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Etik och lag-
stiftning vid
hantering av
fåglar
Lotta Berg, fältstationen, 
SOF-BirdLife, SLU…

Etik och lagstiftning
Allt som är tillåtet är inte 
bra, och allt som skulle 
kunna vara bra är inte 
tillåtet…
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Ringmärkning och annan 
forskningsverksamhet på 
fågelstationerna

Styrs av både lagstiftning 
och etiska avvägningar

Varför ringmärkning?

 I forskningssyfte?
 I miljöövervakningssyfte?
 För att det är så himla kul att få se 

fåglarna på nära håll?
 För att man kan ha turen att fånga en 

raritet?
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Etiska överväganden

 Vilka fåglar bör ringmärkas?
 Vilka fåglar bör INTE ringmärkas?

 För fåglarnas egen skull…
 Mot bakgrund av vad ”folk ska tycka”, 

d.v.s. verksamhetens goda rykte.

• Skadade 
fåglar

• Fåglar med 
missbildningar

Etiska överväganden
 Ringmärkning gynnar inte individen, men 

förhoppningsvis arten och ekosystemen.

 Ska likväl göras så skonsamt som möjligt 
för den enskilda individen.

 Gäller givetvis även andra 
forskningsinsatser.



2017‐11‐26

4

Välj rätt personal
 Kompetens

 Fallenhet

 Omdöme

 Ålder?

Etiska överväganden

 Använd skonsamma fångstmetoder och 
fångstutrustning. 

 Anpassa efter väder och vind.

 Hantera fåglarna varsamt.

 Hantera fåglarna kort tid.

 Ringmärk inte allvarligt sjuka eller skadade fåglar.
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Skäl till att avbryta planerade 
märkningsinsatser:
 Ogynnsamt väder

 Närvaro av rovdjur på en problematisk nivå 
(t.ex. trut, vattenrall, mink, katt…)

 Alltför bra fångst

 Andra exempel?

Etik kring andra typer av 
projekt än ringmärkning
 Inventeringsprojekt

 I områden med eller utan tillträdesförbud

 Holkprojekt
 Hur påverkas populationerna?
 Störning i samband med koll av            

holkar?
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Mer ”invasiva” projekt – forskning!

 Halsringar, vingmärken

 Ljusloggar

 Radiosändare o.dyl.

 Blodprovstagningar

 Fjäderryckningar, mm

3R för försöksdjur

Reduce
Refine
Replace
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Djurskyddslagstiftningen
För vilka djur gäller denna lagstiftning?

Tillämpningsområde:
Levande ryggradsdjur (andra än människor), 
inklusive
– Yngel som själva intar föda, och
– Däggdjurs- och fågelfoster från och med den 
sista tredjedelen av deras normala utveckling
 Levande bläckfiskar

Etisk prövning
 Djurförsök ska prövas av en regional 

djurförsöksetisk nämnd. Försöket får inte 
påbörjas innan nämnden har godkänt det. 

 I princip ska värdet av försöket vara större än 
det lidande djuren kan utsättas för, och det 
ska inte finnas något tillräckligt bra alternativ till 
att använda djur. 

 Nämndens beslut är bindande, men kan 
överklagas till den centrala djurförsöksetiska 
nämnden.
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Vad är ett djurförsök?
I Sverige menar vi med djurförsök all användning av djur för 
följande syften: 

 vetenskaplig forskning 
 sjukdomsdiagnos 
 utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska 

produkter 
 undervisning som innebär att djuret avlivas, utsätts för 

operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om 
djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande 

 andra jämförliga ändamål, till exempel forskning som 
innebär förbättring till djurens välfärd, rättsmedicinska 
diagnoser, artskyddsforskning och skydd av naturlig miljö.

Vad är ett djurförsök?

Djurförsök kan alltså enligt den svenska 
definitionen vara verksamhet där djuren 
inte utsätts för något lidande. 

Vad är ett försöksdjur?
 Ett försöksdjur är djur som föds upp för eller 

används i djurförsök. De kan vara allt från 
laboratoriemöss till vilda djur med radiosändare. 
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Vilda djur - specifika undantag
17 § Observationsstudier på fritt levande 
vilda djur får utföras utan godkännande från 
en regional djurförsöksetisk nämnd under 
förutsättning att djuren inte 
 1. fångas, 
 2. avlivas, 
 3. drivs, eller
 4. utsätts för andra åtgärder som kan 

medföra lidande för djuret. 

Ringmärkning av fåglar
18 § Ringmärkning av fåglar får utföras utan 
verksamhetstillstånd eller godkännande från en regional 
djurförsöksetisk nämnd under förutsättning att 

1. märkningen inte omfattar andra moment än att fåglarna 
fångas, mäts, vägs, ringmärks med fotringar och därefter 
släpps fria, samt 
2. ringmärkningen sker med ringmärkarlicens utfärdad av 
Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet. 

Plocka fästingar i forskningssyfte? 
Djurförsöksetiskt godkännande krävs.
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Vilket innebär att…
Allt annat som görs med vilda fåglar behöver man 
tillstånd för! Exempel:

 Ringmärkning med annat än fotringar
 Rycka fjädrar
 Sätta på logger
 Sätta på sändare
 Ta blodprover
 Behålla fåglarna en tid…

Om det man gör klassas som 
djurförsök, måste alla som är 

inblandade (planerar 
försöket, fångar och 

hanterar fåglarna, tar prover 
osv) först ha gått en 

försöksdjurskurs.

Etik i övrigt
 Fotografering: hur, när, var och varför?
 Att låta ”amatörer” släppa lös fåglar efter 

märkning?
 Att involvera barn? Positivt med sådant som 

uppmuntrar natur- och 
fågelintresset hos 

allmänheten. Ska dock göras 
med omdöme (inte stressade 

eller hängiga fåglar, inte 
extremt ”flaxiga” fåglar, 

o.s.v.)
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Tack för uppmärksamheten!


