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Rättskälleläran 
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EU-direktiv      

EU-förordningar 

EU-domstolens praxis 

EU 



Svenska artskyddsförordningen 

Fridlysning 

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. 

4 



Svenska artskyddsförordningen 

 

7 § I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har 
markerats med N är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära 
av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga 
utbredningsområde i naturen.  
Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. 
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Svenska artskyddsförordningen - undantag 

14 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 
5 och 7 §§ som avser länet eller en del av länet. En dispens får ges 
endast om 
1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och 
3. dispensen behövs  
(…) 

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl 
som har ett allt överskuggande allmänintresse, 
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Artikel 12 

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt 
skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns 
förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot  

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

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

Artikel 12 

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt 
skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns 
förtecknade i bilaga 4 a, med förbud mot  

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

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

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



Artikel 16  

1. Förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning och att undantaget 
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos bestånden 
av de berörda arterna i deras naturliga utbredningsområden, får 
medlemsstaterna göra undantag från bestämmelserna i artiklarna 12-14 samt 
15 a och b av följande anledningar: (…) 

b) För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten 
och andra typer av egendom. (…) 

c) Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker 
som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller 
ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön. 
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Art- och habitatdirektivet 

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

”Eftersom denna senare artikel innehåller 
undantagsbestämmelser som skall tolkas 
restriktivt och den myndighet som fattat beslutet 
har bevisbördan för att nödvändiga 
förutsättningar föreligger för varje undantag, 
skall medlemsstaterna säkerställa att varje 
åtgärd som påverkar skyddade arter endast 
tillåts genom beslut som är noggrant och 
tillräckligt motiverade och som hänvisar till de 
skäl, villkor och krav som anges i artikel 16.1” 

(EU-domstolen i fall C-342/05 (Finland vs. 
kommissionen om varg, punkt 25) 

Sådana beslut som dels inte fattats på grundval 
av en bedömning av hur den tillåtna jakten på 
varg påverkar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos dessa populationer i deras 
naturliga utbredningsområde, dels inte 
innehåller en noggrann och tillräcklig motivering 
beträffande avsaknaden av andra lämpliga 
lösningar strider mot artikel 16.1 i 
livsmiljödirektivet. 

(EU-domstolen i fall C-342/05, Finland vs. 
kommissionen om varg, punkt 31) 



Alternativredovisningen 

Länsstyrelsen: 

processen för lokalisering har varit ”lång och 
genomarbetad”; och  

”styrts av faktorer som kärnteknik säkerhet och 
strålskydd.” 
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Artikel 1 

i) en arts bevarandestatus: summan av de faktorer som påverkar den berörda 
arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och 
mängden hos dess populationer inom det territorium som anges i artikel 2. 

Bevarandestatusen anses "gynnsam" när 

- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång 
sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och 

- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att 
minska inom en överskådlig framtid, och 

- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor 
livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt. 
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Art- och habitatdirektivet 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  
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Gölgroda 
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Rödlistad - sårbar (VU) 
 
Prioriterad art enligt EU:s art- och habitatdirektiv (bilaga 4, 
liksom varg) 
 
Gölgrodans svenska utbredning är begränsad till ett 100-tal 
permanenta vatten längs Nordupplands kust. Samtliga 
lokaler ligger mindre än fyra kilometer från Bottenhavet. 
Gölgrodan uppehåller sig året runt i eller nära lekdammarna 
och i närbelägna småvatten och är beroende av skogsmark 
närmast runt lekvattnen. År 2005 påträffades gölgroda i 141 
småvatten varav det skedde reproduktion i 90.  



15 



16 



www.naturskyddsforeningen.se 



Natura 2000-området Kallriga 
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