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Förord 
Jag är ingen ju ingen talare. Men jag vill tacka alla för stödet och hjälpen under processen. 

Till familj och vänner som har bidragit med förmaningar och hejarop. Till bekanta runt om 

i världen som har tillhandahållit eminenta tips och svårtillgängliga källor. 

Särskilt tack till min kära sambo Kajsa som står ut med att vara en del i mitt kaosartade liv 

under uppsatsförfaranden. 

Kärlek. 

  



 2 

Förkortningar 

AAC Arctic Athabaskan Council 

ABA Arctic Biodiversity Assessment 

ACAP Arctic Contaminants Action Program 

AIA Aleut International Association 

AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme 

CAFF Conservation of Arctic Flora and Fauna 

CBD Convention on Biological Diversity 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

COP Conference Of the Parties 

ICC Inuit Circumpolar Council 

ILA International Law Association 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

PAME Protection of the Arctic Marine Environment 

SDWG Sustainable Development Working Group 

TEK Traditionell ekologisk kunskap 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
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Summary 
This thesis aims to investigate the relationship between the preservation and sustainable use 

of biological diversity in the Arctic and the consideration within international 

environmental law of the already existing knowledge on the area that the Arctic indigenous 

peoples are holders of. In international environmental law there are multilateral 

environmental agreements that assume that this knowledge should be maintained and made 

use of. The historical focus on conservation rather than sustainable use has been shown to 

affect indigenous lifestyles negatively, while the sustainable use approach is more aligned 

with indigenous peoples’ traditional ways of life. The Arctic Council is, despite its status as 

a soft law organization, the main actor in developing international norms in the Arctic 

region, and its internationally unique composition and inclusion of indigenous peoples is in 

the forefront. Through the Arctic Council the Arctic states have a great possibility in 

developing the protection of biological diversity according to the Convention on Biological 

Diversity. Discussions will also be held whether the increasing influence from indigenous 

peoples’ traditional ecological knowledge also means a development in the understanding 

of the concept of sustainable development as such. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen ämnar undersöka förhållandet mellan bevarandet och det hållbara nyttjandet av 

biologisk mångfald inom Arktis och det internationellrättsliga beaktandet av den redan 

befintliga kunskapen om detta arbete som finns bevarad hos områdets urfolk. På det 

internationellrättsliga området finns internationella miljöavtal som utgår från att denna 

kunskap bör och skall bevaras och tas till vara. Det historiska fokuset på konservering 

snarare än hållbart nyttjande har visat sig slå hårt mot urfolkens traditionella leverne, 

medan hållbart nyttjande som strategi ligger mer i linje med detta. Arktiska rådet är sin 

status som soft law organisation till trots den främsta aktören för att sätta tonen för 

normbyggandet i regionen och dess internationellt sett unika sammansättning och sin 

tydliga inkludering av urfolk ligger i framkant. Genom Arktiska rådet har de arktiska 

staterna en stor möjlighet att utveckla skyddet av den biologiska mångfalden i enlighet med 

sina åtaganden i Konventionen om biologisk mångfald. Diskussioner förs även om det 

ökande inflytandet av urfolkens traditionella ekologiska kunskap innebär en utveckling av 

förståelsen av hållbar utveckling som sådant.   
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1. Introduktion 
Det är kanske inte en orimlig tanke att de mänskliga kulturer, där tydliga traditioner med 

integrerat hållbarhetstänk överförts genom generationer, som har överlevt i en miljö i 

tusentals år har störst kunskap om hur det är att leva i just den miljön. Frågan är hur väl 

denna kunskap tas tillvara och om den rent av torde inkluderas, eller rent av vara en 

grundbult, i förståelsen av begreppet hållbar utveckling inom internationell och nationell 

miljörätt. 

1.1. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda hur den internationellrättsliga 

miljölagstiftningen kring skyddet av biologisk mångfald i Arktis först och främst är 

uppbyggt, men även hur den förhåller sig till och tar hänsyn till den traditionella ekologiska 

kunskapen som besitts av de arktiska urfolken. Den arktiska miljön är den nordligaste på 

vår jord och är extremt känslig – i synnerhet i en allt varmare värld. Den globala 

uppvärmningen syns extra tydligt här, där den genomsnittliga temperaturen ökar dubbelt 

så mycket som resten av världen. Detta medför oundvikligen påfrestningar på den redan 

relativt artfattiga biologiska mångfalden. Med avsmältning av en stor del av den is som 

utgör boyta för landlevande djur och kläckningsplats för vattenlevande organismer är den 

biologiska mångfalden i Arktis extremt utsatt. På samma gång pågår en flyttning norrut av 

befintliga ekosystem, vilket medför ökad konkurrens om såväl boplats som mat. 

Ekosystemen inom den arktiska regionen är även på grund av sina relativt korta 

näringskedjor mycket ömtåliga. Det låga antalet arter inom respektive näringskedja innebär 

att vid en ny arts inträde eller ett eventuellt förlorande av en art riskerar att ge en stor 

procentuell ökning/minskning. Vidare har en ökad industriell exploatering inom den 

arktiska regionen under senare tid påbörjats, med ökad mineralutvinning och sökande efter 

fossila bränslen – men även det industriella fisket ökar i de nordliga vattnen som ett resultat 

av ökad tillgänglighet. Flera aspekter av denna utveckling innebär hot för den biologiska 

mångfalden. När det huvudsakliga skyddet på det internationellrättsliga området idag 

fokuserar på staters rätt till nyttjande av biologisk mångfald, snarare än ren konservering, 

dyker frågor kring hållbarhet upp. Anledningen till att denna uppsats behandlar urfolks 

kunskaper på området hållbarhet, är tesen att de arktiska urfolken som levt i området 

under tusentals år, där jordens naturliga klimatförändringar har producerat utmaningar 

som har överkommits och medfört en ökad förståelse för ekosystemets ömtålighet och 

föränderlighet. Denna kunskap hävdas finnas bevarad i kulturen och enligt biologisk 

mångfaldskonventionen skall denna kunskap tas till vara, bevaras och beaktas för att 

säkerställa hållbarhet i nyttjandet av den biologiska mångfalden. 
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1.2. Frågeställning 

I uppsatsen har jag valt att formulera frågeställningen och eftersträvar att besvara: 

Hur ser den internationellrättsliga regleringen av bevarandet och det hållbara 

nyttjandet av den Arktiska biologiska mångfalden ut, sett till ett 

hållbarhetsperspektiv med beaktandet av urfolks traditionella ekologiska kunskap? 

1.3. Avgränsningar 

Vidare har jag valt att i uppsatsen begränsa det lagstiftningsmässiga omfånget till 

internationell rätt och då främst behandla Konventionen om biologisk mångfald (CBD), 

även om vissa referenser kommer att göras till mer specifika skyddsdokument såsom 

Isbjörnsavtalen. Detta på grund av att uppsatsens syfte är att utreda just biologisk 

mångfald som ett egenvärde, snarare än det faktiska skyddet av enskilda arter. Det kan 

emellertid vara av intresse för uppsatsens syfte att dra paralleller till övriga dokument, i 

synnerhet i den mån de behandlar traditionell ekologisk kunskap (TEK). Uppsatsen 

kommer att beakta såväl bindande internationella avtal som icke-bindande soft-law-

dokument och -organisationer. Även om både immaterialrättsliga aspekter av biologisk 

mångfald och biosäkerhet förvisso kan vara av viss relevans för TEK kommer dessa 

områden också att utelämnas tillsammans med den delen av regleringen som rör detta, i 

synnerhet i form av Cartagenaprotokollet till CBD. När det kommer till TEK och lokal 

kunskap kommer jag att fokusera på just urfolkens TEK då jag anser att den är mer 

relevant såsom en typ av flertusenårig erfarenhets- och kunskapsdatabas.  

1.4. Metod 

Uppsatsen kommer att behandla diverse för uppsatsen relevanta internationella avtal och 

dokument på området för miljörätt, med huvudfokus på skydd av biologisk mångfald. För 

att undersöka i vilken mån, hur och i viss mån varför urfolks traditionella kunskap beaktas 

eller bör beaktas kommer även internationell rätt på områden för kultur och mänskliga 

rättigheter att behandlas. För undersökningen av det internationellrättsliga läget tas juridisk 

doktrin i form av litteratur och artiklar till hjälp. Uppsatsens syfte och frågeställning 

medför ett visst behov av en tvärvetenskaplig infallsvinkel, varför, för förståelsen av 

miljöskydd och urfolks påverkan på detta arbete, även litteratur på området för ekologi 

och i viss mån antropologi kommer att behandlas. Arbetet kommer att beakta källor ur 

kritiska perspektiv men också ur rättsutvecklingsperspektiv då internationell rätt är ett 

mycket föränderligt och dynamiskt område. Diskussioner om begreppet hållbarhet inom 

internationell miljörätt såsom antropocentriskt eller ekocentriskt utgör också en central del 

av uppsatsen. 
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2. Teori 
För att klargöra den teoretiska grunden för denna uppsats kommer nedan en genomgång av 

de mest grundläggande teoretiska aspekterna av flera av de begrepp som används och 

diskuteras. Eftersom flera av begreppen kräver vissa ställningstaganden eller förtydliganden 

är det av stor vikt för förståelsen av uppsatsens helhet med en genomgång av dessa och 

deras teoretiska förankring. 

2.1. Biologisk mångfald 

Som begrepp är biologisk mångfald på många vis självförklarande – de två delarna 

biologisk och mångfald är var för sig självklara. Samtidigt är det ett stort begrepp i ett försök 

att förklara något komplext; det delikata samspelet mellan jordens alla typer och former av 

liv. På många vis konkretiserar den biologiska mångfalden en form av fjärils- eller 

dominoeffekt; en mindre dramatisk rubbning långt nere i näringskedjan kan ge dramatiska 

konsekvenser för varelser högt upp i näringskedjan – och en dramatisk rubbning i toppen 

av näringskedjan kan påverka livet långt nere i kedjan. Exempelvis har överfiske av torsk i 

Östersjön visat ge ökade bestånd av skarpsill, vilket i sin tur lett till sjunkande bestånd av 

de små kräftdjur1 som både skarpsillen och torsklarver lever av.2 I CBD definieras biologisk 

mångfald i artikel 2 som:  

The variability among living organisms from all sources, including inter alia terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are 
part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems3 

Denna definition är för uppsatsen relevant då CBD är det centrala dokumentet för 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

2.2. Hållbar utveckling 

En viktig aspekt inom miljörätt såväl nationellt som internationellt är idén om hållbar 

utveckling. Det är dock på intet vis ett begrepp som är exklusivt för miljörätt, eller ens 

rättsvetenskapen, utan används som ett tvärvetenskapligt begrepp och inom flera 

vetenskapliga discipliner. Begreppet som sådant, även om tankarna kring ämnet inte är nytt 

                                                
1 Pseudocalanus acuspes 
2 Möllmann, C., Müller-Karulis, B., Kornilovs, G., & St John, M.A, Effects of climate and 
overfishing on zooplankton dynamics and ecosystem structure: regime shifts, trophic cascade, and 
feedback loops in a simple ecosystem, ICES Journal of Marine Science, Vol. 65, 
http://194.8.2.17/docs/2007/PUBL_moellmannEtAl.pdf [Hämtad: 15 maj 2015], s. 7. 
3 Convention on Biological Diversity, art. 2, http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf [Hämtad: 12 
maj 2015]. 
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och återfinns bland annat i Stockholmsdeklarationen från 1972,4 myntades i början av 

1980-talet5 och fick därefter spridning i flera internationella miljöavtal6. Begreppet som 

sådant är prima facie relativt lättförståeligt; idén att världens politiska system är till stor del 

beroende av utveckling och denna behöver vara hållbar för att vårt system ska antingen 

fortsätta att vara eller bli mera hållbart ur miljösynpunkt. Detta är dock en väldigt enkel 

och otillräcklig förklaring – samtidigt som det inte finns någon fastslagen definition av vad 

hållbar utveckling innebär. 7  Inom juridisk doktrin finns emellertid två huvudsakliga 

modeller att luta sig mot, vilka kommer att diskuteras i följande avsnitt. Tanken är inte att 

ge en uttömmande genomgång av hållbar utveckling inom internationell rätt, utan snarare 

att ge en generell överblick i den mån jag anser vara nödvändigt för uppsatsen syfte. De två 

modellerna utgår till stor del från Brundtlandrapporten8. Det finns givetvis andra dokument 

som har stor betydelse för hållbar utveckling inom internationell miljörätt, men snarare i 

form av milstolpar för arbetet med och implementerandet av hållbar utveckling än för 

förståelsen av begreppet som sådant.  

2.2.1. Brundtlandrapporten 

Båda förklaringsmodellerna tar avstamp i Brundtlandrapportens9 definition från 1987: ”En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”10 Ur definitionen i 

Brundtlandrapporten går att utläsa två kärnkoncept; i citatet ovan syns ett 

intergenerationellt rättviseperspektiv; i efterföljande text i rapporten finns även ett 

intragenerationellt rättviseperspektiv. 11  Hållbar utveckling enligt Brundtlandrapporten 

handlar alltså inte enbart om att använda resurser med framtida generationer i åtanke, utan 

ett fördelningsperspektiv även inom samtida generationer är nödvändigt. Vidare krävs i 

hållbar utveckling en integration av ekologiska, ekonomiska och sociala mål, där 

                                                
4 Barral, Virginie, Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an 
Evolutive Legal Norm, The European Journal of International Law Vol. 23 Nr. 2, 2012, s. 379. 
5 International Union for Conservation of Nature, World Conservation Strategy, 1980, 
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/WCS-004.pdf [Hämtad: 3 maj 2015).  
6 Först och främst Brundtlandrapporten, men också Rio-deklarationen och Johannesburg-
deklarationen. 
7 Däremot finns definitioner att tillgå i internationella miljöavtal, exempelvis Brundtlandrapporten 
vilken diskuteras i kommande avsnitt. 
8 FN, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [Hämtad: 25 maj 2015]. 
9 Ibid. 
10 Brundtlandrapporten, översättn. http://www.fn.se/hallbarutveckling 
11 Bosselmann, Klaus & Grinlinton, David P. (red.), Environmental law for a sustainable society, 
New Zealand Centre for Environmental Law, Auckland, N.Z., 2002, s. 87. 
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utvecklingen av de två senare kräver en integrering av ett skydd av det förstnämnda.12 

Bosselmann menar dock att det finns en uppdelning av doktrinen med två huvudsakliga 

synsätt på hållbar utveckling; en svag och en stark.13 Dessa kännetecknas främst av sin syn 

på ekologiska värden som antingen instrumentella eller intrinsikala – med andra ord om 

bilden av ekologi bygger på en antropocentrisk grundtanke eller en icke-antropocentrisk. 

De två synsätten illustreras effektivt genom att presentera de tre värdena – ekologisk, 

ekonomisk och social – som cirklar. I svag hållbarhet placeras de tre cirklarna som delvis 

överlappande, där hållbar utveckling sker i intersektionen (Bild A). 

 
Bild A: Ett diagram över svag hållbarhet. 

För vad Bosselmann istället kallar stark hållbarhet placeras cirklarna istället inuti varandra, 

så att värdena omgärdar varandra med ekologiska värden som de överordnade (Bild B). 

 
Bild B: Ett diagram över stark hållbarhet. 

Skillnad mellan de två, vilket också indikeras av Bosselmanns namn på de bägge, är att i 

den svaga synen på hållbarhet är de tre värdena inte direkt avhängiga på varandra. Det är 

                                                
12 Bosselmann, Klaus & Grinlinton, David P. (red.), Environmental law for a sustainable society, 
New Zealand Centre for Environmental Law, Auckland, N.Z., 2002, s. 87. 
13 Ibid., s. 88. 
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exempelvis möjligt att göra avkall från ekologin till förmån för ekonomiska värden. Detta 

förhindras emellertid av den starka hållbarheten. I den är de två underordnade värdena 

direkt avhängiga på ekologin, vilket ger att utveckling endast kan ske inom ramen för 

ekologin. Där den svaga hållbarheten utgår från en antropocentrisk världsbild, utgår den 

starka istället från en ekocentrisk. Av exempelvis Riodeklarationen framgår att den 

antropocentriska synen har fått större genomslag i och med Princip 1 ”Human beings are 

at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and 

productive life in harmony with nature”14, medan Bosselmann till argumenterar för hållbar 

utveckling som en mer ekocentrisk form av rättvisekoncept som sträcker sig längre i tid och 

rum än det traditionella rättvisekonceptet.15   

För hållbar utveckling inom internationell rätt finns sedan början av 2000-talet konceptet 

international sustainable development law som institutionaliserades genom The Centre for 

International Sustainable Development Law (CISDL) av främst Marie-Claire Cordonier 

Segger.16 Internationell hållbar utvecklingsrätt består av sju beståndsdelar, vilka återfinns i 

New Delhi-deklarationen17. Av dessa sju principer rör den första staters plikt att säkerställa 

hållbart nyttjande av naturresurser och som del i denna ingår den så kallade no-harm-

principen; skyldigheten att inte orsaka signifikant skada till andra stater eller områden 

utanför andra staters jurisdiktion. 18  I samma princip behandlas plikten att nyttja 

naturresurser hållbart, rationellt och säkert i förhållande till folks utveckling och till urfolks 

rättigheter i synnerhet – även det intragenerationella perspektivet måste beaktas vid takten i 

vilken naturresurser förbrukas. Även den biologiska mångfalden benämns specifikt såsom 

ett ”common concern of humankind”.19 Vikten av mänskliga rättigheter för utvecklingen 

av hållbar utveckling är också central i internationell hållbar utvecklingsrätt vilket även 

New Delhi-deklarationen ger vid handen.20 

                                                
14 Rio Declaration on Environment and Development, A/CONF.151/26, Princip 1, 
http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF [Hämtad: 25 maj 2015]. 
15 Bosselmann, Klaus & Grinlinton, 2002, s. 88. 
16 The Centre for International Sustainable Development Law, International Sustainable 
Development Law: Principles, Practice & Prospects, 2002, 
http://cisdl.org/public/docs/news/brief3.pdf [Hämtad: 10 maj 2015]. 
17 International Law Association, New Delhi Declaration Of Principles Of International Law 
Relating To Sustainable Development, http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/533FC580-57AE-
4139-AD5793B9A1C5AEEE [Hämtad: 10 maj 2015]. 
18 Jmf. Princip 2 Rio-deklarationen, Stockholm-deklarationen princip 21, och Trail Smelter-fallet. 
19 New Delhi Declaration Of Principles Of International Law Relating To Sustainable Development, 
Princip 1. 
20 Ex: New Delhi Declaration Of Principles Of International Law Relating To Sustainable 
Development, Princip 2, 5 och 7. 
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I och med FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 formulerades 

hållbar utveckling på ett nytt sätt. I Johannesburgdeklarationen går att utläsa en förståelse 

av begreppet som uppbyggt på tre pelare, där var och en får representera de tidigare 

diskuterade värdena – ekonomiska, sociala och ekologiska.21 Detta tydliggörs ytterligare av 

FN:s Generalförsamlings resolution World Summit Outcome från 2005: 

the three components of sustainable development – economic development, social 
development and environmental protection – as interdependent and mutually 
reinforcing pillars. Poverty eradication, changing unsustainable patterns of production 
and consumption and protecting and managing the natural resource base of economic 
and social development are overarching objectives of and essential requirements for 
sustainable development.22 

Denna trepelarförklaring kan illustreras på flera olika sätt, men typiskt är att beskriva det 

som tre parallella pelare som tillsammans ”bär upp” hållbar utveckling (Bild C). 

 
Bild C: En illustration av trepelarförklaringen av hållbar utveckling. 

Denna illustration skiljer sig från tidigare beskrivna intersektionella cirklar genom att 

tydligare illustrera hur den hållbara utvecklingen bärs upp av värdena, istället för att 

förklara var den hållbara utvecklingen uppkommer. Johannesburgdeklarationen ger 

emellertid precis som Bosselmanns svaga hållbarhet, en antropocentrisk utgångspunkt, 

vilket är precis lika sant i Riodeklarationen som, som nämnt, till och med uttryckligen 

beskriver detta i artikel 1. Däremot går att föreställa sig en variant på den beskrivna 

pelarillustrationen, vilken bygger på en mer ekocentrisk utgångspunkt där ekologi utgör ett 

fundament på vilken den sociala och ekonomiska pelaren vilar (Bild D). 

                                                
21 Johannesburg Declaration on Sustainable Development, A/CONF.199/20, para 5. 
22 FN:s Generalförsamling, 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, para 48. 
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Bild D: En illustration av två pelare med en ekologisk bas. 

Eftersom hållbar utveckling är ett begrepp i ständig utveckling och utan klar definition, 

eller ens vilken roll det har i internationell rätt finns en uppsjö av förklaringsmodeller och 

teoretiseringar kring begreppet. Denna uppsats är inte platsen för att ge en uttömmande 

förklaring av dessa, men jag kommer ändå att utgå från att hållbar utveckling har en given 

plats i internationellrättsliga sammanhang, vare sig det rör sig om soft-law, sedvanerätt 

eller bindande internationella avtal. 

2.2.2. Kultur som fjärde pelare 

Efter att föregående definitioner och modeller anammats och i viss mån satts i system 

höjdes röster för att även inkludera kulturella värden som en egen pelare.23 Ursprungligen 

var det förvisso tanken att dessa i viss mån räknats in i de sociala. Ett exempel på 

genomslagskraft i internationell rätt finns även i Unescos konvention om skydd för och 

främjande av mångfalden av kulturyttringar24, där artikel 13 explicit uttrycker:  

Parterna skall sträva efter att på alla nivåer införliva kulturen i sin utvecklingspolitik för 
att skapa gynnsamma villkor för en hållbar utveckling och inom denna ram utveckla de 
aspekter som rör skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.25 

Till denna konvention har alla arktiska stater med undantag för USA och Ryssland anslutit 

sig i någon mån.26 Huruvida kultur ska förstås som en fjärde pelare är emellertid inte helt 

                                                
23 Se ex: United Cities and Local Governments, Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, 
2010, http://cultureactioneurope.org/files/2011/02/UCLG-Culture-4th-Pillar-ENG.pdf [Hämtad: 12 
maj 2015]. 
24 UNESCO, Basic Texts of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity 
of Cultural Expressions, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002253/225383E.pdf [Hämtad: 20 
maj 2015]. 
25 Översättn: Svenska Unescorådet, Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden 
av kulturyttringar, Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2, 2010, 
http://www.kulturradet.se/Documents/Verksamhet/Unesco/Mangfaldskonventionen%5B1%5D.pdf 
[Hämtad: 20 maj 2015], s. 30-31. 
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självklart, det är fortfarande de tre dimensionerna från Brundtlandrapporten som fått 

huvudsakligt genomslag och ett problem med att inkludera kultur är att det saknas en klar 

definition av vad kultur faktiskt är.27 I dagsläget går att se kulturella aspekter av alla idag 

vedertagna dimensionerna, ett exempel som binder ihop kultur och miljöskydd är de 

miljöskydd som skyddar världsarv, se Världsarvskonventionen 28 . 29  Du Plessis och 

Rautenbach menar också att det går att urskilja en trend mot en mer självständig kulturell 

dimension av hållbar utveckling.30  

 
Bild E: En illustration av en fjärde, kulturell, pelare.  

2.3. Hållbart nyttjande av biologisk mångfald 

Hållbar utveckling går att betrakta som ett överordnat begrepp, ur vilket kan härledas 

underordnade normer inom olika områden. Här kommer hållbart nyttjande in som den del 

av hållbar utveckling som fokuserar på naturresurser av olika slag som ett skydd från 

överexploatering. Det är ett begrepp som behandlar staters rätt att ansvarfullt och hållbart 

utnyttja sina egna naturresurser, men också om att se exempelvis biologisk mångfald som 

en gemensam tillgång och ansvar.31 Som koncept bygger det på och reproducerar synen på 

hållbar utveckling som såväl ett inter- och intragenerationella rättvisetänk.32 Begreppet 

hållbart nyttjande har också, genom exempelvis CBD kommit att bli ett självständigt 

normativt begrepp inom internationell rätt – men det vinner sin normativitet när det 

                                                                                                                                             
26 UNESCO, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 
Paris, 20 October 2005, 
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha [Hämtad: 20 
maj 2015]. 
27 Du Plessis, Anel & Rautenbach, Christa, Legal Perspectives On The Role Of Culture In 
Sustainable Development, Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 13, Nr. 1, 2010, s. 30-37. 
28 Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv. 
29 Du Plessis, Anel & Rautenbach, Christa, 2010, s. 41. 
30 Ibid., s. 43. 
31 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, International environmental law, Hart, Oxford, 2011, s. 82. 
32 Barral, Virginie, 2012, s. 381. 
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kopplas till en definierad naturresurs.33 Användandet av begreppet hållbart nyttjande i CBD 

vittnar också om att biologisk mångfald inom internationell rätt är att betrakta som en 

naturresurs, detta diskuteras vidare i avsnitt 5.4. 

3. Om Arktis 
Arktis är det nordligaste området på vår jord. För att göra innehållet i denna uppsats 

tydligt krävs en genomgång av området i allmänhet följt av en beskrivning av de biologiska 

förutsättningarna och tillståndet i Arktis. Först och främst är det nödvändigt att diskutera 

geografiskt vad som anses med Arktis. Arktis kallas ibland felaktigt en av de sju 

kontinenterna, men det finns ingen definitiv definition i dagsläget, utan snarare tre olika 

modeller som resulterar i tre olika stora områden.34 Vidare behövs en genomgång av den 

biologiska situationen samt några av de problem som livet i Arktis står inför. 

3.1. Allmänt 

Den första och vanligaste av dessa definitioner avser området norr om polcirkeln – en linje 

som grundar sig i hur solens strålar träffar jorden och tar inte hänsyn till temperaturer och 

växtlighet. Denna definition är den som Arktiska rådet använder sig av för att definiera de 

arktiska staterna. En annan förklaringsmodell baserar sig på växtligheten, mer specifikt 

definieras Arktis som området ovanför den linje norr om vilken träd inte kan växa. Den 

sista av de tre utgår från det område inom vilket genomsnittstemperaturen på sommardagar 

aldrig är högre än 10° C.35 De två senare modellerna tenderar att utesluta Skandinavien och 

Finland, på grund av golfströmmen – men däremot inte alla nordiska stater. Eftersom 

Svalbard är en del av Norge och Grönland tillhör Danmark skulle dessa två stater inte 

påverkas om en annan definition användes. Oavsett vilken definition som används innebär 

definitionen att området Arktis delas av flera stater men framförallt faller troligtvis också 

en del av Arktis under internationellt vatten i enlighet med definitionen av detta i 

UNCLOS.36 Exakt hur dessa gränser ser ut är oklart, eftersom de stater som angränsar till 

Arktiska havet i viss mån är oense. Det är dock sannolikt att en ficka med internationellt 

vatten kommer att kvarbli mellan de respektive ländernas anspråk. 37  Själva 

                                                
33 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 82. 
34 Koivurova, Timo, Governance of protected areas in the Arctic, Utrecht Law Review Vol. 5 Nr. 1, 
2009, s. 46. 
35 Ibid., s. 46. 
36 United Nations Convention on the Law of the Sea, Part VII. 
37 T. Koivurova, E.J. Molenaar, & D.L. Vanderzwaag, Canada, The EU, And Arctic Ocean 
Governance: A Tangled And Shifting Seascape And Future Directions, Journal of Transnational Law 
and Policy 18 (2009), s. 252. 
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gränsdragningen har i och för sig ingen större relevant effekt för denna uppsats, utöver 

vilka stater som ges möjlighet att delta i de internationellrättsliga samtalen. 

3.2. Livet i Arktis 

Förutsättningarna för biologiska organismer att leva och fortplanta sig i den arktiska 

miljön är till att börja med inte särskilt gynnsamma; med avsaknad av solljus sex månader i 

taget och temperaturer ner mot -50°, men det har inte hindrat livet att hitta vägar för 

överlevnad. Även om artrikedomen inom det arktiska området är generellt sett lägre än 

områden längre söderut, finns över 21 000 bekräftade arter inom området.38 En bidragande 

orsak till detta är att Arktis, till skillnad från Antarktis – som har liknande 

klimatförutsättningar – inte är en egen kontinent avskild från resterande kontinenter, utan 

istället består av världens minsta ocean39 omgärdad av kontinenter. Detta har inneburit att 

flera landlevande arter har haft möjlighet att nå området från närliggande landområden, 

anpassa sig och överleva.40  

3.3. Problemområden 

I och med de tidigaste internationella miljöavtalen på området som effektivt reglerade 

jakten på enskilda djurarter på gränsen till utrotning, är det idag inte överanvändande av 

den biologiska mångfalden som är det största hotet.41 Det är dock fortfarande ett av hoten 

mot den biologiska mångfalden som kommer inifrån det Arktiska området, tillsammans 

med mänsklig infrastruktur, föroreningar och störningar. Vidare finns stressfaktorer som 

härstammar utifrån Arktis men som utgör stora hot, såsom klimatförändringar, 

förorenande ämnen, invasiva arter, nordförskjutning av ekosystem som exempelvis boreala 

arter och hot mot migrerande arter under vinter och häckningsplatser.42 

3.3.1. Inomarktiska hot 

Med en ökad industriell exploatering av arktiska naturresurser, såsom mineraler och fossila 

bränslen kommer även ökade hot mot den arktiska miljön, och denna trend norrut tycks 

fortsätta och till och med öka.43 Detta hot härrör inte enbart från själva utvinningen av 

                                                
38 Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Arctic biodiversity assessment: status and trends 
in Arctic biodiversity, CAFF, 2013, s. 68. 
39 US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, What is the 
world's smallest ocean?, http://oceanservice.noaa.gov/facts/smallestocean.html [Hämtad: 4 maj 
2015]. 
40 Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Arctic biodiversity assessment: status and trends 
in Arctic biodiversity, CAFF, 2013, s. 26. 
41 Ibid., s. 32. 
42 Ibid., s. 42. 
43 Ibid., s. 43. 
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resurserna, utan även transporterna av dessa – exempelvis genom anläggande av vägar, 

järnvägar och pipelines vilka kan förorena vattendrag men också orsaka 

habitatfragmentering. En ökad transport ökar också risken för invasiva arter att följa med 

sagda transporter. Även utvinnandet av energi i form av vattenkraftverk innebär byggande 

av dammar och avledande av vattendrag vilka medför stress för vattendrag nedströms och 

våtmarker. Vidare tenderar moderna och industriella fiskemetoder såsom bottentrålning att 

orsaka skador för vattenmiljöer.44 Ohållbart skördande av levande varelser har historiskt 

sett varit det största hotet, men med effektiva regleringar har detta hot hanterats relativt väl 

och idag omfattas större delen av Arktis av någon form av reglering på området.45 Den 

historiska ohållbara jakten på valar har emellertid inte enbart resulterat i ett minskat 

valbestånd, utan troligtvis även orsakat ett ökat bestånden av mindre havsdjur och 

havsfåglar.46 Denna effekt är emellertid inte helt dokumenterad i Arktis, men själva effekten 

som sådan är känd från annat håll.47  

3.3.2. Utomarktiska hot 

Eftersom Arktis historiskt har genomgått dramatiska förändringar i klimat är de Arktiska 

ekosystemen förhållandevis motståndskraftiga till variationer i temperaturer48 – däremot 

sker dagens klimatförändringar i snabbare takt än historiskt varför klimatförändringar nu 

är det enskilt allvarligaste hotet mot biologisk mångfald.49 Temperaturökningen i och med 

klimatförändringarna är dubbelt så hög för Arktis som för resten av världen.50 Inte bara 

orsakar detta avsmältning av is, som innebär problem för landlevande arter som isbjörnen 

eller valrossen, utan underlättar också arters från sydligare områden etablering inom 

Arktis.51 Denna inflyttning av invasiva arter orsakas även av mänsklig aktivitet på grund av 

ökade transporter till och från Arktis, och generellt sett är invasiva arter ett av de mest 

märkbara hoten mot biologisk mångfald.52 Vidare transporteras många förorenande ämnen 

                                                
44 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, 2013, s. 43. 
45 Ibid., s. 45. 
46 Ibid., s. 46. 
47 Möllmann, C., Müller-Karulis, B., Kornilovs, G., & St John, M.A, 2007, s. 7. 
48 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, 2013, s. 42. 
49 Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), 2013, Arctic Biodiversity Assessment: Report for 
Policy Makers, CAFF, Akureyri, Iceland, s. 9. 
50 IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing 
Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, s. 30. 
51 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, 2013, s. 52. 
52 Ibid., s. 55. 
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av långlivad och bioackumulativ karaktär via vatten- och luftströmmar till Arktis från 

närliggande områden.53 

3.4. Aktörer 

På det internationellrättsliga området är de huvudsakliga aktörerna stater, genom 

internationellt samarbete och förhandlingar i och med utformandet av internationella avtal 

och samma sak gäller på det internationella miljörättsliga området; de internationella 

miljöavtalens parter bidrar till utformandet av avtalen, signerar, ratificerar och 

implementerar dem.54 Detta innebär att de internationella miljöavtal som reglerar skyddet 

av den biologiska mångfalden utformas av det internationella samfundet. I och med Rio 

1992 och Johannesburg 2002 har dock inflytandet för icke-statliga organisationer ökat 

genom deras närvaro och deltagande i förhandlingarna inför internationella miljöavtal.55 

För Arktis del, och därför för uppsatsens omfång, handlar det emellertid främst om vilka 

aktörer som deltar i utförandet av de åtaganden som de internationella miljöavtalen 

medför. Som nämnt i avsnitt 3.1 bestäms vilka stater som ingår i det arktiska området av 

vilken definition av Arktis som väljs men det handlar alltid om ett internationellt 

samarbete. Ett talande exempel av ett sådan internationellt samarbete finns inom Arktis – 

Arktiska rådet. Vilka stater som ingår i Arktiska rådet har bestämts med utgångspunkt i 

modellen som utgår från norra polcirkeln, varför de arktiska staterna bestämts till åtta 

stycken; Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Var och en 

av dessa stater är bundna av de internationella miljöavtal de ingår. Det finns också exempel 

på internationellt samarbete mellan enbart de fem av dessa stater som gränsar till Arktiska 

havet, alltså Arktiska rådet exklusive Sverige, Finland, Island och de sex 

urfolksorganisationerna, vilket har kritiserats av de exkluderade aktörerna.56 

3.4.1. Arktiska rådet 

Det primära organet för internationellt samarbete mellan de arktiska staterna är Arktiska 

rådet, ett samarbete som startade 1991 i form av Arctic Environmental Protection Strategy 

(AEPS) men 1996 övergick till Arktiska rådet.57 Den form av internationellt samarbete som 

Arktiska rådet utgör har visat sig vara problematisk att definiera och förklara ur ett 

                                                
53 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, s. 54. 
54 C. Redgwell, Evans, Malcolm David (red.), International law, 3. ed., Oxford University Press, 
Oxford, 2010, s. 692. 
55 Ibid., s. 692. 
56 Wallace, Rebecca M. M. & Martin-Ortega, Olga, International Law, 7. ed., Sweet & Maxwell, 
London, 2013, s. 114. 
57 Koivurova, Timo, Limits and possibilities of the Arctic Council in a rapidly changing scene of 
Arctic governance, 2008, Polar Record, Cambridge University Press, s. 1. 
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internationellrättsligt perspektiv; frågor uppstår huruvida arbetet handlar om att skapa 

internationella sedvanerättsliga principer, bindande internationellrättsliga avtal eller bara 

soft-law-instrument.58 Arktiska rådet såsom organ går emellertid att beskriva som en typ av 

soft-law-organisation och kan således inte skapa legalt bindande avtal och regler.59 Detta 

har emellertid fungerat mycket väl som metod för att harmonisera miljöskyddsarbetet och 

möjliggöra ett gediget gränsöverskridande arbete med att inventera och bevaka miljön.60 

Arbetet som Arktiska rådet utför, är utformat i form av sex olika arbetsgrupper: Arctic 

Contaminants Action Program (ACAP), Arctic Monitoring and Assessment Programme 

(AMAP), Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Emergency Prevention, 

Preparedness and Response (EPPR), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) 

och Sustainable Development Working Group (SDWG).61 Dessa grupper använder sig av 

olika definitioner av Arktis beroende på syfte och är inte bundna av polcirkeln.62 Deras 

arbete resulterar i icke-bindande vetenskapliga rapporter, som på senare tid också åtföljs av 

politiska rekommendationer – Arktiska rådet är alltså inte ett lagstiftande organ och inga 

försök att bli det heller har gjorts.63 I fråga om arktiskt styre är alltså Arktiska rådet relativt 

svagt och röster har från bland annat Inuit Circumpolar Council (ICC) höjts för en starkare 

regim, som dessutom i större utsträckning inkluderar de arktiska urfolken.64 

3.4.2. Arktiska urfolk 

Det är först och främst viktigt att poängtera urfolks generellt sett kraftigt begränsade 

möjligheter att influera det normbyggande arbetet internationellt – detta är något som 

främst stater arbetar med. Framförallt är det inte enligt Wienkonventionen65 är möjligt för 

annat än stater och mellanstatliga organisationer att vara part till internationella 

konventioner.66 Detta är dock en verklighet i förändring; med de rättigheter som mer och 

mer tillerkänns urfolk i internationell rätt kommer också ett ökat inflytande.67 Detta märks 

inte minst i Arktiska rådet, där sex urfolksorganisationer sitter med som enda permanenta 

                                                
58 Koivurova, Timo, Status and Role of Indigenous Peoples in Arctic International Governance, 
Yearbook of Polar Law, Vol. 3, 2011, s. 169. 
59 Koivurova, Timo, Governance of protected areas in the Arctic, Utrecht Law Review Vol. 5 Nr. 1, 
2009, s. 47. 
60 Stokke, Olav Schram, A legal regime for the Arctic? Interplay with the Law of the Sea 
Convention, Marine Policy, Vol 31, No 4, 2007, pp. 402-408, s. 6. 
61 Arktiska rådet, Working Groups, http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-
groups [Hämtad: 10 maj 2015]. 
62 Koivurova, Timo, 2008, s. 2. 
63 Ibid., s. 3. 
64 Ibid., s. 6. 
65 Vienna Convention on the Law of Treaties. 
66 Vienna Convention on the Law of Treaties, Art. 2.  
67 Koivurova, Timo, 2011, s. 170. 
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deltagare: Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich’in 

International, Inuit Circumpolar Council, Russian Association of Indigenous Peoples of the 

North och Samerådet.68 Som permanenta deltagare har de arktiska urfolksorganisationerna 

ett större inflytande än observatörer, även om det inte matchas av staternas. Detta är något 

som gör Arktiska rådet unikt i sitt slag, då urfolksorganisationer oftast ges en 

observatörsroll tillsammans med övriga icke-statliga organisationer.69 Att urfolkens röster 

hörs i Arktiska rådet märks inte minst när EU:s ansökan om observatörskap 

återkommande avslagits eller bordlagts – på grund av förbud mot handel av sälprodukter.70 

4. Traditionell Ekologisk Kunskap – TEK 
Som icke-urfolk är det viktigt att jag som akademisk författare förhåller mig försiktig till 

att försöka definiera vad traditionell ekologisk kunskap (TEK) är. Bara försöket kan te sig 

märkligt eller felaktigt och flera urfolksakademiker har ifrågasatt såväl försöken till att 

definiera ett så pass vitt begrepp vars innehåll skiftar mellan olika urfolk, som den 

eurocentriska processen att stegvis separera TEK från vad det ursprungligen handlar om.71 

Det finns även rörelser som försöker vidga TEK till att inte bara gälla urfolk, utan menar 

på att det handlar om lokal kunskap och kännedom och ser den exklusiva rätten för urfolk 

till TEK som ett politiskt utspel.72 Som nämnt kommer jag emellertid att fokusera på just 

urfolkens TEK. Det är också viktigt att ha i åtanke att urfolk inte är unikt för Arktis, och 

inte heller är TEK det, vilket ger upphov till problematiseringar kring att försöka klumpa 

ihop arktiska urfolks livsföring med exempelvis urfolk i exempelvis Amazonas. Med detta 

sagt, för att överhuvudtaget kunna ge en bild av TEK, behövs i min mening viss förståelse 

för urfolkens livsföring och för att knyta an till syftet diskuteras nedan just de arktiska 

urfolken i allmänna ordalag. 

                                                
68 Arktiska rådet, Permanent Participants, http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-
us/permanent-participants [Hämtad: 6 maj 2015]. 
69 Koivurova, Timo, 2011, s. 189. 
70 Se ex: Haines, Lily, The European Union was snubbed once again at the ninth Ministerial Meeting 
of the Arctic Council in Iqaluit, Canada last month, Barents Observer, 4 maj 2015, 
http://barentsobserver.com/en/arctic/2015/05/eu-bid-become-arctic-council-observer-deferred-again-
04-05 [Hämtad: 18 maj 2015]. 
71 McGregor, Deborah, Traditional Ecological Knowledge, 
http://www.silvafor.org/assets/silva/PDF/DebMcGregor.pdf [Hämtad: 27 april 2015), s. 1. 
72 Tunón, Håkan (red.), Lokal och traditionell kunskap: goda exempel på tillämpning, Naptek, 
Uppsala, 2012, http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-
biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf [Hämtad: 18 maj 
2015], s. 5. 
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4.1. Arktis urfolk 

Inom det arktiska området bor flera olika urfolk vars antal är beroende på den geografiska 

avgränsningen. Arktis är dock inte enbart befolkat av urfolk och gränsdragningen är inte 

bara komplex utan även problematisk. Komplex delvis på grund av att de olika arktiska 

staternas definitioner av urfolk varierar samtidigt som vissa urfolk rör sig och lever över 

statsgränserna.73 Att dela upp människor i olika folkgrupper är också problematiskt inte 

minst med tanke på historiska paralleller till andra världskriget, vilket är skälet till att 

exempelvis Sverige, Norge och Finland inte längre registrerar etnicitet.74 Vidare är det 

nödvändigt att med viss försiktighet beakta begreppet urfolk, som inte har en allmängiltig 

definition.75 I ILO 169, Internationella Arbetsorganisationen ILO:s konvention för ur- och 

stamfolks rättigheter, finns emellertid följande definition att tillgå: 

peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their 
descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to 
which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment 
of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all 
of their own social, economic, cultural and political institutions.76 

I denna definition ryms en mängd grupper inom det arktiska området, däribland såväl den 

inuitiska majoriteten av Grönlands befolkning som Fennoskandias samer. Att samtliga 

dessa grupper är urfolk betyder på intet vis att de är ett och samma folk eller att Arktis 

befolkning på något vis bör uppdelas binärt urfolk/icke-urfolk. Skillnader råder givetvis 

mellan urfolken, i levnadssätt, kultur, religion och historia; vissa är renodlade 

renskötarfolk, andra lever på jakt och fiske – medan andra har av olika skäl och i olika 

grad assimilerats till västerländsk kultur.77 Däremot har urfolk en särskild rättstatus genom 

bland annat FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Gemensamt för Arktis 

urfolk är emellertid, per definition, att de befolkat det arktiska området i tusentals år 

medan den europeiska kolonisationen av området är ett betydligt senare fenomen.78 Under 

                                                
73 Einarsson, Níels (red.), Arctic human development report, Stefansson Arctic Institute, Akureyri, 
2004, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 28 april 
2015], s. 85. 
74 Ibid., s. 85. 
75 FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden, The Concept of Indigenous Peoples, 
PFII/2004/WS.1/3, 2004, 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_data_background.doc, [Hämtad: 28 april 
2015], s. 1. 
76 ILO 169, art. 1.b., 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169#
A1 [Hämtad 28 april 2015]. 
77 N. Koptseva & V. Kirko, Ethic Identification of Indigenous People of the Siberian Arctic, 
American Journal of Applied Sciences, 2014, http://thescipub.com/PDF/ajassp.2014.1574.1578.pdf 
[Hämtad: 7 maj 2015], s. 1577. 
78 Einarsson, Níels (red.), 2004, s. 107. 
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denna period har förutsättningarna för människor att överleva varierat i form av naturliga 

klimatförändringar. Ett tydligt exempel som konkretiserar detta är den mindre istiden som 

inträffade under senmedeltiden, under vilken vikingakolonierna på Grönland gick under.79 

Samma kolonier hade klarat sig under hundratals år, men förändringarna i bland annat 

temperatur orsakade deras försök till jordbrukssamhälle att fallera. Under tiden hade 

parallellt med vikingarna flera urfolk befolkat samma, närliggande och även andra, kallare, 

delar av Arktis med framgång, vilkas samhällen och kulturer överlevt till nutid.80 Detta kan 

tolkas som signaler om inte enbart en flexibilitet inför förändrade förhållanden, men också 

en grundläggande förståelse för att förändringar sker och hur dessa bäst tacklas. Det 

innebär att de arktiska urfolkens samhällen och kulturer är exceptionellt anpassade till den 

lokala miljön.81 Inte bara är samhällena anpassade till den lokala miljön; den lokala miljön, 

omgivningen och ekosystemen är en integrerad och nödvändig del av samhället och 

kulturen.82 Det rör sig om samhällen som präglas av idéer om att leva i och av naturen, i 

samklang med naturen och med en stor förståelse för att ingå i ekosystemet och vara en del 

av den biologiska mångfalden.83 

                                                
79 P. C. Buckland, T. Amorosi, L. K. Barlow, A. J. Dugmore, P. A. Mayewski, T. H. McGovern, A. 
E. J. Ogilvie, J. P. Sadler & P. Skidmore, Bioarchaeological and climatological evidence for the fate 
of Norse farmers in medieval Greenland, 1996, 
http://faculty.washington.edu/stevehar/Buckland%20et%20al%201996.pdf [Hämtad: 28 april 
2015], s. 95. 
80 Ibid., s. 95. 
81 Einarsson, Níels (red.), 2004, s. 462. 
82 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, 2013, s. 18. 
83 Ibid., s. 18. 
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Bild F: Demografisk karta över urfolk i Arktis.84 

4.2. Vad innebär TEK? 

I de arktiska urfolkens flertusenåriga kultur ryms en mängd kunskap, till stor del bevarad i 

muntliga berättelser och traditioner, som bygger på en närhet och relation till den lokala 

miljön. Det vanligaste exemplet, som västerlänningar kommit i kontakt med, som 

illustrerar en del av den kunskap som TEK innebär, är det den klassiska myten att inuiter 

har 100 ord för snö. Detta är förvisso en felaktighet, sanning med modifikation eller kraftig 

överdrift,85 men ett uns sanning finns ändå; ekologen William Pruitt använder sig i sin 

forskning av inuitisk terminologi för snö eftersom engelska språket saknar lika 

välfungerande ord eller beskrivningar.86 Denna kategorisering av olika typer av snö, var de 

typiskt sett finns geografiskt och vid vilken tid på året, kan exempelvis användas som 

bidrag till dokumentation av klimatförändringar. När det gäller begreppet som helhet finns 

ingen vedertagen definition av vad traditionell ekologisk kunskap är eller innefattar, men 

                                                
84 Einarsson, Níels (red.), 2004, s. 84. 
85 Martin, Laura, ”Eskimo Words for Snow”: A Case Study in the Genesis and Decay of an 
Anthropological Example, American Anthopologist, New Series, Vol. 88, Nr. 2, 
http://languagelog.ldc.upenn.edu/myl/ldc/llog/LauraMartinEskimoSnowWords.pdf [Hämtad: 9 maj 
2015], s. 418. 
86 Berkes, Fikret, Traditional ecological knowledge in perspective, Inglis, Julian. (red.), Traditional 
ecological knowledge [Elektronisk resurs] concepts and cases, International Program on Traditional 
Ecological Knowledge, Ottawa, Ont., Canada, 1993, s. 2. 
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det är ett begrepp som används i många sammanhang, bland annat inom internationell rätt. 

Som ett exempel på en definition som förvisso är specifik till Gwich’in, som lever i Alaska 

och norra Kanada är: 

Gwich’in Traditional Knowledge is that body of knowledge, values, beliefs and practices 
passed from one generation to another by oral means or through learned experience, 
observation and spiritual teachings, and pertains to the identity, culture and heritage of 
the Gwich’in. This body of knowledge reflects many millennia of living on the land. It is 
a system of classifications, a set of empirical observations about the local environment 
and a system of self-management that governs the use of resources and defines the 
relationship of living beings with one another and with their environment.87 

Det finns även försök till en bredare definition för att ge en bild över de gemensamma drag 

som observerats, gjort av ekologiforskaren Fikret Berkes: 

TEK is a cumulative body of knowledge and beliefs, handed down through generations 
by cultural transmission, about the relationship of living beings (including humans) with 
one another and with their environment. Further, TEK is an attribute of societies with 
historical continuity in resource use practices; by and large, these are non-industrial or 
less technologically advanced societies, many of them indigenous or tribal.88 

Det handlar alltså i stort om en uppsättning kunskap om nyttjande av naturresurser i sin 

närmiljö som förs från generation till generation. Denna kunskap är huvudsakligen av 

praktisk natur och finns bevarad och överförs mellan generationer först och främst i form 

av berättelser, sånger, folklore, ordspråk, kulturella värden/värderingar, tro, ritualer, 

samhällsregler, språk och jordbruksmetoder.89Att kunskapen beskrivs som traditionell är 

dock inte synonymt med att kunskapen är ålderdomlig eller obenägen till förändring; 

eftersom TEK innehas av personer som lever och verkar i och med sin närmiljö är 

kunskapen ofta både i ständig utveckling och högst aktuell.90 Men det handlar också ofta 

om identifikation och ofta mycket stor kännedom om existerande arter, vilket visat sig i 

vissa fall uppgå till kännedom om uppemot 1 600 växtarter.91 Detta stämmer överens med 

den definition som Gwich’in, vilka är ett arktiskt urfolk, tillhandahåller – men är på intet 

vis unikt för just de arktiska urfolken.  Detta gör att det finns stora likheter med 

västerländsk vetenskap, där kategorisering och systematisering är grundläggande – även om 

i många sammanhang TEK ställs i motsatsförhållande till västerländsk vetenskap på grund 

                                                
87 Brunk, Anne, Traditional knowledge, Arctic Council Indigenous Peoples' Secretariat, 
http://www.arcticpeoples.org/focus-archive/item/598-traditional-knowledge [Hämtad: 8 maj 2015] 
88 Berkes, Fikret, 1993, s. 3. 
89 Convention on Biological Diversity, Background Material, https://www.cbd.int/tk/material.shtml 
[Hämtad: 12 maj 2015]. 
90 Usher, Peter J., Traditional Ecological Knowledge in Environmental Assessment and Management, 
Arctic, Vol. 53 Nr. 2, 2000, 
http://arctic.journalhosting.ucalgary.ca/arctic/index.php/arctic/article/viewFile/849/875 [Hämtad: 17 
maj 2015], s. 186. 
91 Berkes, Fikret, 1993, s. 1-2. 
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av olikheter i ideologisk underbyggnad, metod, epistemologi och sammanhang.92 Som 

nämnt tidigare i avsnitt 4.1 så har det Arktiska området genomgått flera 

klimatförändringar i historien vilka urfolken genomlevt, med hjälp av förståelsen för 

naturens föränderlighet. Detta illustreras bland annat av Samerådets Johan Mathis Turi: 

We, as reindeer herders, have some knowledge about how to live in a changing 
environment. The term 'stability' is a foreign word in our language. Our search for 
adaption strategies is therefore not connected to stability in any form but instead is 
focused on constant adaption to changing conditions.93 

Citatet illustrerar också, enligt Svein Mathiesen, hur TEK till stor del ligger i språket och 

hur viktigt det är för förståelsen och nyttjandet av TEK att språket upprätthålls och 

bevaras.94 

Det faktum att människor inkluderas i levande varelser signalerar emellertid på sätt och vis 

ett mindre antropocentriskt, om inte helt ekocentriskt, perspektiv. Här kommer ofta den 

spirituella delen av TEK in, vilket av naturliga skäl ter sig främmande för västerländsk 

vetenskap – där det högst rationella ska vara överordnat och värderingar åsidosatta. Inom 

många urfolks TEK ingår en syn på livet som en skapelse, en gåva, som måste vårdas och 

att värna om miljön handlar om att ge tillbaka till skapelsen. I denna skapelse ingår alla 

varelser, land, väder och solen och alla och allting bär på en plikt att värna om skapelsen 

och det är denna plikt och detta koncept som för många urfolk motsvarar det 

västerländska begreppet ”hållbarhet”.95 För att försöka förstå är det nödvändigt att inse att 

begreppen i västerländsk vetenskap inte har en direkt motsvarighet, utan istället motsvaras 

av ett slags koncept eller rent av bakomliggande filosofi, som i fallet med hållbarhet. Detta 

gäller även i båda riktningar, självklarheter inom TEK har inte någon tillräcklig 

motsvarighet i vetenskapen, vilket illustreras av Gleb Raygorodetsky: 

The term 'Land' ... is not restricted to the physical environment only. It has a much 
broader meaning, used by indigenous people to refer to the physical, biological and 
spiritual environments fused together. The closest scientific equivalent of the 'Land', 
taken without its spiritual component, is 'ecosystem'.96 

                                                
92 Usher, Peter J., 2000, s. 185. 
93 Sharing knowledge: workshop on Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Arctic 
Indigenous Communities [Elektronisk resurs], September 20-21, 2008, Copenhagen, Denmark, 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2009, http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:702390/FULLTEXT01.pdf [Hämtad: 17 maj 2015], s. 18. 
94 Ibid., s. 19. 
95 McGregor, Deborah, Traditional ecological knowledge and sustainable development: Towards 
coexistence, i M. Blaser, H. A. Feit and G. McRae (eds), In the Way of Development: Indigenous 
Peoples, Life Projects and Globalization, 2004, s. 74-75. 
96 McGregor, Deborah, 2004, s. 78. Citerar: Gwich’in Elders, Nành' Kak Geenjit Gwich'in Ginjik / 
Gwich'in Words about the Land, Gwich'in Renewable Resource Board, 1997. 
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Vidare bidrar även urfolkens TEK till västerländsk vetenskap på området klimatförändringar 

i form av mycket relevant och detaljerad lokalkännedom. Där vetenskapen huvudsakligen 

fokuserar på global nivå kompletterar i synnerhet arktiska urfolks kunskap om miljön på 

lokal nivå vetenskapen väl; att avläsa och förutsäga väderförhållande är essentiellt för 

överlevnad i Arktis.97 Även det intergenerationella perspektivet på hållbart nyttjande går att 

finna i olika urfolks TEK, i bland annat synen på hållbarhet som ett säkerställande om 

överlevnad för människor, land och resurser i sju generationer framåt.98 

4.3. Länk mellan biologisk och kulturell mångfald 

För en eventuell inkludering av kultur som en fjärde pelare i hållbar utveckling, kan det 

vara relevant för uppsatsen att diskutera länken mellan biologisk och kulturell mångfald. I 

tider då TEK lever inför hotet att västerländska bosättningar flyttar norrut i takt med 

klimatförändringar, har påpekats vikten av kulturell mångfald för den biologiska 

mångfalden och vice versa. 99  Det finns såväl lingvister som ekologer som pekat på 

sambanden mellan biologisk mångfald och språklig mångfald; urfolkskulturer runt om i 

världen är inte isolerade kulturella företeelser – de bygger på och reflekterar naturen och 

miljön de lever i och av.100 På samma gång går att visa en korrelation mellan såväl 

geografiska områden med bred biologisk mångfald och språklig mångfald som nedgången i 

biologisk mångfald och språklig mångfald – huruvida ett kausalitetssamband finns är 

svårare att visa; men båda har drabbats och fortsätter att drabbas hårt av kolonisering och 

kulturell assimilation.101 

5. Internationellrättslig reglering 
Internationell miljörätt är en underkategori till det överordnade fältet internationell rätt. 

För Arktis del är den internationella rätten huvudsakligen i form av soft-law, eftersom inget 

bindande avtal finns specifikt för regionen i dagsläget.102 Även om kritik riktas mot soft-law 

                                                
97 Berkes, Fikret & Berkes, Mina Kisalioglu, Ecological complexity, fuzzy logic, and holism in 
indigenous knowledge, Futures, Vol. 41, 2009, s. 11. 
98 Clarkson, Linda, Morrissette, Vern & Regallet, Gabriel, Our Responsibility to The Seventh 
Generation, IISD, Winnipeg, 2001, https://www.iisd.org/sites/default/files/pdf/seventh_gen.pdf 
[Hämtad: 12 maj 2015], s. 74. 
99 Ex: UNESCO, Linkages Between Biodiversity and Cultural Diversity, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159255e.pdf [Hämtad: 12 maj 2015] s. 7. 
100 Suckling, Kieran, House on Fire: Linking the Biological and Linguistic Diversity Crises,  
Animal Law, Vol. 6, 2000, s. 201. 
101 Ibid., s. 200. 
102 Nowlan, Linda, Arctic legal regime for environmental protection, IUCN Environmental Policy 
and Law Paper Nr. 44, 2001, https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/climate-
change/files/Arctic-Resources/Sea-Ice-Refuge/IUCN.pdf [Hämtad: 11 maj 2015], s. 4. 
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som överflödigt,103 finns det gott om tecken på att soft-law, sin icke-bindande natur till 

trots, ändå speglar ett existerande rättsläge och på samma vis kan således soft-law anses 

vara lika normativa som multilaterala traktat.104  

På området för skydd av biologisk mångfald finns i dagsläget sex internationella avtal om 

fokuserar på biologisk mångfald som sådan.105 Alla dessa har inte biologisk mångfald som 

huvudfokus, men berör bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i 

viss mån. Dessa sex är Konventionen om biologisk mångfald, Konventionen om 

internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter, Internationella fördraget 

om växtgenetiska resurser för mat och jordbruk, Våtmarkskonventionen och 

Världsarvskonventionen. Av dessa är den mest relevanta för uppsatsen Konventionen om 

biologisk mångfald, vilken behandlas i avsnitt 5.4. Även andra dokument finns, vilka 

övergripande presenteras i avsnitt 5.2 och 5.3, men dessa fokuserar antingen på enskilda 

arter106, alternativt hotade eller skyddsvärda landskapstyper107. Denna typ av avtal är 

naturligtvis av stor relevans för den biologiska mångfalden, men behandlar ej densamma 

såsom bärande av ett intrinsikalt värde. Att CBD gör just detta, innebär bland annat att vid 

dess tillkomst flyttades fokus från rent konserverande av enstaka djurarter till att se hela 

floran och faunan såsom en helhet vars komponenter på många sätt är ömsesidigt beroende 

av varandra.108  Först genomgås hur olika aspekter av biologisk mångfald behandlats 

internationellrättsligt genom historien, varefter dagens skydd kommer att behandlas 

allmänt. Vidare kommer i kommande avsnitt att diskuteras vilka aktörer som idag 

påverkas av, spelar roll för och påverkar det rättsliga skyddet av biologisk mångfald i 

Arktis specifikt. 

5.1. Historisk reglering av biologisk mångfald 

Regleringen av nyttjandet av biologisk mångfald som sådan är en förhållandevis ny 

företeelse i det redan relativt nya området internationell rätt och kom egentligen till först i 

och med konventionen om biologisk mångfald, vilken behandlas i avsnitt 5.4 nedan. Det 

                                                
103 Klabbers, Jan, The Redundancy of Soft Law, Nordic Journal of International Law, Vol. 65, 1996, 
s. 167-182. 
104 Boyle, Alan, Soft Law in International Law-making, Evans, Malcolm David (red.), International 
law, 3. ed., Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 123. 
105 CAFF, Arctic biodiversity assessment: status and trends in Arctic biodiversity, 2013, s. 24. 
106 Ex: Convention Respecting Measures for the Preservation and Protection of Fur Seals in the 
North Pacific Ocean; International Agreement on the Conservation of Polar Bears; International 
Convention for the Regulation of Whaling. 
107 Ex: Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för 
våtmarksfåglar. 
108 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 179. 
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betyder inte att reglering på området historiskt saknats helt och hållet, utan snarare att 

fokus främst låg på bevarandet av enskilda arter eller skydd av avgränsade geografiska 

områden.109 Detta arbete inom internationell rätt sträcker sig tillbaka till 1900-talets 

början, där nämnvärda exempel är Convention for the Preservation of Wild Animals, 

Birds, and Fish in Africa från år 1900 och North Pacific Fur Seal Convention från 1911. 

Dessa båda tidiga exempel ger en bild av hur tankegångarna gick; vissa djurarter stod inför 

en större risk att överexploateras av människor och förtjänade därigenom skydd. Även om 

namnet på den förstnämnda konventionen indikerar ett omfång av samtliga vilda djurarter 

i Afrika – till skillnad från den senare som bara skyddar en specifik djurart – var omfånget 

långt ifrån fullständigt. Vissa djurarter förbises helt i konventionstexten, medan andra 

behandlas uttryckligen. 110 Med tiden kom skyddet emellertid att utökas och därmed 

inkludera inte enbart fler arter, men även större geografiska områden – inte minst på grund 

av fler stater började delta i arbetet med, signera och ratificera internationella miljöavtal. 

På 1970-talet tillkom flera internationella avtal på området som är av stor relevans för 

såväl miljöskydd som bevarande av biologisk mångfald än idag.111 Dessa avtal har visat god 

flexibilitet inför förändrade omständigheter i synnerhet när det kommer till inkludering av 

fler arter och områden.112 

5.2. Skyddet av arktiska arter 

Även om det arktiska området omfattas av olika internationella miljöavtal såsom 

exempelvis MARPOL113 och UNCLOS114, vilka givetvis både direkt och indirekt skyddar 

det arktiska djurlivet, är det relevant att explicit nämna de internationella 

överenskommelser som fokuserar på arter som är en del i den arktiska biologiska 

mångfalden. Ett gott exempel på ett sådant avtal är isbjörnsavtalet115 vilket har varit i bruk 

mellan de fem arktiska länderna som har en isbjörnspopulation, Danmark, Kanada, Norge, 

Ryssland (f.d. Sovjet) och USA sedan 1973. Detta avtal förnyades mellan de fem i Moskva 

den 4 december 2013 och i och med förnyelsen kom parterna att inkludera TEK i avtalet.116 

                                                
109 Ibid., s. 178. 
110 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 177. 
111 Ex: Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för 
våtmarksfåglar (1971), Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972), 
Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter (1973), 
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (1979). 
112 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 178. 
113 The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 
114 United Nations Convention on the Law of the Sea. 
115 Agreement on the Conservation of Polar Bears. 
116 Declaration of the Responsible Ministers of the Polar Bear Range States, Moskva, 4 december 
2013, https://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=En&n=33E9D90B-1 [Hämtad: 10 maj 2015]. 
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Detta har mottagits väl bland de arktiska urfolken och ses som ett erkännande dels för TEK 

som kunskapssystem men också för urfolkens jägarkultur.117 Detta uttrycks vara extra 

viktigt eftersom bland annat USA och Ryssland arbetat för att flytta isbjörnen från 

CITES118 appendix II till appendix I och därmed ställa hårdare krav för när handel med 

isbjörnsvaror får ske. En sådan uppgradering skulle medföra problem för framförallt 

inuiter i Kanada, där handel med isbjörnsvaror från urfolk är tillåtet.119 Kanada och USA 

har också sedan 1987 ett bilateralt avtal för bevarandet av Alaskakaribun,120 vilket inte 

direkt refererar till TEK, men där urfolkens traditionella nyttjande av Alaskakaribun 

erkänns och att dessa djurskötare skall delta i bevarandet. 

5.3. Skydd av landskap 

Vissa landskapstyper eller delar av landskap är av särskilt stor vikt för den biologiska 

mångfalden. En sådan landskapstyp är exempelvis våtmarker, vars existens möjliggör 

överlevnad för en uppsjö av arter.121 Detta faktum tydliggörs av att den första globala 

överenskommelsen för skydd av en landskapstyp är just 1971 års Konvention om 

våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar 

(Våtmarkskonventionen).122 Namnet vittnar emellertid om att det ursprungliga huvudsyftet 

var att bevara just våtmarksfåglar men med tiden har konventionen breddats till att 

fokusera på bevarande av våtmarker i stort och också fokusera på hållbart nyttjande123 av 

dessa.124 Just Våtmarkskonventionen är av särskild relevans för den arktiska miljön, 

eftersom just våtmarker i konventionens definition är det huvudsakliga ekosystemet inom 

Arktis.125 Dessa våtmarksområden i Arktis utgör även en viktig yta för flera flyttande vilda 

djur, framförallt fåglar, vilkas närvaro i området bidrar till och upprätthåller den 

                                                
117 Nunatsiaq News, International polar bear conservation must include Inuit perspective: ITK, 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674international_polar_bear_conservation_must_inc
lude_inuit_perspective_i/ [Hämtad: 11 maj 2015]. 
118 Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter. 
119 Nunatsiaq News, International polar bear conservation must include Inuit perspective: ITK, 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674international_polar_bear_conservation_must_inc
lude_inuit_perspective_i/ [Hämtad: 11 maj 2015]. 
120 Agreement Between the Government of Canada and the Government of The United States of 
America on the Conservation of the Porcupine Caribou Herd. 
121 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 181. 
122 Ibid., s. 181. 
123 I konventionstexten används ”wise use” vilket definieras som “the maintenance of their 
ecological character, achieved through the implementation of ecosystem approaches, within the 
context of sustainable development” och går således i viss mån att jämföra med hållbart nyttjande. 
Läs mer: http://www.ramsar.org/about/the-wise-use-of-wetlands [Hämtad: 5 maj 2015]. 
124 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 181. 
125 Wetlands International, Arctic wetlands, 
http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Arcticwetlands/tabid/2740/Default.aspx [Hämtad: 5 maj 
2015]. 
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biologiska mångfalden. På grund av att de är flyttande är det dock inte enbart nödvändigt 

att dessa arter skyddas på plats, utan även längs med deras flygrutter över hela världen. 

5.4. Konventionen om biologisk mångfald 

Konventionen om biologisk mångfald, CBD eller Mångfaldskonventionen, är det 

huvudsakliga internationellrättsliga dokumentet för skydd av biologisk mångfald som en 

helhet. Utöver detta utmärker sig konventionen genom att inte fokusera på konservering 

som sådant, utan snarare på hållbart nyttjande – i vilket bevarande ingår som en 

grundläggande komponent.126 Vidare är det nämnvärt att CBD är en ramverkskonvention, 

med tanken att innehållet skall fyllas på i form av tilläggsprotokoll som exempelvis 

Cartagena-protokollet om biosäkerhet och många grundläggande brister återstår i 

konventionsparternas samsyn på flera områden.127 Av de åtta arktiska staterna har samtliga 

signerat konventionen, men bara sju har ratificerat den – undantaget är USA128 till stor del 

på grund av motstånd från biotekniska industrier. 129  I konventionens första artikel 

formuleras konventionens syfte och består av tre delar: bevarandet av biologisk mångfald; 

hållbart nyttjande av dess komponenter, samt; rättvis och jämlik fördelning av nyttan från 

utnyttjandet av genetiska resurser.130 Under artikel 8, avsnittet om in situ-konservation131, 

åtar sig konventionsparterna att införa skyddade områden, skydda ekosystem, habitat och 

upprätthålla och stärka populationer hos hotade arter.132 Detta skall göras delvis med hjälp 

av och inte på bekostnad av TEK: 

respect, preserve and, maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and 
local, communities embodying traditional lifestyles relevant for the, conservation and 
sustainable use of biological diversity and promote, their wider application with the 
approval and involvement of the holders, of such knowledge, innovations and practices 
and encourage the equitable, sharing of the benefits arising from the utilization of such 
knowledge, innovations and practices133 

Konventionsparterna åtar sig således att såväl bevara och upprätthålla TEK, samtidigt som 

ett dess utökande av dess användningsområde skall, med TEK-innehavarnas medgivande, 

främjas. Det fokus som CBD lägger vid hållbart nyttjande av biologisk mångfald snarare än 

                                                
126 Beyerlin, Ulrich & Marauhn, Thilo, 2011, s. 179. 
127 Ibid., s. 179. 
128 Convention on Biological Diversity, List of Parties, https://www.cbd.int/information/parties.shtml 
[Hämtad: 2 maj 2015]. 
129 Coombe, Rosemary J., Recognition of Indigenous Peoples' and Community Traditional 
Knowledge in International Law, St. Thomas Law Review Vol. 14 Nr. 2, 2001, s. 276. 
130 CBD, art. 1, http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf [Hämtad: 11 maj 2015]. 
131 In situ, latin för ”på plats”: bevarandet av biologisk mångfald i sin naturliga miljö; att jämföra 
med ex situ: att bevara genetiska resurser i laboratorium, museum, etc.  
132 CBD, art. 8. 
133 CBD, art. 8(j). 



 30 

enbart konservering, ligger i linje med urfolkens livsstil och kunskap; enbart konservering 

och förbud mot exempelvis jakt av hotade arter tenderar att drabba urfolk negativt 

eftersom livsstilen bygger på att leva av och med naturen. Detta har visat sig särskilt sant 

vid EU:s förbud mot import av sälprodukter, vilket drabbat urfolkens möjligheter till 

traditionell livsföring så pass negativt att EU vid upprepade tillfällen nekats observatörskap 

hos Arktiska rådet.134 Samtidigt har CBD kritiserats för att inte så mycket fokusera på att 

skydda världens biologiska mångfald som att bestämma vem som har rätt till den.135 Annan 

kritik har riktats mot att formuleringarna med ord som ”promote” och ”encourage” 

tillsammans med att implementeringen skall underordnas nationell lagstiftning ger ett allt 

för vagt skydd.136 

5.4.1. COP:ar 

Mångfaldskonventionens beslutande organ är dess Conference of the Parties, COP:ar, 

vilket är återkommande sammanträden där de anslutna parterna möts och beslutar om det 

fortsatta arbetet med konventionens utformning och omfattning. Detta är ett vanligt format 

i internationell miljörätt, eftersom det ger den dynamiska karaktär till internationella 

miljöavtal som är nödvändig för ett fält som behöver vara flexibel till vår alltjämt 

förändringsbenägna miljö.137 Till dessa möten är inte bara konventionsparterna de enda 

deltagarna, även USA deltar trots att de inte ratificerat konventionen. Dessutom finns flera 

mellanstatliga organisationer, akademiska institutioner, urfolksorganisationer, icke-statliga 

organisationer men också industrier representerade.138 

5.4.2. Aichi-målen 

Under CBD:s COP under 2010 antogs en rad nya mål för den biologiska mångfalden, 

kallade Aichi-målen.139 Dessa mål är en del i den nya strategiska planen för arbetet med 

biologisk mångfald antagen för perioden 2011-2020 under parollen “Living in Harmony 

                                                
134 Se ex: Haines, Lily, The European Union was snubbed once again at the ninth Ministerial 
Meeting of the Arctic Council in Iqaluit, Canada last month, Barents Observer, 4 maj 2015, 
http://barentsobserver.com/en/arctic/2015/05/eu-bid-become-arctic-council-observer-deferred-again-
04-05 [Hämtad: 18 maj 2015]. 
135 Nijar, Gurdial Singh, Traditional Knowledge Systems, International Law and National 
Challenges: Marginalization or Emancipation?, European Journal of International Law. 2013, Vol. 
24 Nr. 4, s. 1210. 
136 Ibid., s. 1210. 
137 C. Redgwell, Evans, Malcolm David (red.), 2010, s. 694. 
138 Se ex: UNEP/CBD/COP/10/27, Appendix 1, Organizations Represented at the Tenth Meeting of 
the Conference of the Parties, https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/official/cop-10-27-
en.pdf [Hämtad: 13 maj 2015], s. 70-79. 
139 Decision Adopted by the Conference Of the Parties To The Convention on Biological Diversity at 
Its Tenth Meeting: X/2. The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity 
Targets, http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.pdf [Hämtad: 14 maj 2015]. 
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with Nature”. I beslutet uppmanas parterna och övriga stater, med hjälp av mellan- och 

icke-statliga organisationer att implementera planen, nationellt och regionalt, särskilt med 

delaktighet av, bland andra, urfolk. 140  Den strategiska planen innehåller 20 delmål, 

uppdelade i fem strategiska mål: 

A. Hantera de bakomliggande orsakerna till förlust av biologisk mångfald genom att 

integrera frågan om biologisk mångfald i hela samhället 

B. Minska den direkta påverkan på biologisk mångfald och främja hållbart nyttjande  

C. Förbättra situationen för biologisk mångfald genom att bevara ekosystem, arter och 

genetisk mångfald 

D. Öka nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för alla människor 

E. Förbättra genomförandet genom planering i samråd, kunskapsförsörjning och 

kapacitetsuppbyggnad141 

Under det strategiska målet E återfinns delmål 18, enligt vilket TEK skall, senast 2020, 

respekteras och till fullo integreras och reflekteras i arbetet med att implementera 

konventionen: 

By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local 
communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their 
customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and 
relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the 
implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous 
and local communities, at all relevant levels.142 

Planen skall enligt del V i planen först och främst implementeras nationellt, eller lokalt, 

men med stöd på regional och global nivå – vilket i praktiken öppnar upp för de arktiska 

staterna att utnyttja arbetet som Arktiska rådet utför för ändamålet. 

5.5. Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden 

För att säkerställa hållbart användande av den biologiska mångfalden krävs först och 

främst en gedigen inventering av arter, samtidigt som metoder för att bevara densamma är 

essentiella. Som nämnt är en nyckelspelare på det internationellrättsliga området när det 

kommer till arktiskt miljöarbete Arktiska rådet. Genom sina arbetsgrupper utför Arktiska 

rådet vetenskapliga utredningar och utfärdar rekommendationer för normbyggandet i 

                                                
140 Decision X/2, The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets, 
s. 2. 
141 Decision X/2, The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets, 
s. 8-10. Översättning: Prop. 2013/14:141, En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/57/10/667ff56b.pdf [Hämtad: 14 maj 
2015], s. 35-37. 
142 Decision X/2, The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets, 
s. 9. 
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regionen. Dessa utredningar nyttjar TEK och hela Arktiska rådet är utformat med ovanligt 

god förankring hos urfolk. Det kan därför vara nödvändigt att visa exempel på arbeten 

som dessa arbetsgrupper utför och återknyta till TEK. Även om samtliga arbetsgrupper 

arbetar med miljöskydd, vilket, om effektivt, gynnar den biologiska mångfalden är det 

huvudsakligen CAFF som ägnar sig åt bevarandet av biologisk mångfald. CAFF består av 

representanter från de åtta arktiska staterna samt de sex urfolksorganisationerna. Deras 

arbete består i att övervaka, utreda och bedöma den arktiska mångfalden i syfte att finna 

de bästa metoderna för att bevara den och säkerställa hållbarhet.143 CAFF fungerar som en 

inhämtare av den kunskap som krävs för ett informerat och välgrundat normbyggande 

såväl internationellt som nationell, och till hjälp tas västerländsk vetenskap och traditionell 

ekologisk kunskap. Detta sker främst i form av rapporten Arctic Biodiversity Assessment 

(ABA), till vilken utsetts två TEK-koordinatorer för att samla in och säkerställa 

inkluderingen av TEK i rapporten.144 Vidare godkände Arktiska rådet i april 2015 en 

arbetsplan för projektet Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI) som syftar till att bevara 

och säkra hållbarheten hos dessa arter.145 Denna kommer emellertid till stor del att arbeta 

utanför det arktiska området. Mellan 25:e och 28:e mars 2008 hölls i Finland ett så kallat 

International Expert Meeting on Responses to Climate Change for Indigenous and Local 

Communities and their Impact on Traditional Knowledge Related to Biological Diversity in 

the Arctic Region, där värdet av TEK behandlades, i synnerhet i dess möjligheter att 

minimera den negativa påverkan av klimatförändringar för biologisk mångfald.146 Vidare 

har TEK visat sig effektivt att använda vid miljökonsekvensbeskrivningar, i synnerhet i 

Arktis där det är dyrt, svårt och tidsineffektivt att ordna vetenskapliga expeditioner. Där 

används istället urfolken som känner miljön väl och vistas i den dagligen till utredningar 

vilket på samma gång ger MKB:s den sociala aspekten.147 På samma gång som effektiviteten 

och kunskapsbasen ökar, ges urfolken möjlighet att påverka och delta i arbetet med 

miljöskydd. 

                                                
143 Arktiska rådet, CAFF - Conservation of Arctic Flora and Fauna, http://www.arctic-
council.org/index.php/en/conservation-of-arctic-flora-and-fauna-caff [Hämtad: 20 maj 2015]. 
144 CAFF, Traditional Ecological Knowledge (TEK), http://www.arcticbiodiversity.is/the-
report/traditional-ecological-knowledge-tek [Hämtad: 20 maj 2015]. 
145 Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), The Arctic Migratory Birds Initiative: Workplan 
2015-2019, CAFF, s. 18. 
146 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Indigenous Peoples and Traditional 
Knowledge Related to Biological Diversity and Responses to Climate Change in the Arctic Region,  
147 Sallenave, John, Giving Traditional Ecological Knowledge Its Rightful Place in Environmental 
Impact Assessment, Northern Perspectives, CARC, Vol. 22 Nr. 1, 1992, 
http://www.carc.org/pubs/v22no1/know.htm [Hämtad: 10 maj 2015]. 



 33 

6. Analys 
Arktis har under lång tid genomgått stora klimat- och temperaturförändringar och dess 

ekosystem har visat sig mycket resilienta mot förändringar generellt. De förändringar som 

pågår just nu, emellertid, pågår för fort för många delar av de arktiska ekosystemen och 

detta hotar den biologiska mångfalden. Det råder idag inga tvivel från seriöst håll att dessa 

förändringar av klimatet beror på mänskliga faktorer. Det visar sig också att Arktis är mest 

utsatt i de pågående klimatförändringarna; här ökar medeltemperaturen dubbelt så mycket 

som det globala genomsnittet. Det enskilt största hotet mot den arktiska biologiska 

mångfalden är just klimatförändringar, som direkt och indirekt medför allehanda 

stressfaktorer. Bland dessa är avsmältning av is, vilket hotar bland annat valrossen och 

isbjörnen, på grund av förhöjd temperatur – men det påverkar också de arktiska urfolkens 

traditionella leverne. Denna typ av förändringar har av naturliga skäl noterats av de folk 

som lever direkt i och samklang med naturen, precis som de många andra förändringar som 

sker i deras direkta närområde. För att överleva de förändringar som skett historiskt har 

dessa folk utvecklat komplexa kunskapssystem i form av muntliga historier och berättelser 

och praktiska lösningar som går i arv från generation till generation. Där västerländsk 

vetenskap har fokuserat på rent mätbara förändringar såsom temperatur har urfolken sett 

förändringarna, tagit notis om dem och inkorporerat dem i sin kunskapsbas, sin TEK. 

Detta är inte något unikt för arktiska urfolk, utan något som noterats hos urfolk runt om i 

världen och med de rättigheter som tillerkänts urfolk generellt i och med bättre reglering på 

området mänskliga rättigheter har även respekten ökat för kunskapen de bär. Detta har 

inom internationell miljörätt inte minst skett i form av CBD, det första internationella 

miljöavtalet som belyser vikten av denna kunskap. Formuleringen i konventionstexten är 

förvisso försiktigt vag, men har ändå inneburit ett stärkt rättsläge för urfolkens kunskap. 

Det är ett problem med internationell rätt överlag, på grund av kompromisser vid 

formulerande av avtal och en hög grad av frivillighet att dels vara del i avtal och dels att 

valet att överhuvudtaget följa avtalen är relativt konsekvensfritt. Detta gäller inte minst för 

soft-law, där bundenhet lyser helt och hållet med sin frånvaro. En tendens i soft-law, inte 

minst i fallet med arbetet som Arktiska rådet utför, är att den i viss mån är mindre 

kompromissad och därför inte kräver samma försiktighet i formuleringar. Även om den 

inte är bindande finns tendenser till likriktning bland de arktiska staterna – i synnerhet när 

det gäller miljöskydd, men också när det kommer till urfolkens delaktighet. Urfolkens 

röster hörs tydligare i Arktiska rådet än i många andra internationella, men också 

nationella, sammanhang. Detta har inneburit en större delaktighet i det miljöarbete som 

rådets arbetsgrupper utför och därmed en större inkludering av TEK.  
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TEK som system har ett inbyggt hållbarhetsperspektiv, som vida överstiger det som i 

internationellrättsliga sammanhang avses med hållbar utveckling. Hållbar utveckling i ett 

internationellrättsligt sammanhang är fortfarande ett antropocentriskt system, där fokus 

ofta ligger mer på utveckling än på hållbarhet och utveckling oftast medför avsaknad av 

hållbarhet. Detta stämmer överens med Bosselmanns modell för svag hållbarhet, medan 

TEK-system mer liknar modellen för stark hållbarhet. Inom TEK är det inte en aktiv tanke 

att ekologin är det överordnade värdet; ekologin är livet och allting och 

grundförutsättningen för tillvaron. Även om detta låter idealiskt, eller kanske rent av 

idealistiskt, är det också begränsande – TEK är bundet till sin närmiljö och inget som i sig 

går att exportera. Däremot har det visat sig effektivt i lokalt miljöskyddsarbete i synnerhet i 

förhållande till biologisk mångfald – hållbar hushållning med resurser har historiskt varit 

essentiellt för de arktiska urfolkens överlevnad. En grundläggande förståelse för andra 

varelsers beteende på grund av observationer i generationer ger också en insikt i vilka 

områden som är viktigast att bevara såsom exempelvis kalvningsplats för renar eller 

häckningsplats för fåglar – vilket är relevant för en korrekt miljökonsekvensbeskrivning. 

Såsom kunskapssystem är TEK om det inte värderas och upprätthålls hotat av frivillig och 

ofrivillig assimilering men också av att samhällen drar sig norrut i och med den ökade 

tillgänglighet som medföljer ett varmare klimat. Denna utveckling kommer om den 

fortsätter att drabba urfolk såsom kolonisation gjort i historien genom att de antingen 

integreras i det nya samhället eller flyttas undan och får minskat utrymme att leva på. I 

fallen med de arktiska folken är detta synnerligen problematiskt då en stor del lever över 

stora arealer. 

Ett klassiskt argumentationsfel värt att nämna i sammanhanget med TEK är det som på 

latin kallas argumentum ad antiquitatem, eller på engelska appeal to tradition, vilket 

innebär ett försök att argumentera för någontings riktighet på grund av dess ålder. Det är 

logiskt felaktigt att någonting skulle vinna riktighet i enbart sin ålder, det krävs mer 

substans för att påvisa någontings riktighet. Det går alltså inte att argumentera för att TEK 

är det perfekta systemet för att uppnå hållbarhet eftersom det är traditionellt eller har 

använts under lång tid, eller ens att det har visat en hög grad av hållbarhet i tusentals år. 

Omständigheter förändras och TEK är precis som vetenskap till stor del av trial-and-error, 

och ger inte automatiskt rätt svar eller är det mest hållbara systemet. Det är därför av 

yttersta vikt att visa skepsis inför TEK precis som alla andra system. 

Det är inte enhetligt i rättsvetenskapliga sammanhang i vilken utsträckning hållbar 

utveckling har normativ verkan i internationell rätt, men det finns goda tecken på att så är 
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fallet. Det är ett begrepp som implementerats i nationella lagstiftningar till följd av 

internationella avtal på det miljörättsliga området. Det används idag i olika former i flera 

internationella avtal utan att väcka protester och den förståelsen av hållbar utveckling som 

är någorlunda vedertagen är antropocentrisk – likt Bosselmanns svaga hållbarhet. 

Förståelsen av begreppet är inte helt klart eftersom det inte finns en definitiv juridisk 

definition av det. Som en del i hållbar utveckling finns hållbart nyttjande, vilket generellt 

anses får normativ verkan i avtal där det kopplats till en specifik resurs. Att CBD använder 

sig av begreppet hållbart nyttjande samtidigt som det adresserar vikten av TEK kan dock 

signalera ett närmande av förståelsen för hållbarhet till den hållbarhet som finns integrerad 

i TEK. Samma tendens syns när de arktiska länderna som är hem till isbjörn alldeles 

nyligen valt att inkorporera TEK, med mindre försiktigt språk än CBD. Detta kan tolkas 

inte enbart som ett uppvärderande av TEK utan också ett närmande av förståelsen 

hållbarhet till mer ekocentrisk. Att TEK även har fått sin särskilda plats i CBD:s nuvarande 

strategiska plan och att formuleringarna är i Aichi-målen rörande TEK är mindre försiktiga 

visar på en fortsatt utveckling mot mer integrering av TEK i arbetet med att nå 

konventionens syfte. Det återstår emellertid att vänta till 2020 med att se hur väl 

konventionsparterna uppnår de uppsatta målen. 

Tyder då det ökade inflytandet från ett så pass kulturellt betingat kunskapssystem som 

TEK att förståelsen rör sig mot att kultur ska betraktas som den fjärde pelaren av hållbar 

utveckling? Att TEK värdesätts i den mån det gör, stödjer i någon mån att kultur har en 

plats som en värdefull komponent i hållbar utveckling och eftersom en fastslagen definition 

av begreppet saknas är förståelsen öppen för utveckling. I synnerhet om den arktiska 

strategin med Arktiska rådets unika sammansättning visar sig effektiv i arbetet med skyddet 

och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Inte minst ökar det den kulturella 

mångfalden i internationellrättsliga sammanhang där urfolk tidigare haft relativt lite 

inflytande. 

7. Slutsats 
I FN:s lista över internationella FN-dagar visar det sig att Världsdagen för kulturell 

mångfald inträffar den 21 maj, en dag innan Internationella dagen för biologisk mångfald. 

Även om det är samma organisation som beslutar om internationella FN-dagar, nämligen 

FN, är det sannolikt bara ett sammanträffande. Det kittlar dock tanken på hur nära de två 

typerna av mångfald egentligen står varandra. Även om det i dagsläget är svårt att fastställa 

kultur som en autonom dimension inom hållbar utveckling, finns tecken på det, precis som 

kulturens integrerade del i de vedertagna dimensionerna. Kultur som begrepp är 

svårdefinierat, men det är alltjämt en central del av mänskligheten, precis som språket. 
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Korrelationen mellan språklig mångfald och biologisk mångfald må sakna ett visat 

kausalitetssamband, men ett gemensamt hot är utveckling utan hållbarhet – och ett 

bevarande av det ena kommer möjligen att ge minskad förlust av det andra. Eftersom de 

arktiska urfolkens TEK till stor del bygger på orala traditioner och ligger invävt i språket 

blir det tydligt att, om det ska leva vidare, nyttjas och utvecklas behöver det bevaras, 

uppmuntras och användas. Därför blir det tydligt att åtgärder för att öka skyddet för 

urfolks rättsliga ställning generellt, i form av mänskliga rättigheter, gynnar nyttan till 

miljöarbetet som urfolken bidrar med. 

Internationell miljörätt, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter är ständigt 

utvecklande och att försöka utreda precis hur rättsläget ser ut idag är problematiskt. Det 

går emellertid att upptäcka tendenser i utvecklingen och i dagsläget pekar dessa på ett 

accelererande inkorporerande av traditionell ekologisk kunskap, med särskilt fokus på de 

arktiska staternas gemensamma miljöarbete över gränserna. Urfolken i området har ökat 

inflytande, ökad respekt för och ökat stöd för bevarandet av sina kulturer inom vilka 

hållbarhet tycks vara inte bara integrerat eller centralt utan holistiskt. Detta är till synes 

positivt för bevarandet och det hållbara nyttjandet av Arktis biologiska mångfald och något 

som det internationella samfundet öppnar upp ögonen för mer och mer – startskottet kan 

sägas vara den förändrade synen på hållbart användande snarare än konservering såsom 

säkerställande av den biologiska mångfaldens bevarande som framkom i och med CBD. I 

ett svårtillgängligt och avlägset område som Arktis blir det också uppenbart att nyttjandet 

av urfolkens kunskap dessutom bidrar med nytta ur rent ekonomisk synpunkt. Det är dyrt 

och omständligt att anordna vetenskapliga exkursioner i området, och när en stor del av 

kunskapen redan finns eller lätt inhämtas av människor som redan verkar i området blir 

detta dessa kostnader onödiga utgifter. Även om urfolkens inflytande kanske ännu inte är 

tillräckligt ligger Arktiska rådets unika sammansättning i framkant vilket kanske är 

essentiellt med tanke på det arktiska områdets extrema utsatthet. 

Att miljöskyddet i allmänhet och skyddet av biologisk mångfald i synnerhet inkluderar 

urfolken och tar tillvara på deras kunskap kan sägas bidra med nytta på flera plan. Det 

gynnar urfolkens rättigheter, ökar kunskapen om miljöförhållanden och förändringar i 

dessa samtidigt som det tillför en mer holistisk dimension till miljöskyddet. Där den 

västerländska vetenskapen till eftersträvar oberoende av värderingar har TEK en inbyggd 

moral – något som kan länka samman vetenskapen och normbyggandet internationellt, 

regionalt och nationellt.  
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