
Livsmiljödirektivet 

Ett fåtal, i regel mycket sällsynta, arter. 

Strikt skyddssystem.

Strikt skydd för varje enskilt exemplar,

Sällsynta  arter – sällsynta konflikter

Undantagsbestämmelse som gör det möjligt att väga 
motstridiga intressen mot varandra.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle emellertid få betydligt mer långtgående konsekvenser än 
en motsvarande tillämpning av artikel 12.1 i livsmiljödirektivet.

Fågelskyddsdirektivet 

Generellt skydd för alla  europeiska fågelarter

Mänsklig verksamhet påverkar arterna och accepteras göra 
det

Inte ett ovillkorligt skydd för varje enskild fågel. 

Populationen av fågelarter ska bibehållas eller återupprättas 
på en nivå som särskilt svarar mot ekologiska, vetenskapliga 
och kulturella behov, med beaktande även av ekonomiska 
krav och rekreationsbehov.



Avsiktsbegreppet i fågelskyddsdirektivets artikel 5 vid åtgärder vars syfte uppenbart är ett annat än att 
döda/förstöra

Det är inte ändamålsenligt att den tolkning av begreppet avsikt som har gjorts i artikel 12.1 i 
livsmiljödirektivet ska överföras fullt ut på tolkningen av begreppet avsikt i artikel 5 i 

fågelskyddsdirektivet.

EU-domstolens slutsatser i domen om Białowieżaskogen!
Det är inte möjligt att endast tillämpa förbuden i artikel 5 a och b i 
fågelskyddsdirektivet på avsiktlig påverkan och utesluta fall av accepterad påverkan. 

MEN:

En lämplig avvägning: Förbud omfattar accepterad påverkan enbart såvida detta är nödvändigt mot bakgrund av syftet i 
artikel 2 i fågelskyddsdirektivet. 

Motsvarar den breda tillämpning av förbuden som gjordes i Białowieżadomen; 
avsåg påverkan på mycket sällsynta fågelarter i ett område som utsetts särskilt för att skydda dem.

Komplicerat att tillämpa! 
Kräver att fågelarternas bevarandestatus beaktas! 



Avsiktsbegreppet i fågelskyddsdirektivets 
artikel 5 a och b vid åtgärder vars syfte 
uppenbart är ett annat än att 
döda/förstöra

Förbuden gäller endast i den utsträckning 

som de, med beaktande av ekonomiska 

krav och rekreationsbehov, är nödvändiga

för att bibehålla eller återupprätta dessa 

arter i den mening som avses i artikel 2 på 

en nivå som särskilt svarar mot ekologiska, 

vetenskapliga och kulturella behov.



Erinran
Förbud måste vara klart formulerade, särskilt 
när de är av straffrättslig natur.

Således ankommer det på medlemsstaterna 
att vid införlivandet med nationell lagstiftning 
i tillräcklig mån precisera förbuden i 
artikel 5 a och b i fågelskyddsdirektivet. 

Därför krävs det att erforderliga 
bestämmelser införs. 

Dessutom är det ofta nödvändigt att konkret 
ange vilka beteenden som är förbjudna och 
på vilka platser som det krävs särskild 
omsorg.



Avsiktligt döda/störa/förstöra för det fall syftet med åtgärden uppenbart är ett annat än att 
döda/störa arter (till exempel skogsbruksåtgärder eller markexploatering).

Fågelskyddsdirektivet

• döda och fånga (artikel 5 a)
• förstörelse av ägg och fågelbon 

(artikel 5 b) 
• samla in och behålla fågelägg (artikel 

5 c)

• störa

Livsmiljödirektivet

• döda och fånga (artikel 12. 1. a)
• förstörelse av ägg (artikel 12. 1. c)

• störa

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. (5 d)

Båda förbuden ska ges en liknande tolkning som innebär att de 
berörda arternas bevarandestatus har betydelse.

att avsiktligt störa dessa arter, särskilt 
under deras parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder (12. b)



Fågelskyddsdirektivet, artikel 5 d; förbud att störa fågelarter, särskilt under deras häcknings- och 
uppfödningsperiod, i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att uppnå syftet med 
direktivet.

Begränsningen är nödvändig! Människor godtar en sådan störning redan när de rör sig i fåglarnas livsmiljö, 
exempelvis vid promenader, på väg till jobbet eller till och med på sin egen balkong.

Direktivets syfte: Skydda alla europeiska fågelarter. (artikel 1)
För detta ändamål ska medlemsstaterna med beaktande även av ekonomiska krav och rekreationsbehov, 

bibehålla populationen av dessa arter på en nivå som särskilt svarar mot ekologiska, vetenskapliga och 
kulturella behov, eller för att återupprätta populationen av dessa arter till denna nivå. (artikel 2) 



Fågelskyddsdirektivet, artikel 5 d; förbud att störa fågelarter, särskilt under deras häcknings- och 
uppfödningsperiod, i den mån dessa störningar inte saknar betydelse för att uppnå syftet med 
direktivet.

Bedömning 
av en 
störning. 

störningar under häcknings- och 
uppfödningsperioden ska 
undvikas. Notera: Förbjudna 
endast om de är av betydelse!

Störningar är av betydelse om störningen påverkar 
sällsynta fåglar omedelbart vid häckningen eller 
uppfödningen.  
Domstolen har slagit fast att avverkning som påverkar en 
viktig livsmiljö för sällsynta fågelarter kan utgöra en 
förbjuden störning. 
Mål C-441/17 kommissionen/Polen (Białowieżaskogen) p. 251 ff.

Eftersom således redan förbudet i sig innefattar 
påverkan på den aktuella artens 
bevarandestatus, krävs det inte någon 
precisering av begreppet avsikt i enlighet med 
vad som gäller enligt livsmiljödirektivet. 

Bevarandestatusen är ett av de 
rekvisit som är avgörande. 



Led i artikel 5 Avsiktligthetsrekvisitet enligt Kokott

Avsiktligt (uppsåtligt) Accepterat

a) Att avsiktligt döda eller fånga sådana fåglar oavsett 
vilken metod som används.

Gäller exemplar.
Förutsätter inte risk att 
bevarandestatus påverkas negativt. 
Gybs utesluter inte tillämpning av 
förbud.

Förbuden gäller endast i den 
utsträckning som de, med 
beaktande av ekonomiska krav och 
rekreationsbehov, är nödvändiga 
för att bibehålla eller återupprätta 
dessa arter i den mening som avses 
i artikel 2 på en nivå som särskilt 
svarar mot ekologiska, 
vetenskapliga och kulturella behov.
Artens bevarandestatus har 
betydelse!

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.

Störningar förbjudna om de har väsentlig betydelse för att uppnå syftet 
att bibehålla eller återupprätta fågelarters population på en 
tillfredsställande nivå. Detta gäller särskilt om störningarna påverkar 
sällsynta fåglar vid häckning och uppfödning. Avsiktsbegreppet fordrar ej 
precisering. Artens bevarandestatus har betydelse!

e) Att förvara fåglar av sådana arter som inte får jagas 
eller fångas.



Förbudet kopplas inte uttryckligen till direktivets syften och i synnerhet
inte till de aktuella arternas bevarandestatus. 

Förbudet ska särskilt gälla under parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder. Dessa perioder
anses särskilt känsliga ur störningssynpunkt, vilket innebär
att de i regel har särskild betydelse för arternas
bevarandestatus.

Det är störningar av arter som måste vara förbjudna
(medan förbudet mot dödande enligt artikel 12.1 a 
och definitionen i artikel 1 m i livsmiljödirektivet
avser varje enskilt exemplar av de skyddade
arterna).

Livsmiljödirektivet 12.1. b att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,



En sådan begränsning är nödvändig för att förhindra 
att förbudet mot störningar medför en alltför 
långtgående begränsning av mänsklig verksamhet, 
utan att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och 
kulturella behov som anges i artikel 2.3 i 
livsmiljödirektivet. 

Livsmiljödirektivet 12.1. b att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,

Kommissionens vägledning (2007) kapitel 2, punkt 39: 
Enbart verksamhet som påverkar en skyddad arts 
- överlevnadschanser, 
- framgångsrika parning eller
- fortplantningsförmåga, eller leder till en minskning

av utbredningsområdet, 
ska anses utgöra en störning



Havssköldpaddan (Caretta caretta): Verksamhet inom skyddsområden som fastställts på grund av deras 
stora betydelse för de aktuella arterna,
Miloshuggormen (Vipera schweizeri ) rörde ett område av stor betydelse för denna art.
Cypriotiska snoken Natrix natrix cypriaca ) rörde ett område som utan tvekan skulle ha skyddats. 

På sådana platser är 
en ökad aktsamhet 
motiverad för att 
förhindra störningar

Det förefaller varken nödvändigt eller proportionerligt att människor, för att 
utesluta samtliga störningar, alltid måste undvika dessa arter så snart de märker att 

de finns i närheten. 

Visserligen påträffas de skyddade arterna i bilaga 4 a mer sällan… 
….än fågelarter som är mycket utbredda

En populations stabilitet samt de respektive populationernas storlek utesluter inte att 
förbudet är tillämpligt.

Hittillsvarande rättspraxis:

Mål C-103/00 kommissionen/Grekland (Caretta caretta), p. 17 
Förslag till avgörande i mål C-504/14 kommissionen/Grekland (Kyparissia) p. 1 och 13.
Mål C-518/04 kommissionen/Grekland (Vipera schweizeri) p. 15.
Mål C-340/10 kommissionen/Cypern (Natrix natrix cypriaca), p. 16 och 18 samt 63–65.



Förbudet mot störningar ska begränsas till handlingar som är ägnade att särskilt 
påverka de skyddade arternas bevarandestatus, i synnerhet 
- på platser som har särskild betydelse för dessa arter eller 
- där de skulle påverkas vid parning, uppfödning, övervintring och flyttning.

Livsmiljödirektivet 12.1. b att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder,

En anpassning av förbudet mot störningar till livsmiljödirektivets syfte:

förbudets tillämpning begränsas när det gäller enstaka och i slutänden 
obetydliga störningar av enskilda exemplar. 
Förbudet mot störningar skyddar viktiga livsmiljöer för arterna 
oberoende av huruvida det finns enskilda exemplar eller parnings- och 
rastplatser där, eller huruvida skyddsområden har fastställts.
Om livsmiljön påverkas eller elimineras kan detta just mot bakgrund 
av direktivets syften medföra en betydande störning av de berörda 
arterna oberoende av dessa faktorer. 



Led i artikel 12.1 livsmiljödirektivet Avsiktligthetsrekvisitet enligt Kokott Exemplar/population

a) att avsiktligt fånga eller döda 
exemplar av dessa arter i naturen, 
oavsett hur detta görs,

Avsiktsrekvisitet är uppfyllt när det är visat att den 
handlande har velat döda eller åtminstone godtagit 
risken för att en skyddad djurart dödas

Gäller exemplar
Förutsätter ej att 
bevarandestatus 
påverkas. GYBS 
utesluter inte förbud

b) att avsiktligt störa dessa arter, 
särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder,

Handlingar som är ägnade att särskilt påverka de 
skyddade arternas bevarandestatus, i synnerhet på 
platser som har särskild betydelse för dessa arter 
eller där de skulle påverkas vid parning, uppfödning, 
övervintring och flyttning. (Avsiktsrekvisitet är uppfyllt 
när det är visat att den handlande har godtagit risken)

Störning av arter

Artens 
bevarandestatus har 
betydelse!

c) att avsiktligt förstöra eller samla in 
ägg i naturen,

Avsiktsrekvisitet är uppfyllt när det är visat att den 
handlande har velat förstöra eller åtminstone godtagit 
risken.

Gäller rimligen 
exemplar. Förutsätter 
ej att bevarandestatus 
påverkas. GYBS 
utesluter inte förbud

d) att skada eller förstöra 
parningsplatser eller rastplatser.

Saknar avsiktlighetsrekvisit. Parningsplatser och 
rastplatser ska ges ett utökat skydd mot handlingar 
som innebär att de skadas eller förstörs. krav på 
konkreta och specifika skyddsåtgärder och att 
sammanhängande och samordnade åtgärder av 
förebyggande karaktär vidtas. 

Skyddar viktiga delar 
av artens livsmiljöer. 
Inte avgörande 
huruvida påverkan rör 
en populations 
bevarandestatus. 

?



På vilken nivå ska bevarandestatus bedömas?
Den berörda artens bevarandestatus har betydelse vad gäller förbuden mot störning och 
delvis även vad gäller de övriga förbuden i fågelskyddsdirektivet.

Mål C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola.
Bedömning av den aktuella artens bevarandestatus vid beviljandet av undantag enligt artikel 16 i livsmiljödirektivet. 

Bedömning ska vara grundad på kriterier som fastställts för att säkerställa bevarandet på lång sikt av 
utvecklingen och den sociala stabiliteten hos den berörda arten. ( p. 57)

1. Fastställa bevarandestatusen hos bestånden av de berörda arterna genom att beakta såväl medlemsstatens 
territorium som den aktuella biogeografiska regionen.

2. Fastställa den geografiska och demografiska inverkan som störningen kan ha (på ”den”(?)). (p. 58)

Huvudregel: Bedöma vilken inverkan en påverkan får på ett lokalt bestånd för att kunna bedöma vilken inverkan 
ett undantag får för bevarandestatusen för hela det aktuella beståndet. (p.59)

Bevarandestatusen hos ett bestånd på nationell eller biogeografisk nivå påverkas dessutom av de sammanlagda 
konsekvenserna av de olika störningar som påverkar lokalområdena. (p.59)



Såvitt berörd arts bevarandestatus är 
avgörande vid tillämpningen av förbuden 
enligt art 5 i fågelskyddsdirektivet och art 12.1 
i livsmiljödirektivet:

Denna status ska bedömas på 
medlemsstatsnivå eller när denna 
medlemsstats gränser sträcker sig 
över flera biogeografiska regioner 
eller om artens naturliga 
utbredningsområde kräver det på 
den berörda biogeografiska 
regionnivån, och i den mån det är 
möjligt på en gränsöverskridande 
nivå.



z
Försiktig slutsats givet att det handlar 

om förslag…

§ 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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