, this principle may conflict with other

principles, such as that of free trade, or less strict versions

of the precautionary principle itself, such as under the SPS
Agreement, which requires clear evidence of negative

impacts to allow for restrictions in trade in a substance or
material. The Polluter Pays Principle primarily aims at

internalising negative external effects of economic activi-

ties, as is expressed in e.g. article 16 in the Rio Declaration,
and implies that the polluter should bear the costs of car-

rying out the pollution prevention and control measures

necessary to ensure that the environment is in an accept-
able state (e.g. Government Offices of Sweden, prop.

1997/87:45). The aim of the paper is to identify and assess

the function of the current regulatory framework as a mean
to control external effects resulting from the introduction

and spread of forest related pathogens, plant and tree

species in Sweden. This study thus adds to Klapwijk et al.
(2016) by highlighting the specific legal requirements and

the way in which these are perceived as manageable or

sufficient in the Swedish context.

MATERIALS AND METHODS

The study is based on a legal review of the regulatory

frameworks for plant and wood products, which determines
applicable law, as well as semi-structured interviews with

those involved in implementing this law.

With regard to the legislative study, the method of
constructive analytical jurisprudence was used to analyse

the concepts, rules and structures of the relevant laws. In

this context, constructive—as opposed to dogmatic—is
taken to mean ‘‘problem oriented’’. This essentially implies

approaching and analysing the legal framework with

starting point in an actual problem rather than merely the
linguistic and logical elucidation of legal concepts (West-

berg 1992; Agell 1997). The identified problem in this case

is the threat to forests represented by invasive alien species
and pathogens. It is hence not only the interplay between

rules and their position in the legal system that is being

considered, but the social and political function of the rules
as well. In the results section, the legal framework for

control of invasive alien species in general, and plant and

plant pests in particular, is outlined with regard to several
levels of regulation that fundamentally impacts Sweden.

This includes the international trade framework, the

framework of EU law, and the national legal framework.
The account includes both ‘‘hard law’’, here defined from

1 The Convention on Biological Diversity (CBD). 2010. Aichi
biodiversity targets of the strategic plan 2011–2020. http://www.cbd.
int/sp/targets/. Accessed 31 August 2015.

Ambio 2016, 45(Suppl. 2):S214–S222 S215

! The Author(s) 2016. This article is published with open access at Springerlink.com
www.kva.se/en 123



the perspective of its effectiveness at the stage of imple-

mentation2; i.e. the power to impose real obligations on the
parties, and more ‘‘soft law’’ based agreements, which

strength lie mainly in the parties’ willingness to abide by

the agreement (e.g. Boyle 1999; Shaffer and Pollack 2010).
With regard to the interview study, persons were

strategically identified and selected as responsible for the

implementation of the law on the government level. Thus,
semi-structured interviews were conducted with two per-

sons from the Swedish Board of Agriculture, two persons
from the Swedish Forest Agency, one person from the

Swedish Environmental Protection Agency, and one person

from the Ministry of Enterprise and Innovation at
Government Offices of Sweden during the fall of 2014 and

the spring of 2015. Each interview lasted for approximately

1 hour and 15 min, and interviews were recorded and
transcribed in their entirety. The interview guide as well as

thematic coding of the interviews focused on the frame-

work for IAS and plant pests control outlined in this article.

RESULTS

Legal framework: The international trade regime

Given that international trade is one of the most important

sources to biological invasions, legal aspects of the prob-

lem must first be sought in the international trade regime
which primarily is governed by the WTO. The WTO was

established in 1994 and set to administer the agreements

negotiated under the Uruguay Round (1986–1994) and to
serve as a forum for future negotiations. The main task for

the organisation is to supervise and liberate/facilitate

international trade, e.g. by controlling trade barriers. The
trade rules under the WTO regime are made up of several

agreements covering goods, services and intellectual

property. The agreements consist of six main parts, for
which the multilateral General Agreement on Tariffs and

Trade (GATT 1994) serves as the umbrella. For the issue of

IAS, the GATT and the SPS Agreement are the most rel-
evant of the six agreements.

One basic notion under the WTO regime is to remove

barriers to trade by eliminating discrimination. Two main
principles are set out to underpin this: (a) most-favoured-

nation (MFN) treatment (Art. I, GATT), which implies that

countries should give all their trading partners equal status
as ‘most favoured nation’ and thus extend all countries the

same trade preferences; and (b) national treatment (Art. III,

GATT), which means that countries should treat its own
and foreign products and services equally.

In relation to the GATT, the SPS Agreement reaffirms

that while ‘‘no Member should be prevented from adopting
or enforcing measures necessary to protect human, animal

or plant life or health’’, such measures must not constitute a

means of ‘‘arbitrary or unjustifiable discrimination or a
disguised restriction on international trade’’ (preamble).

The agreement thus establishes rights as well as obliga-

tions; the right to take legal protective measures and the
obligation to do so without creating unnecessary trade

barriers. The rules of the agreement (most notably articles
2, 2.2, 3 and 5.1) focus on the obligations and contain

provisions on how protective measures should be designed

to not create trade barriers that are more intrusive than
necessary to achieve the purpose (i.e. to protect e.g. human

or plant health). Therefore, all SPS measures must be based

on scientific principles and not be maintained without
sufficient scientific evidence. The measures shall be pre-

ceded by a risk assessment, as appropriate to the circum-

stances, and as far as possible be based on international
standards, guidelines and recommendations. Substance or

material that could be seen as a risk of causing harm can

thus only under certain conditions be limited prior to the
presence of scientific evidence. This means that time can

lapse before such studies have been undertaken, during

which spread and novel interaction between invasive and
native species may take place. Fundamentally, this

framework limits the potential to implement a strong ver-

sion of the precautionary principle.
WTO compatible legal standards for the control of plant

products and pests are developed within the framework of

the International Plant Protection Convention (IPPC),
which does not supersede but rather enforce the limitations

described above. The aim of this multilateral treaty is to

protect cultivated and wild plants by preventing the intro-
duction and spread of pests, and the substance of both the

GATT and the SPS Agreement are recognised in the

preamble to the IPPC. This is also reflected in the princi-
ples on which the convention is based, for example that

phytosanitary measures shall: (a) only be applied when

necessary; (b) be applied equally to countries of equivalent
plant health and for the same pests; (c) must be published

and motivated; and (d) imply least possible impact on

international trade (MacLeod et al. 2010). The standards
(ISPMs) set out in the IPPC aim to reduce the spread of

pests and facilitate trade and include guidelines for pest

risk analysis, surveillance and pest eradication; code of
conduct for the import and release of biological agents; and

requirements for the establishment of pest-free areas. Since

the SPS Agreement recognises the IPPC as standard setting
authority, WTO members are expected to base their phy-

tosanitary measures on the standards established under the

convention. However, while the IPPC in itself is binding on
the contracting parties, the standards set out under the

2 Also referred to as a constructivist approach (e.g. Shaffer and
Pollack 2010).
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convention are not; they are subject to various interpreta-

tions, and occasionally, disputes, which ultimately have to
be solved by the WTO. South Africa vs. EU is an example

of an ongoing conflict. Here South Africa claims that the

strength of the phytosanitary measures required by the EU
are inconsistent with the level of risk posed by the intro-

duction of Citrus Black Spot (CBS—caused by the fungus

Guignardia citricarpa) on fruit that is imported into the EU
(www.ippc.int).3

With regard to perceptions of implementation of this
complex legal situation, all interviewees in the Swedish

case noted that Sweden encourages free trade and does not

question the principles of the SPS Agreement. However, it
was also pointed out that the SPS Agreement limits the

ability to prevent the introduction and spread of IAS, since

many measures that need to be taken entail restrictions in
trade. It was also noted that while free trade has a high

value, having a system that fails to prevent pests or IAS

from spreading will lead to high costs for measures ex post.
Even if restrictions on trade may be costly for businesses, it

may also increase competitiveness due to a high plant

health status.
When asked about the possibility to implement the

precautionary principle, all interviewees raised the issue of

the different possible interpretations of the principle. Sev-
eral interviewees stressed that applying a strong version of

the precautionary principle, i.e. one that requires less evi-

dence than the SPS Agreement, would be good for plant
protection, and useful in uncertain cases when there could

be serious and irreversible consequences of introduction

and spread of species. Arguments against a strong version
of the precautionary principle were also presented; for

example that it can be used e.g. to protect one’s own

business from competition, and that because measures are
expensive to take, the decisions to take them should be

well-grounded.

EU law

Legal protection against introduction of species harmful to
plant or plant products in the EU is provided by Directive

2000/29/EC; the so called Plant Health Directive. The

Directive is a consolidated version of the 1976 Plant Health
Directive (77/93/EEC), including subsequent amendments

to that legislation, and also reflects international trade

agreements by being compatible with the SPS Agreement.
The current EU plant health regime is a complex system

that builds on the original intra-community trade, as well as

Third Country imports of plant and plant products, which

was rebuilt in the early 1990s to create a single EU market

(MacLeod et al. 2010). The main feature of the system is
the legal space created to prevent entry and spread of

foreign pests by means of the legal instruments: prohibi-

tion/banning and certification. The regime is based on the
listing of harmful organisms into different categories, from

particularly harmful organisms whose introduction and

spread must be banned by all member states, to the listing
of plants and plant products which must be subject to a

plant health inspection, including special rules for pro-
tected zones (Annex I-VI, Directive 2000/29/EC).

The design of the EU plant health regime, under which

movement into and within the Union, is basically allowed
provided that the explicit restrictions and requirements are

complied with, thus emphasises the importance of sup-

porting free trade. The system, however, has had significant
drawbacks, most prominently regarding its inability to

control the increasing influx of harmful organisms as a

result of globalisation of trade due to amongst other
insufficient focus on prevention in relation to increased

imports of high-risk commodities (COM 2013). The

European Commission has therefore submitted a proposal
for a new Regulation concerning protective measures

against plant pests (COM 2013). The proposal contains

potentially important differences compared to Directive
2000/29/EC. Schematically, pests are divided into three

categories under the proposed Regulation: non-listed pests,

quality pests and quarantine pests, where the latter is the
main target for the Regulation. In addition to the imple-

menting acts, member states are given some leeway in

terms of possibilities of adopting additional or stricter
measures. In order to ensure effective action against pests

that are not qualified as Union quarantine pests, member

states may take protective measures against the pests if
they consider the criteria for EU quarantine pests fulfilled.

Provided that it does not conflict with the free movement of

e.g. plants member states will also ‘‘be allowed to adopt
more stringent eradication measures than required by

Union legislation’’ (COM 2013). Furthermore, the pro-

posed Regulation obliges anybody who is aware of the
presence of a quarantine pest to notify the authorities; it

encourages member states to conduct surveys for the

presence of pests; and it sets out eradication measures,
including area restrictions, as well as rules for the estab-

lishment of contingency and eradication plans. All in all, it

appears as if the proposed Regulation offers a more
nuanced regulatory framework, where precautionary mea-

sures are at least supposed to play a bigger role. It is

however difficult to assess the full consequences of the
proposal at this stage.

To approach the problem of invasive species in a more

holistic and coherent manner, a Regulation on invasive
alien species was adopted in 2014. The primary objective

3 There are also other agreements that are relevant for the control of
IAS, but in terms of the legal effect of the instruments these are
secondary in relation to the WTO regime (cf. Perrings et al. 2010).
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of the regulation is to ‘‘prevent, minimise and mitigate the

adverse effects of invasive alien species on biodiversity
and ecosystem services, as well as to reduce their economic

and social impact’’. As a first step to achieve the objective,

a list of IAS that pose a particular threat to the Union shall
be drafted. To qualify as being of Union concern, the

damage caused by the species should be significant enough

to justify the adoption of dedicated measures. This, in turn,
is assessed on the basis of certain criteria, all of which are

in line with the SPS Agreement and include risk assess-
ments. Furthermore, since prevention is preferable to

reaction it is considered necessary that the list of species is

continuously revised and updated. In case of a sudden and
unexpected appearance of species that have not yet been

defined as IAS, but where there is scientific evidence of its

harmfulness, it will be possible for member states to adopt
certain emergency measures. To otherwise be able to take

more stringent and proactive (national) measures on non-

listed species, special authorisation will be required. Leg-
ally, it will still be difficult for member states to implement

certain prevention or protection measures since, as

enforced in this proposal; member states cannot take action
contrary to the Regulation (Keskitalo and Pettersson 2016).

Possibilities of proactive measures

With regard to the possibilities to take proactive measures

under this legal framework, several interviewees ques-
tioned the effectiveness of the new IAS Regulation since

the principle of free trade will continue to limit the pos-

sibilities to prevent the introduction and spread of IAS. A
general need for a clarification regarding the responsibili-

ties of different authorities was also stressed, as there are

invasive species that do not fall within the scope of any of
the applicable legislations, implying that no one has the

authority to take measures against such species. Further-

more, the distribution of responsibilities was described as
unclear, which was perceived as problematic, for example

if emergency measures are necessary. It was noted that the

distribution of responsibility would be clearer with
increased collaboration between the authorities, but that

diverse approaches, priorities, definitions and interests of

the different authorities had complicated collaboration in
the past. Increased communication and the development of

a more ‘‘unified voice’’ was therefore considered essential

to achieve the kind of collaboration that will be required
under the new IAS Regulation. It was also suggested that

the Swedish government should establish a formal collab-

oration group, since setting aside resources and time would
facilitate prioritisation of the work; if collaboration is

supposed to be ‘‘squeezed into the daily work’’ it may not

happen because of the time pressure.

One of the interviewees also predicted financial diffi-

culties in complying with the new rules as it will be costly
and funding will not be provided from the EU. However,

several other interviewees pointed out that since the Reg-

ulation applies directly, the Swedish government has no
choice but to allocate resources, The plant health regime

was described as providing more developed tools than the

IAS area, and it was suggested that some of the experience
from this area could be used in the work with IAS.

Both with regard to plant pests and IAS, all interviewees
stressed the need for more preventive measures, especially

regarding IAS since they are usually not discovered until

after the damage is done. A monitoring system for detec-
tion of new species was considered an important measure

in this context, but the lack of continuity of funding was

seen as an obstacle to the development of a stable moni-
toring system. Regarding plant pests, the previous EU

legislation was considered to lack focus on prevention, and

a monitoring system for proper surveillance of the Swedish
territory was suggested, which is in line with the proposed

EU Regulation.

The interviewees considered plant passports, as well as
phytosanitary certificates (sundhetsintyg), to be strong and

important tools, although the limited possibility to control

if they are actually followed was pointed out as an issue.
Other concerns raised in relation to plant passports were

uncertainties regarding their design, on which conditions

they should be issued, and how to recognise them. All of
these things were expected to become clearer with the new

Regulation. The fact that the plant health Regulation will

not include invasive alien plants, which on EU level
instead will be covered by the IAS Regulation, was how-

ever seen as an issue. Since invasive alien plants are reg-

ulated under the IPPC, which implementation is the
responsibility of the Board of Agriculture, the EU legal

framework will deviate from the systematics on interna-

tional and national level. This discrepancy was criticised
by the interviewees.

The Swedish legal framework and its application

In Sweden, provisions concerning forest related pathogens,

plant and tree species are distributed across different laws
and involve several types of legislation; the legal instru-

ments range from performance obligations to species-

specific regulations. The lack of comprehensive regulatory
framework for the control of invasive alien species was

also noted in the National strategy and action plan for

alien species and genotypes, in which the Environmental
Protection Agency called for higher priority of the issue

(SEPA 2008). In a 2014 revision of the action plan, the

Agency suggests how Sweden can meet the requirements
of the EU Regulation on IAS, including the development of
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an updated national (black)list in addition to the NOBANIS

database (SEPA 2014).
The Swedish framework within which new regulation

could be developed is largely set by general environmental

legislation (the Environmental Code4) and sectorial legis-
lation (the Forestry Act5 and the Plant Protection Act6). As

the overarching environmental legislation in Sweden, the

Environmental Code is basically applicable to all envi-
ronmentally related activities. Together with a sustain-

ability objective, the heart of the Code is the general
consideration rules. These rules reflect all significant

environmental legal principles, including the precautionary

principle and the polluter pays principle, and are applied
mainly in connection with licensing (e.g. permit assess-

ment). The implication of the precautionary principle—as

it is expressed here—in the context of IAS is that, while
scientific evidence that the species is harmful might be

lacking, precautionary measures must be undertaken if

there is a risk of harm (Pettersson and Keskitalo 2012). It is
further the responsibility of the operator to investigate if

and how the operation impacts the environment, e.g. by

IAS introduction. The obligation to take precautionary
measures also reflects the polluter pays principle; to pre-

vent and counteract damage is also a way to internalise the

externalities of the activity. Besides the general environ-
mental requirements and principles, the Environmental

Code also specifically controls some issues of relevance for

forest-related pathogens and invasive plants and tree spe-
cies, for instance in accordance with CITES and the Birds

and Habitat Directives. Restrictions regarding deliberate

release (including planting) of invasive species can thus be
issued if necessary to e.g. protect biodiversity (Prop.

1997/98:45). The handling of animals and plants, including

import, export, transport and storing, is controlled via
government regulations and may include prohibition of

certain activities as well as permit requirements. Plant

protection products and biocide products containing
nematodes, insects or spider animals, which are not subject

to EU law, are also governed nationally via ordinances to

the Environmental Code.7

When asked to what extent they apply the rules of the

Environmental Code, the interviewees from the Board of

Agriculture answered that they do not apply it regarding
plant health, since they have more detailed regulations. The

interviewees from the Forest Agency answered similarly,

as they have more detailed regulations too. It was however
suggested that the Code should be applied to a larger

extent, for example in matters relating to environmental

impacts of forest seeding and planting materials. The
interviewee from the Environmental Protection Agency

argued that it is not possible to prevent introduction of IAS

with support of the Environmental Code, but that this could
be changed.

Some of these limitations are a result of the general

principles for the application of law, in this case the prin-
ciple of lex specialis, which entails that if an issue is reg-

ulated in special law it supersedes the provisions under
general law, i.e. the Environmental Code. Since the For-

estry Act has its own consideration rules, this has important

consequences for the control of IAS, for example regarding
the application of the precautionary principle.

The Swedish forest legislation allows for regulations on

the use of forest reproductive material in the establishment
of new forest stands if warranted from a silvicultural point

of view. Consequently, forest material from outside of the

EU may not be introduced in Sweden without permit. A
permit may in turn only be granted if the admission is in

compliance with Directive 1999/105/EC. The trading of

forest material within the EU is also subject to control with
regard to invasive species. Certain types of wood and wood

from certain areas of origin require a plant passport to

ensure that it is free from plant pests. In addition, foreign
tree species may only be used as forest reproductive

material in exceptional cases, although it is generally

allowed to grow the Pinus contorta in certain parts of the
country.8 Thus, the Forestry Act and related legislation

focuses more on business as usual, with only limited

inclusion of areas related to invasive species. In order to
provide possibilities for taking more extensive measures

against IAS, it was suggested by the interviewees from the

Forest Agency that the Forestry Act should be expanded to
include more insect pests, for example via the ‘‘control

area’’ instrument.

Finally, sectorial legislation in terms of the Plant Pro-
tection Act and regulations of the Board of Agriculture

specifically regulate the measures that can be taken to

control or hinder the spread of specified plant pests. These
are quite detailed and include: action to combat plant pests

by property owners; decontamination of e.g. facilities and

objects; regulations on cultivation or harvesting; and pro-
hibition or conditions for the handling of plants, plant

products, pests, soil etc., including import, export or pos-

session. In addition, regulations for handling of plant pests
and decisions on examination of plants, plant products,

soil, facilities etc. may be issued to control the spread of

plant pests, and to identify the presence of and establish the
absence of such pests. To this effect, regulations on health

4 Miljöbalk SFS 1998:808.
5 Skogsvårdslag SFS 1979:429.
6 Växtskyddslag SFS 1972:318.
7 Ordinance (2000:338) on biocide products and Ordinance
(2006:1010) on plant protection products.

8 Regulations from the Swedish Forest Agency, SKSFS 1993:2;
SKSFS 2010:2.
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certificates, such as plant passports and labelling in

accordance with ISPM 15, may be issued (Prop.
2012/13:174). Regulations also exist for heat treatment,

kiln drying and marketing of sawn wood, wood packaging

material etc.9 Any suspicions that plants or plant crops
have been infested with pests must moreover be reported to

the competent authority.

The legal framework for plant protection was considered
by the interviewees to hold important tools for preventing

introduction and spread of plant pests, and to provide
extensive powers for taking measures against plant pests.

Changes to this system were however anticipated with the

new EU Regulation on plant health.
To extend the capacities to act on invasive plant species

beyond what is possible under the existing legal frame-

work, it was suggested by several interviewees that Sweden
should implement a risk assessment function. Currently,

Sweden has no capacity to carry out risk assessments

compliant with international standards, and more resources
were thus considered necessary. A new risk assessment

organisation, located at the Swedish University of Agri-

cultural Sciences, has furthermore been proposed by the
Board of Agriculture (Swedish Board of Agriculture 2014).

The lack of resources was mentioned as a general problem

in relation to the work with IAS; too few people are
working on the issue, so it progresses slowly, and while the

authorities have responsibilities they do not have sufficient

resources.

DISCUSSION AND CONCLUSION

The situation in Sweden regarding the legal control of IAS

exhibits most of the problems pointed out by Shine et al.
(2000): related rules and regulations are spread across

different legal areas, including the Environmental Code

and other environmentally related acts, like the Forestry
Act and its regulations, with a lack of both coordination

and coherence as a result (see also Keskitalo and Pettersson

2016; Klapwijk et al. 2015). Plant pests entering new ter-
ritories as a result of international trade often meet the

criteria for a negative external effect; while the influx of

pests is a consequence of the trade, the ‘‘producer’’ of the
externality has no incentive of taking it into account in the

decision making. This is especially the case if the design of

the sectoral legislation implies that the Environmental
Code and hence the precautionary principle does not apply.

To deal with the problem, the external effects must be

internalised. I.e. incentives for the operator to include also
this aspect on the cost side of the activity must be created

for example through a precautionary approach. Under such

an approach the operator (who has the most knowledge of

the activity) has an extensive obligation to assess the risks
of the activity in advance, and take the necessary precau-

tions regarding materials, transport and other protective

measures. The large uncertainty present in relation to e.g.
the dispersion of damage and the knowledge of factual

harm, as well as regarding who is responsible for the

damage clearly indicates that the most cost effective way
of handling the issue of invasive species is by preventive

measures, i.e. ex ante (e.g. Pettersson and Keskitalo 2012).
While this calls for governance system based on the fun-

damental principles of caution and polluter pays, regardless

of whether they are implemented by law or via other policy
instruments (e.g. taxes and fees), the current international

trade-based framework exhibits a much less flexible

approach. Given the Swedish implementation of the pol-
luter pays principle—which has so far been little empha-

sised in this regard—the possibilities to impose binding

obligations in terms of precautions and requirements in
connection with e.g. trade in plants and plant products is

relatively large. The Swedish interpretation of the precau-

tionary principle also includes two very important aspects:
precautionary measures must be taken already when there

is risk of harm, and to avoid the requirements, the operator

must show that there is no risk (Michanek 2007). This
strong interpretation, if it was applied to invasive species,

would conflict with the weak interpretation in the SPS

Agreements. As a result of the general acceptance of the
weak interpretation, neither Sweden nor the EU can how-

ever act independently to protect themselves from the

influx of species resulting from international trade (SEPA
2014:20). Therefore, the Swedish Environmental Protec-

tion Agency has called for clarification of meaning of the

principle and the different standards accepted by the SPS
Agreement in order to investigate the possibilities of

applying the precautionary principle in the management of

invasive species in Sweden (SEPA 2008). However, to
include the precautionary principle more strongly would

also pose a challenge to what are so far largely systems

focused on highly specific and evidenced harm (Harremoës
et al. 2001).
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