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Fågeldirektivet och fridlysningen
• Fridlysningen i art 5 syftar till att skapa ett generellt skyddssystem för alla 

fågelarter som naturligt förekommer inom EU.

• Fridlysningen omfattar alla fågelarter, ej endast de prioriterade (bilaga 1). 

• Fridlysningen gäller oavsett om fågeln är hotad på någon nivå eller har en vikande 
populationstrend. (jfr C-473 och 474/19)
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4 § AF v/s art 5 fågeldirektivet
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om 

sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 

denna förordning har markerats med N eller n är 

det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens 

parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 

naturen, och

4. skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser.
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Artikel 5
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 
7 och 9 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att införa ett generellt system för 
skydd av samtliga de fågelarter som avses i 
artikel 1, där särskilt följande skall förbjudas
a) Att avsiktligt döda eller fånga sådana fåglar 
oavsett vilken metod som används.
b) Att avsiktligt förstöra eller skada deras bon 
och ägg eller bortföra deras bon.
c) Att samla in fågelägg i naturen och behålla 

dessa, även om de är tomma.
d) Att avsiktligt störa dessa fåglar, särskilt under 
deras häcknings- och uppfödningsperiod, i den 
mån dessa störningar inte saknar betydelse för 
att uppnå syftet med detta direktiv.

e) Att förvara fåglar av sådana arter som inte får 

jagas eller fångas.



Artskyddsutredningens förslag på art. 5 d)

13 § Det är förbjudet att avsiktligt, eller genom att acceptera en sådan 
konsekvens av sitt handlande, störa fåglar som förekommer vilt inom 
Europeiska unionens europeiska territorium, särskilt under deras 
häcknings- och uppfödningsperiod, i den mån dessa störningar inte 
saknar betydelse för att bibehålla populationen på en nivå som svarar 
särskilt mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för att 
återupprätta populationen av dessa arter till denna nivå. 
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Artskyddsutredningens förslag på art 5 b)

10 § Det är förbjudet att avsiktligt, eller genom att acceptera en sådan 
konsekvens av sitt handlande, förstöra eller skada bon eller ägg av 
fågelarter som förekommer vilt inom Europeiska unionens europeiska 
territorium. Det är också förbjudet att bortföra deras bon. 
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Vad är ett fågelbo? 
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Livsmiljöskydd för fåglar i fågeldirektivet
• Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda, bevara och återställa tillräckligt varierade 

och stora livsmiljöer för samtliga fågelarter. (art 3)

• Inrättande av skyddsområden men även återställa och skapa biotoper. 

• Art. 4 reglerar inrättande av särskilda skyddsområden för prioriterade fågelarter (bil 1)

• Medlemsstaterna ska även utanför skyddsområden sträva efter att undvika förorening och 
försämring av livsmiljöer. (art 4.4) 
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Hur tillämpas AF i ljuset av Skydda 
skogen-domen och i avvaktan på ny 
lagstiftning? 

Mindre hackspett i Välen, Göteborg 
(MÖD den 12 juli 2021, mål nr M 3276-20)

Hålt-domarna (mmd Vänersborg den 
16 juni 2021, mål nr M 4942-20 mfl, MÖD 
ej PT den 4 November 2021)

Onsaladomarna (MÖD från den 29 
september 2021, mål nr M 13636-19 och M 
13672-19)

Foto: Daniel Pettersson
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Tack!

C-357/20 Grand Hamster II


