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Fridlysta fåglar, däggdjur, 
kräldjur, groddjur och 
ryggradslösa djur 
 

Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta djurarter. 
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Fridlysta fåglar, däggdjur, kräldjur, 
groddjur och ryggradslösa djur 

Vad fridlysningen innebär 

För vilt levande exemplar av i förteckningen nedan angivna arter är det förbjudet 

att: 

- Döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar. 

- Ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

 

^ För arter markerade med ^ är det även förbjudet att: 

- Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervint-

rings- och flyttningsperioder. 

- Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

 

Fridlysningen gäller i hela landet förutom för de arter där annat anges. 

 

Undantag från fridlysningen 

För de arter i förteckningen som är markerade med *, ** eller *** gäller vissa un-

dantag enligt nedan. 

 

* Trots förbudet får huggorm som påträffas på tomtmark 

1. infångas och flyttas, eller 

2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan 

lämplig lösning. 

 

** Trots förbudet får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, 

vanlig groda, vanlig padda och åkergroda 

1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om 

a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling till djur, 

b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret snarast åter-

utsätts på den plats där materialet samlades in, och 

c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller 

2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från 

den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen. 

 

*** Trots förbudet får enstaka exemplar av bred gulbrämad dykare, bred kärrtroll-

slända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mo-

saiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samlas in, om 
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1. det har betydelse för dokumentering av arten, 

2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populat-

ionens fortbestånd inte påverkas negativt, 

3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret efter in-

samlingen redovisar till länsstyrelsen 

a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen, 

b) antalet insamlade exemplar av varje art, 

c) var exemplaren har tagits, och 

d) syftet med insamlingen, 

4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid Sveriges 

lantbruksuniversitet 

a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och 

b) var de insamlade exemplaren förvaras, och 

5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning. 

 

Regler om fridlysning av fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur 

finns i 4 och 6 §§ artskyddsförordningen.  

Regler om undantag från fridlysning finns i 10, 11, 13, 14 och 15 §§ artskyddsför-

ordningen. 

 

Fridlysta fågelarter 

I Sverige finns ca 250 häckande fågelarter. Alla Sveriges vilda fågelarter är frid-

lysta i hela landet. 

 

Fridlysta däggdjursarter 

Fridlysningen gäller i hela landet. 

Svenskt namn  Vetenskapligt namn 

Brunbjörn ^ Ursus arctos  

Buskmus (björkmus) ^ Sicista betulina  

Fjällräv ^ Alopex lagopus (Vulpes lagopus) 

Hasselmus ^ Muscardinus avellanarius   

Järv ^ Gulo gulo  

Lo ^ Lynx lynx   

Myskoxe ^ Ovibos moschatus  

Tumlare ^ Phocoena phocoena   

Utter ^ Lutra lutra  

Varg ^ Canis lupus 

Fladdermöss: 

Barbastell ^ Barbastella barbastellus 

Bechsteins fladdermus ^  Myotis bechsteinii 

Brandts fladdermus ^ Myotis brandtii  
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Dammfladdermus ^ Myotis dasycneme 

Dvärgfladdermus ^ Pipistrellus pygmaeus  

Fransfladdermus ^ Myotis nattereri 

Grå långörad fladdermus ^ Plecotus austriacus  

Gråskimlig fladdermus ^ Vespertilio murinus 

Leislers fladdermus ^ Nyctalus leisleri 

Långörad fladdermus ^ Plecotus auritus  

Mustaschfladdermus ^ Myotis mystacinus (inkl. M. aurascens) 

Nordisk fladdermus ^ Eptesicus nilssonii 

Pipistrell ^ Pipistrellus pipistrellus  

Stor fladdermus ^ Nyctalus noctula 

Sydfladdermus ^ Eptesicus serotinus  

Trollfladdermus ^ Pipistrellus nathusii 

Vattenfladdermus ^ Myotis daubentonii (inkl. M. nathalinae) 

 

Fridlysta kräldjursarter 

Alla Sveriges kräldjursarter är fridlysta i hela landet. 

Svenskt namn  Vetenskapligt namn 

Gotlandssnok   Natrix natrix subsp. gotlandica  

(Natrix natrix gotlandica)  

Hasselsnok ^   Coronella austriaca 

Huggorm *   Vipera berus 

Kopparödla **   Anguis fragilis 

Sandödla ^   Lacerta agilis 

Skogsödla **   Lacerta vivipara (Zootoca vivipara) 

Snok    Natrix natrix 

 

Fridlysta groddjursarter 

Alla Sveriges groddjursarter är fridlysta i hela landet. 

Svenskt namn  Vetenskapligt namn 

Grönfläckig padda ^  Bufo viridis 

Gölgroda ^   Rana lessonae 

Klockgroda ^   Bombina bombina  

Långbensgroda ^  Rana dalmatina  

Lökgroda ^   Pelobates fuscus  

Lövgroda ^   Hyla arborea 

Mindre vattensalamander ** Triturus vulgaris (Lissotriton vulgaris) 

Stinkpadda ^   Bufo calamita 

Större vattensalamander ^ Triturus cristatus 

Vanlig groda **   Rana temporaria 

Vanlig padda **  Bufo bufo 
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Åkergroda ^**   Rana arvalis 

Ätlig groda   Rana esculenta 

 

Fridlysta arter av ryggradslösa djur 

Fridlysningen gäller i hela landet om inte annat anges under Område. 

Svenskt namn  Vetenskapligt namn  Område 

Apollofjäril ^   Parnassius apollo 

Asknätfjäril ^   Hypodryas maturna 

Bokskogslöpare   Carabus intricatus 

Bred gulbrämad dykare 

(Bredkantad dykare) ^*** Dytiscus latissimus 

Bred kärrtrollslända ^*** Leucorrhina caudalis 

Bred paljettdykare ^***  Graphoderus bilineatus 

Brun gräsfjäril ^***  Coenonympha hero 

Cinnoberbagge ^  Cucujus cinnaberinus 

Citronfläckad kärrtrollslända^***Leucorrhina pectoralis 

Dårgräsfjäril ^   Lopinga achine 

Ekfjällknäppare   Lacon querceus 

Ekhjärtknäppare  Cardiophorus gramineus 

Ekoxe    Lucanus cervus 

Eksavknäppare   Brachygonus dubius 

Grön flodtrollslända ^  Ophiogomphus cecilia 

Grön mosaiktrollslända  

(Grön mosaikslända) ^*** Aeshna viridis 

Hårig dolkstekel  Scolia hirta 

Läderbagge ^   Osmoderma eremita 

Mnemosynefjäril ^  Parnassius mnemosyne 

Nordlig blombock  Leptura nigripes  Uppsala och  

        Västmanlands län 

Nyckelpigespindel  Eresus cinnaberinus 

Pudrad kärrtrollslända ^*** Leucorrhina albifrons 

Rödhalsad brunbagge ^  Phryganophilus ruficollis  

Sirlig skivsnäcka ^  Anisus vorticulus 

Skimlig fjällknäppare  Lacon lepidopterus 

Större barkplattbagge ^  Pytho kolwensis 

Större ekbock ^   Cerambyx cerdo 

Svartfläckig blåvinge ^  Maculinea arion  

Tjockskalig målarmussla ^ Unio crassus 

Violett guldvinge ^  Lycaena helle 

Väddnätfjäril   Euphydryas aurinia 

 


