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Sammanfattning  
 

I slutet av 1999 trädde nya föreskrifter i kraft för hållande, uppfödning och försäljning av djur 
avsedda för sällskap och hobby. Föreskrifterna innebar ökade krav på zoobutikerna och vissa 
av bestämmelserna hade övergångstid till och med 2003. Nya bestämmelser gällande artskydd 
har även trätt i kraft i samband med införandet av miljöbalken och artskyddsförordningen.  

Med anledning av detta tillsattes en PIK-grupp (PIK=Projekt Inriktad Kontroll). Syftet var att 
få en likartad och samordnad tillsyn av djurskydd och artskydd på zoobutikerna i Norrbottens 
län. Målsättningen är att tillsynen skall leda till att zoobutikerna får en likartad och hög 
standard ur djurskyddssynpunkt. 

De kommuner som deltagit i projektet är, antalet butiker inom parantes: Kiruna (3), Gällivare 
(1), Haparanda (1), Kalix (1), Luleå (4) samt Övertorneå (0). Kommuner som har zoobutiker 
men som inte deltog är Boden och Piteå.  

Standarden ur djurskyddssynpunkt bedöms vara godtagbar på de flesta av de inspekterade 
zoobutikerna i Norrbottens län. I vissa butiker har emellertid brister i förhållande till gällande 
bestämmelser konstaterats och uppföljande inspektioner kommer att vara nödvändigt. De mest 
förekommande bristerna har gällt att godkännande för lokalen saknas, utbildningskravet 
uppfylldes ej, arbetsinstruktioner saknades, djuren var ej taxonomiskt namngivna, gällande 
måttbestämmelser uppfylldes ej, marsvin saknade skydd för att kunna gömma sig samt att 
djuren i vissa fall saknade miljöberikning. 

Av de 7 kommuner i Norrbotten som har zoobutiker, har 5 kommuner deltagit i projektet. En 
kommun som i dagsläget inte har zoobutik har även medverkat i projektet. För den fortsatta 
tillsynen inom detta område har kommunerna fått goda förutsättningar för att uppfylla målet 
med att få en likartad och hög standard ur djurskyddssynpunkt på länets zoobutiker.  

Vad gäller artskyddsdelen så kan man konstatera att det är få affärer i Norrbottens län som 
handlar med arter som är listade på ett eller annat sätt och därför kräver speciellt tillstånd. 
Antalet besökta affärer är än så länge för få för att några generella slutsatser ska kunna dras 
om affärernas kunskap om gällande regelverk och eventuella olagligheter. 
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Bakgrund 
I slutet av 1999 trädde nya föreskrifter i kraft för hållande, uppfödning och försäljning av djur 
avsedda för sällskap och hobby. Föreskrifterna innebar ökade krav på zoobutikerna och vissa 
av bestämmelserna hade övergångstid till och med 2003. Nya bestämmelser gällande artskydd 
har även trätt i kraft i samband med införandet av miljöbalken och artskyddsförordningen. 
Med anledning av detta tillsattes en PIK-grupp1 i början av år 2003 med representanter från 
Länsstyrelsen, Luleå kommun, Kalix kommun samt Övertorneå kommun. 

Syfte 
Syftet är att få en likartad och samordnad tillsyn av djurskydd och artskydd på zoobutikerna i 
Norrbottens län. Målsättningen är att tillsynen skall leda till att zoobutikerna får en likartad 
och hög standard ur djurskyddssynpunkt. 

 
Avgränsningar 
Projektet gällde tillsyn av föreskriften (SJVFS 1999:110) för hållande, uppfödning och 
försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby2 samt artskyddsförordningen (1998:179).  

Uppföljning av eventuella anmärkningar sker utanför projektet och av berörd 
tillsynsmyndighet. 

 

Material och metod 
PIK-gruppen upprättade en projektbeskrivning för projektet, se bilaga 1. Som inledning av 
projektet skedde en gemensam utbildningsdag på Länsstyrelsen för kommunernas inspektörer. 
Där medverkade bl.a. personal från länsstyrelsen som föreläsare, en föredragshållare från 
Norrlands Herpetologiska förening samt en inspektör från Stockholm. En genomgång av 
projektet och de ”checklistor” som skulle användas vid inspektionerna gjordes. För 
checklistor, se bilaga 2. 

Innan inspektion skickades ett informationsbrev till zoobutikerna. Samma text användes men 
varje enskild kommun ansvarade för utskicket. Luleå kommuns brev, se bilaga 3. Kommunens 
inspektör ansvarade för djurskyddstillsynen. Länsstyrelsens representant ansvarade för 
artskyddstillsynen. Inspektionen samordnades i möjligaste mån så att tillsynen gjordes 
samtidigt. 

Sammanställningen av alla kommuners resultat och utvärdering har skett av PIK-gruppen. 
Rapport över projektet lämnas för kännedom till miljönämnderna i länets kommuner samt de 
zoobutiker som deltagit i projektet.  

PIK-gruppen ansvarade för upprättande av projektplan, checklistor samt informationsblad. 
Länsstyrelsen har ansvarat för bokning av lokal, föreläsare samt utskick till kommunerna inför 
djurskyddsdagen. 

 

                                                 
1 PIK är en förkortning av Projekt Inriktad Kontroll. 
2 Från och med 14 maj 2003 heter föreskriften SJVFS 2003:24. 
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Resultat  
Resultatet redovisas efter checklistans utformning och de anmärkningar som framkom är 
sammanställda i en tabell. Resultatet redovisas på så sätt att det inte framgår vilken kommun 
eller butik som resultatet avser.  

De kommuner som deltagit i projektet är, antalet butiker inom parantes: Kiruna (3), Gällivare 
(1), Haparanda (1), Kalix (1), Luleå (4) samt Övertorneå (0). Kommuner som har zoobutiker 
men som inte deltog är Boden och Piteå.  

 
Allmän del 
Djuren anskaffas främst från olika djurgrossister såsom Imazo och Akvarieteknik i Filipstad, 
men även från privatpersoner, egen uppfödning samt andra butiker i södra Sverige. Vissa har 
leveranser ända till Norrbotten, medan exempelvis Imazo har egen bil till Umeå och därefter 
skickas djuren vidare med bussgods. 

Annan utbildning, erfarenhet som butiksägarna har är utbildning inom Zoorf3 (2 st) 
djurvårdarutbildning samt utbildning på Grans naturbruksskola om djur i zoohandel (1) samt 
annan erfarenhet (8 st). Ingen avel eller uppfödning skedde i lokal som kunderna hade tillträde 
till. Ingen mottagning av sjuka djur skedde heller i butikerna. Olika arter av (ej närbesläktade) 
gnagare, ormar, ödlor eller sköldpaddor hölls åtskilda. Köttätande djur och djur som skulle 
kunna utgöra bytesdjur hålls åtskilda för att inte stressa varandra. Anmärkningar som 
framkom, se tabell 1. 
 
Tabell 1 Sammanställning av anmärkningar på checklistans allmän del 
Anmärkning Antal 

objekt 
Särskilda instruktioner från SJV saknades för djur som inte fanns 
medtagna i föreskriften 

1 

Godkännande saknas för lokalen 5 
Verksamheten överensstämde ej med godkännandet 1 
Har ej genomgått grundutbildning 4 
Har ej genomgått utbildning för kanin och gnagare 3 
Har ej genomgått utbildning för fisk och groddjur 4 
Har ej genomgått utbildning för burfåglar och reptiler 5 
Kontinuerligt uppdaterad arbetsinstruktion med plan för djurens skötsel 
saknades 

5 

Faktablad till kunderna saknades för djurslag 2 
Faktablad innehåller endast delvis de uppgifter som krävs 1 
Vissa av djurslagen var ej taxonomiskt namngivna på skylt 5 
Utrustning som kommit i kontakt med reptiler rengjordes ej på avskilt 
utrymme från rengöring av utrustning från andra djur 

1 

  
 
 

                                                 
3 Zoorf är förkortning för zoobranschens riksförbund.  
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Kaniner och övriga gnagare 
Följande djurslag fanns i butikerna, antal butiker inom parantes: Kaniner (7), marsvin (5), 
guldhamster (7), dvärghamster (5), råttor (6), möss (5), gerbiler (5) samt chincilla (2). 

I de fall där djuren hölls i hyllsystem var de placerade så att de inte förorenade lägre belägna 
utrymmen och minst en sida var skyddad mot insyn. Den miljöberikning som förekom var 
hus, hö, pinnar, springhjul samt bolådor. Gnagmaterial som användes för trimning av tänderna 
var pinnar, hö, toarullar samt majskolv. Kaniner, marsvin, chinchillor hade fri tillgång till 
grovfoder. Marsvinen gavs daglig tillförsel av C-vitamin genom tillskott eller c-vitaminrika 
grönsaker. Chinchillorna hade minst 2 hyllor eller grenar i olika höjd där alla kan få plats 
samtidigt. Anmärkningar som framkom, se tabell 2. 
 
Tabell 2 Sammanställning av anmärkningar på checklistans del kaniner och övriga gnagare 
Anmärkning Antal 

objekt 
Kaninerna hölls i för liten bur 3 
Övriga gnagare hölls i en för liten bur 3 
Kaniner och gnagare hölls inte i en för sysselsättning berikad miljö 2 
Guldhamstrar över 8 veckors ålder hölls i grupp 1 
Marsvin saknade inredning så att de kan söka skydd 3 
Bolåda med bomaterial saknades till guld- och dvärghamstrar 1 
Bolådor saknades i den omfattning att de kunde utnyttjas av alla djur 
samtidigt 

2 

Guld- och dvärghamster, gerbil, möss, råttor saknade bomaterial med 
långa strukturer för flätning 

2 

 
Burfåglar 
Burfåglar hölls i 5 butiker. Fåglar som förekom i butikerna var finkar, undulater, 
dvärgpapegojor, nymfparakiter samt kanariefåglar.  

I de fall där djuren hölls i hyllsystem var de placerade så att de inte förorenade lägre belägna 
utrymmen och minst en sida var skyddad mot insyn. Fåglarna hölls i en för sysselsättning 
berikad miljö. Den miljöberikning som förekom var pinnar, speglar, fodersök samt skålar med 
mossa. Sittpinnar fanns i tillräcklig omfattning och pinnarnas grovlek var anpassad till fågels 
fot och gav ett tillräckligt fotfäste. Pinnarna var placerade så att burens volym kunde utnyttjas 
till längsta möjliga flygsträcka och att inte spillning förorenade mat, vatten eller andra fåglar. 
Anmärkningar som framkom, se tabell 3. 
 
Tabell 3 Sammanställning av anmärkningar på checklistans del burfåglar 
Anmärkning Antal 

objekt 
Fåglarna hölls i för små burar 2 
Burar (under 150 cm höjd) var placerade mindre än 1 meter över golvet 2 
Badande fåglar saknade rent badvatten 1 
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Fiskar 
Fiskar fanns i 9 butiker och antalet akvarier varierade mellan 18 till 47 stycken. Av dessa var 
det en butik som även hade 7 akvarier med saltvattenfiskar. Vid sammansättningen av olika 
fiskarter och individer tas hänsyn så att aggressivitet och stress undviks. Kampfiskhanar hölls 
utom synhåll från varandra. Vattentemperaturen anpassas efter fiskartens behov och vattnet 
uppvärms med doppvärmare om akvariets omgivningstemperatur är lägre än vad 
vattentemperaturen skall vara. Anmärkningar som framkom, se tabell 4. 
 
Tabell 4 Sammanställning av anmärkningar på checklistans del fisk 
Anmärkning Antal 

objekt 
Akvarium saknade täckglas, nätlock eller höga kanter ovan vattenytan för 
att förhindra att fiskarna hoppar ut 

1 

Akvariet saknade minst en sida skyddad mot insyn och där inredningen 
inte gav motsvarande skydd 

1 

Fiskar hölls i skålformade kupor 3 
Vattenkvalitén kontrollerades inte 1 

 
Sköldpaddor och groddjur 
Sköldpaddor fanns i 4 butiker och groddjur i 5 butiker. Groddjuren hölls i tillräckligt stora 
utrymmen.  

För sköldpaddor var terrariets botten och bottenmaterialets innehåll av fukt anpassat efter 
sköldpaddans behov. Vattensköldpaddor hade vatten så att de kunde simma, dyka och gömma 
sig i vattnet. De hade även möjlighet att gå upp på land där alla ryms samtidigt. Övergången 
mellan land och vatten var utformat så att de lätt kunde ta sig i och ur vattnet.  

Platser med olika temperaturer fanns så att djuret kunde upprätthålla sin optimala 
kroppstemperatur.  
 
Tabell 5 Sammanställning av anmärkningar på checklistans del sköldpaddor och groddjur 
Anmärkning Antal 

objekt 
Marklevande groddjur saknade grävbart bottenmaterial av jord, torv, mjuk 
mossa eller dylikt 

1 

Mark- och trädlevande groddjur saknade vatten av minst volym och djur 
att alla kunde sitta på botten med huvudet ovanför ytan 

1 

Landsköldpaddor saknade vatten att vada i 1 
 
Ormar och ödlor 
Ormar hölls i 2 butiker och ödlor i 4 butiker. Utrymmena var rymningssäkra och placerade så 
att djuren inte kunde nå och skada varandra. Minst en sida var skyddad mot insyn. Platser 
fanns i terrariet med olika temperaturer som gradvis övergår varandra så att de kan välja olika 
platser. Bottenmaterialet var anpassat efter orm- och ödlearternas behov och gömställen 
alternativt kamouflerande inredning fanns som alla djur i terrariet kunde utnyttja samtidigt. 
Djur som lever naturligt vid vatten hade tillgång till badvatten som rymde hela kroppen. De 
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djur som dricker vatten från droppar på kropp eller föremål hade tillgång till droppande vatten 
eller daglig spray.  

För ödlor var övergången mellan land och vatten lätt att kunna ta sig i och ur vattnet. 
Trädlevande ödlor hade klättergrenar och bladväxter så att de kunde röra sig och vila ovan 
mark. Klipplevande hade klätterföremål med hyllor och vertikala skrovliga ytor.  

Badvattnet till ormar hade sådant djup att de kunde vila på botten med kropp under vatten och 
huvud ovanför ytan. Trädlevande hade grenar eller dylikt så att de kunde röra sig och vila 
ovan mark med stöd för kroppen.  
 
Tabell 7 Sammanställning av anmärkningar på checklistans del ormar och ödlor 
Anmärkning Antal 

objekt 
Ödlor hölls i ett för litet terrarium  1 
 
 
Artskydd 
Inspektion gjordes på 3 butiker i Luleå samt 1 butik i Kalix samtidigt med kommunernas 
djurskyddsinspektioner. Telefonkontakt har hållts med Kiruna och Gällivare kommun 
gällande de zoobutiker som finns i dessa kommuner. Sammanlagt har fyra djuraffärer i länet 
tillstånd för handel med artskyddslistade arter. 

En av de besökta affärerna hade tillstånd för handel med artskyddslistade arter och en hade 
skickat in en ansökan om detta. Övriga handlar inte och tänker inte heller handla med listade 
arter. Anmärkning som framkom beträffande artskyddsdelen är på en av de besökta affärerna 
där försäljning av CITES-listade arter skedde utan intyg och att dålig kunskap om relevant 
lagstiftning förelåg. 
 

Diskussion 
Standarden ur djurskyddssynpunkt bedöms vara godtagbar på de flesta av de inspekterade 
zoobutikerna i Norrbottens län. I vissa butiker har emellertid brister i förhållande till gällande 
bestämmelser konstaterats och uppföljande inspektioner kommer att vara nödvändigt.  
Godkännande för lokalen saknades på 5 butiker av 10. Av dessa 5 som hade godkännande 
överensstämde inte verksamheten med godkännandet på 1 butik. Att se till att godkännande 
finns och revideras i de fall det behövs blir en tillsynsfråga för kommunerna.  
 
De flesta av djuren köps från grossister i södra Sverige och transporteras med buss eller 
grossistföretagets egna bilar till butikerna, i vissa fall till Umeå och därefter bussgods till 
Luleå.  
 
Några av zoobutiksinnehavarna har inte gått de erforderliga utbildningarna som 
Jordbruksverket kräver i sina föreskrifter. Dessa utbildningar skall ge ägarna grundläggande 
kunskaper om gällande författningar om djurskydd, smittskydd och införsel av djur, 
klimatkontroll i lokaler, hygien, rengöring, desinficering och avfallshantering, näringslära och 
foderhantering, hantering av djurflöden med hänsyn till smittskyddsaspekter samt hur djur 
påverkas av miljöomställningar och stress. De särskilda djurslagsinriktade utbildningarna 
innehåller undervisning i taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära 
samt om reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Vissa av dessa kunskaper har 
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ägarna genom sitt intresse för de olika djurslagen, men de brister som framkommit visar att 
vissa djurskyddsaspekter inte beaktas i den omfattning som borde ske. För utbildningarna fisk 
och groddjur samt kanin och gnagare skall dessa ha varit genomförda senast den 1/1 2003. För 
utbildningarna inom burfåglar och reptiler skall dessa vara genomförda senast 1/1 2004. Vissa 
av butikerna hade vid inspektionstillfället inte gått dessa utbildningar.  
 
En kontinuerligt uppdaterad arbetsinstruktion med plan för djurens skötsel saknades i de flesta 
butikerna. Även om man inte har några anställda skall man ha arbetsinstruktioner, dels för att 
underlätta för ev. vikarier och för att man som myndighet kan kontrollera hur man sköter 
djuren, en form av egenkontroll. 
 
Berikning av miljön ett viktigt verktyg för att öka djurens välbefinnande. Det räcker inte med 
att tillgodose behoven av vatten, föda, skydd och lämplig temperatur. Om djuret inte kan få 
utföra vissa arttypiska beteenden kan djuret utveckla stressymptom. Det är därför av stor vikt 
att zoobutikerna föregår med gott exempel och visar kunderna hur djurens miljö kan utformas 
för att uppnå en bra djurmiljö. Med rätt så enkla medel kan man ge djuren en ökad berikning 
av miljön.  
 
Att djuren hölls i för små burar är en brist som uppmärksammades främst gällande kaniner 
och gnagare samt för burfåglar. Denna anmärkning gällde både att själva buren var för liten, 
men även att för många djur hölls i buren så att gällande måttbestämmelser ej följdes. För att 
lätt veta hur många djur som kan hållas i buren kan buren märkas med det maxantal djur som 
ryms.  
 
Då inspektionerna har utförts av olika inspektörer kan vissa skillnader i bedömningarna har 
gjorts om krav uppfyllts eller ej. Inspektionerna har dock varit likartade då man har använt sig 
av samma checklista. Inspektionerna har varit samordnande i största möjligaste mån med 
länsstyrelsens inspektioner. Av de 7 kommuner i Norrbotten som har zoobutiker, har 5 
kommuner deltagit i projektet. En kommun som i dagsläget inte har zoobutik har även 
medverkat i projektet. För den fortsatta tillsynen inom detta område har kommunerna fått 
goda förutsättningar för att uppfylla målet med att få en likartad och hög standard ur 
djurskyddssynpunkt på länets zoobutiker.  
 
Vad gäller artskyddsdelen så kan man konstatera att det är få affärer i Norrbottens län som 
handlar med arter som är listade på ett eller annat sätt och därför kräver speciellt tillstånd. 
Antalet besökta affärer är än så länge för få för att några generella slutsatser kan kunna dras 
om affärernas kunskap om gällande regelverk och eventuella olagligheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
     

 

 
PROJEKTBESKRIVNING 

Tillsynsprojekt Zoobutiker i Norrbotten 
 
 

BAKGRUND 
I slutet av 1999 trädde nya föreskrifter i kraft för hållande, uppfödning och 
försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby. Föreskrifterna innebar 
ökade krav på zoobutikerna och vissa av bestämmelserna hade övergångstid 
till och med 2003. Nya bestämmelser gällande artskydd har även trätt i kraft i 
samband med införandet av miljöbalken.  

Med anledning av detta har en PIK-grupp (PIK=Projekt Inriktad Kontroll) 
tillsatts för att få en samordnad tillsyn på zoobutikerna i Norrbotten. 

 

SYFTE 
Syftet är att få en likartad och samordnad tillsyn av djurskydd och artskydd 
på zoobutikerna i Norrbottens län. Målsättningen är att tillsynen skall leda 
till att zoobutikerna får en likartad och hög standard ur djurskyddssynpunkt.  

 

METOD 
Som inledning av projektet kommer en gemensam utbildningsdag att 
anordnas för kommunernas inspektörer i Luleå. Där kommer bl.a. personal 
från länsstyrelsen att medverka som föreläsare samt en inspektör från 
Stockholm. En genomgång av projektet och de ”checklistor” som ska 
användas vid inspektionerna görs. 

Innan inspektion kommer ett informationsblad att skickas till zoobutikerna. 
Kommunens inspektör ansvarar för djurskyddstillsynen. Länsstyrelsens 
representant ansvarar för artskyddstillsynen. Inspektionen bör i möjligaste 
mån samordnas så att tillsynen sker samtidigt. Checklista kommer att 
upprättas för att få en så likartad inspektion på de olika objekten.  

Resultatet från varje kommun sammanställs på särskilt blad. 
Sammanställningen av alla kommuners resultat och utvärdering görs av PIK-
gruppen. Resultatet sammanställs i en rapport som lämnas efter 
färdigställande för kännedom till miljönämnderna i länets kommuner samt de 
zoobutiker som deltagit i projektet. En presskonferens kommer att anordnas.  

Tillsynen kommer att utföras under april – juni 2003.  

PIK-gruppen ansvarar för upprättande av projektplan, checklistor samt 
informationsblad. Länsstyrelsen ansvarar för bokning av lokal, föreläsare 
samt utskick till kommunerna inför djurskyddsdagen. 

 

 



     
 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Projektet kommer att omfattas av tillsyn av föreskriften (SJVFS 1999:110) 
för hållande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och 
hobby samt artskyddsförordningen (1998:179).  

Uppföljning av eventuella anmärkningar sker utanför projektet och av berörd 
tillsynsmyndighet.  

 

PIKGRUPP 
Pikgruppen består av: 

Erika Johansson, sammankallande, miljökontoret i Luleå 

Maria Rova, plan- och miljö, Kalix 

Per Lundbäck, miljö- och bygg, Övertorneå 
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Zoobutikens namn: Datum: Fastighet: 

Adress: Ansvarig föreståndare: 

Närvarande: 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Djurslag som finns i butiken: 

 Burfåglar  Fiskar  Sköldpaddor  Ödlor  Ormar  Groddjur 

 Kaniner  Marsvin  Hamster  Råttor  Möss  Gerbiler 

 Tamiller  Glasögonkajman  Övriga gnagare:………………….  Annat: ………………………… 

Om djur hålls som inte finns medtagna i 5-12 kap, finns särskilda instruktioner från SJV? 
 L 80 1 kap 5 

 Ja  Nej 

Leverantörer och leveranssätt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hur behandlas och avlivas sjuka djur? Ange även avlivningsmetod. 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GODKÄNNANDE, PERSONAL, INFORMATION 

1. Finns godkännande för lokal och andra utrymmen? 2. Stämmer godkännandet överens med verksamheten? 

 1. Ja 2. Nej  1. Ja  2. Nej 
DF 21§  

3. Vilken utbildning och erfarenhet har den som driver handeln? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L80, 1-2§§ 
4. Har genomgått grundutbildning?  

 1. Ja 2. Nej 
L80 2 kap, 3§  

 

5. Har genomgått utbildningen kanin och gnagare      
(senast 1/1 2003)? 

 

 1. Ja 2. Nej 
L80:1, 2 kap 3 § 

 

6. Har genomgått utbildningen fisk och groddjur         
(senast 1/1 2003)? 

 

 1. Ja 2. Nej 
L80:1, 2 kap 3 § 

 

7. Har genomgått utbildningen burfåglar och reptiler 
(senast 1/1 2004)? 

 

 1. Ja 2. Nej 
L80:1, 2 kap 3 § 

 

8. Finns en kontinuerligt uppdaterad arbetsinstruktion 
med en plan för djurens skötsel? 

 

 1.Ja  2. Nej  3 Delvis 
L 80, 4 kap 44§ 
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9. Lämnas faktablad om djuret och dess skötsel till 

mottagaren av djuret? 
 

 1.Ja  2. Nej  3 Delvis 
L 80, 3 kap 2§ 

 

10. Innehåller faktabladet de uppgifter som krävs?  

 1.Ja  2. Nej  3 Delvis  
L 80, 3 kap 3-4§§  

11. Lämnas informationsblad om risk för salmonella vid 
hantering av reptiler? 

 

 1.Ja  2. Nej  
  

12. Är djur taxonomiskt namngivna med art eller släkte på 
en skylt, så att det klart framgår vilket djur som avses? 

 

 1.Ja  2. Nej  3 Delvis  
L 80, 3 kap1§  

RENGÖRING/UTRYMMEN   TILLSYN/SKÖTSEL 

13. Är golv, väggar, tak, inredning av lämpligt material 
och utformade för att lätt rengöras och desinficeras?  

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 7§ 

 

14. Finns särskild plats för rengöring o diskning av inredn, 
utrustning mm som kommit i kontakt med djur? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 34§ 

 

15. Rengörs utrustning mm som kommit i kontakt med 
reptiler skilt från utrymme för rengöring av andra djur? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 34§ 

 

16. Sker avel och uppfödning i lokal där kunder inte har 
tillträde till? 

 

 1.Ja  2. Nej  3 Ej aktuellt  
L 80, 4 kap, 29  

17. Bedrivs mottagning av sjuka djur som ej tillhör 
butiken? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 32§ 

 

18. Minst en avskild plats för isolering och skötsel av sjuka 
el skadade djur dit kunder ej har tillträde (ej fiskar)? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 35 

 

19. Finns belysning för tillsyn och så djuren kan utföra 
normala aktiviteter och beteenden samt nattbelysning? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 19§, 41§§ 

 

20. Sker tillsyn minst 1 gång dagligen, även helger?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 21§ 

 

21. Hålls olika arter (ej närbesläktade) av gnagare, ormar, 
ödlor eller sköldpaddor åtskilda? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 28§ 

 

22. Hålls köttätande djur och djur som skulle kunna utgöra 
bytesdjur åtskilda för att inte stressa varandra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 37§ 
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Antal kaniner och gnagare: 

 Kaniner…………………………  Guldhamster……………………  Dvärghamster…………………… 

 Möss……………………………  Chincilla………………………...  Annat:…………………………... 

Fanns det någon kanin/gnagare som var skadad eller hade någon sjukdom? Om ja ange vad och åtgärd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

FÖRVARING, INREDNING 

1. Är förvaringsutrymmen utformat så tillsyn sker utan 
svårighet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 4 

 

2. Har kaninerna tillräckligt stora utrymmen?  

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 3  

 

3. Har övriga gnagare tillräckligt stora utrymmen?   

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 4 

 

4. Är utrymmen rymningssäkra och placerade så att 
djuren inte kan nå och skada varandra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 5-6§§ 

 

5. Om flera djur hålls i hyllsystem, är placeringen så att 
de inte förorenar lägre belägna utrymmen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 9§ 

 

6. Är minst en sida skyddad mot insyn ?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 36§ 

 

7. Är golv av halt material försett med halkskydd?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 6§ 

 

8. Är könsmogna kaniner och gnagare könssorterade?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 29§ 

 

9. Hålls könsmogna okastrerade kaninhannar ej 
tillsammans? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 29§ 

 

10. Hålls kaniner och gnagare i en för sysselsättning 
berikad miljö? 

Om ja, typ av berikning. Om nej, ange varför: 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 7 kap 11§, L81 

 

11. Har kaniner och gnagare tillgång till gnagmaterial för 
trimning av tänderna? 

Om ja, vad för typ. Om nej, varför: 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 3§ 
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12. Hålls gnagare, utom guldhamster, i par eller i grupp?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap,1§ 

 

13. Hålls guldhamster skilda från varandra senast från 8 
veckors ålder? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap 2§ 

 

14. Får kaniner och gnagare som har lång eller ullig päls 
pälsvård? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 7 kap, 4§ 

 

FODER 

15. Har guld-, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss 
fri tillgång till foder? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 20§ 

 

16. Har kaniner, marsvin, chincillor och degusråttor fri 
tillgång till grovfoder (hö eller gräs)? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 20§ 

 

17. Har marsvin sådan inredning att de kan söka skydd?   

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 12§, 

 

18. Får marsvin daglig tillförsel av C-vitamin genom 
tillskott eller c-vitaminrika grönsaker? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 20§ samt AR 

 

19. Har djuren fri tillgång på vatten (minst 2 ggr/dag för 
kaniner utomhus eller i ouppvärmt utrymme)? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 25§, 7 kap  21§ 

 

BOLÅDOR OCH GRENAR 

20. Har guld-, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, 
chinchillor och degusråttor bolåda med bomaterial? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 13§ 

 

21. Finns det bolådor i sådan omfattning att de kan 
utnyttjas av alla djur samtidigt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap, 13§ 

 

22. Har kaniner, guld-, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor 
och möss bomaterial med långa strukturer för flätning? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap 14§ 

 

23. Har chincillor minst 2 hyllor eller grenar i olika höjd 
där alla kan få plats samtidigt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 7 kap17§ 

 

24. Har degusråttor minst en spaningshylla?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 7 kap, 18§ 

 

 



PIK-PROJEKT 
Djurskydd 

CHECKLISTA Zoobutiker 

BURFÅGLAR 
 

Antal burfåglar: 

 Finkar…………………………  Undulat …………………………  Dvärgpapegojor………………… 

 Parakiter………………………  Aror……………………………...  Annat:…………………………... 

Fanns det någon fågel som var skadad eller hade någon sjukdom? Om ja ange vad och åtgärd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

FÖRVARING, INREDNING 

1. Är förvaringsutrymmet utformat så att tillsyn kan ske 
utan svårighet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 4§, 

 

2. Hålls fåglarna i tillräckligt stort utrymme?  

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 1 

 

3. Är utrymmen rymningssäkra och placerade så att 
djuren inte kan nå och skada varandra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 5-6§§ 

 

4. Om flera djur hålls i hyllsystem, är placeringen så att 
de inte förorenar lägre belägna utrymmen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 9§ 

 

5. Är minst en sida skyddad mot insyn?  
 (Taket och tre väggar i en bur bör vara skyddade). 

  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 36§ samt AR  L 81 

 

6. Är burar placerade minst 100 cm över golvet (ej burar 
som är högre än 150 cm)? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 36§ 

 

7. Hålls marklevande fåglar på golv som inte består av 
nätgolv? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap 5§ 

 

8. Är botten i bur till marklevande fåglar täckt med strö 
och har de sådan inredning där de kan söka skydd? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 7§, 12§ 

 

9. Hålls fåglarna i en för sysselsättning berikad miljö? Om ja, typ av berikning. Om nej, ange varför: 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap 8§, L81 

 

10. Har sandbadande fåglar ren och finkornig sand för 
sandbad? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 13§ 

 

11. Har badande fåglar rent badvatten och ett bad som är 
anpassat till fågels storlek och så att fågeln bottnar? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 14§ 
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Sittpinnar och foder 

12. Har fåglar som ej är enbart marklevande minst två rena 
sittpinnar? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 5 kap 9§ 

 

13. Om flera fåglar hålls tillsammans, kan alla fåglar sitta 
på pinne samtidigt utan konkurrens och aggressivitet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap 9§ 

 

14. Är pinnen av grovlek som är anpassad till fågels fot 
och ger ett tillräckligt fotfäste? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 10§ 

 

15. Finns minst en pinne så grov att fågeln inte kan få tårna 
att mötas runt den, samt av olika diametrar och form? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 5 kap, 10§ 

 

16. Är pinnarna placerade så att burens volym kan 
utnyttjas till längsta möjliga flygsträcka? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 11§ 

 

17. Är pinnarna placerade så att fåglarnas spillning inte 
förorenar mat, vatten eller andra fåglar? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 5 kap, 11§ 

 

18. När flera fåglar hålls tillsammans, kan alla, utan att 
hindras av varandra, nå fodret? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 5 kap, 17§ 

 

19. Kan minst 1/3 av fåglarna äta samtidigt?  

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 5 kap, 17§ 

 

20. Har små fåglar (< 15 cm) samt  de som huvudsakligen 
äter nektar, frukter el insekter fri tillgång till foder? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 5 kap, 17§ 

 

21. Har häckande burfåglar fri tillgång till foderkalk?  

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 5 kap, 17§ 

 

22. Har små fåglar (ex.kanarie) tillgång till 
matsmältningsgrus med en kornstorlek på 0,8-1,2 mm? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 5 kap, 17§ 

 

Måttbestämmelser 
Fågelns längd, 

cm (1) 
minsta 
tillåtna yta, 
kvm 

minsta yta/ fågel 
vid grupp-
hållning, kvm (2) 

längsta sidan 
skall vara 
minst, m 

minsta 
höjd, m 

upp till 15 (3) 0,31 0,03 0,7 0,6 
16-20 (4) 0,31 0,04 0,7 0,6 
21-25 (5) 0,45 0,055 0,9 0,6 
26-35 (6) 0,84 0,1 1,2 0,8 

36-45 1,44 0,6 1,6 1,0 
46-55 2,2 1,0 2,0 1,2 
56-65 3,12 1,5 2,4 1,5 
66-75 4,2 2,0 2,8 1,8 

mer än 75 6,5 3,0 3,6 1,8 

1) Mått från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas 
uppskattas måttet som om fjädern fanns. 
 
2) Vid häckning räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är 
flygfärdiga. 
 
3) Sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel, kinesisk dvärgvaktel m.fl. 
 
4) Undulat, dvärgpapegojor (Agapornis spp.) m.fl. 
 
5) Diamantduva m.fl. 
 
6) Nymfkakadua, skrattduva m.fl.  
2. Utrymmets bredd > 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm. 
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Typer av fiskarter: 
………….…………………………… ………….…………………………… ………….…………………………… 

………….…………………………… …………….………………………… ………….…………………………… 

Totalt antal akvarier:……………………………………………………………………………………………………… 

Fanns det någon fisk som var skadad eller hade någon sjukdom? Om ja, ange vad och åtgärd: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

FÖRVARING, INREDNING 

1. Är förvaringsutrymme utformat så att tillsyn kan ske 
utan svårighet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 4§ 

 

2. Är akvarium försett med täckglas, nätlock eller höga 
kanter ovanför vattenytan så inte fiskarna hoppar ut? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 12 kap 2§ 

 

3. Hålls fiskar i en vattenvolym som överstiger 1 liter och 
en vattenyta på minst 1 dm2?  

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap, 30§ 

 

4. Överstiger volymen 40 l vatten om inte fiskarten är 
särskilt anpassad till vatten av små volymer? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 12 kap 4§ 

 

5. Är minst en sida skyddad mot insyn om inte akvariets 
inredning ger motsvarande skydd? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 36§, 12 kap 3§ 

 

6. Fiskar bör inte hållas i skålformade kupor, typ 
guldfiskkupor. Förekommer detta? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80 12 kap 4, 6-7§§ 

 

SAMMANSÄTTNING AV FISKAR 

7. Finns i akvariet inte mer än 1 fisk som är upp till 5 cm 
lång/l vatten eller 1 fisk upp till 10 cm/4 liter vatten? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 12 kap  4§ 

 

8. Vid sammansättning av olika fiskarter och individer, 
tas hänsyn så att aggressivitet och stress undviks? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 12 kap 1§ 

 

9. Hålls kampfiskhanar utom synhåll från varandra och 
inte så att de kan se sig själva i en spegel? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 30§ 

 

10. Hålls stimfiskar i grupp med fiskar av samma art?  

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80,12 kap,1§ 

 

11. Har fiskar som i vilt tillstånd söker skydd bland 
föremål eller i botten tillgång till gömställen i akvariet? 

Om ja, vad består detta av. Om nej, ange varför: 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 12 kap 4§ 
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VATTENKVALITET, FODER 

12. Hur kontrolleras vattnets beskaffenhet såsom pH-
värde, salthalt mm så att fiskarna inte tar skada? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 12 kap, 6§ 

 

13. Underlättas syresättning, co2-avgång, temperaturut-
jämning mha luftpump m luftsten el cirkulationspump? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80, 12 kap, 6-7§ 

 

14. Är vattentemperaturen anpassad efter fiskartens behov?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 12 kap 8§ 

 

15. Uppvärms vattnet med doppvärmare om akvariets 
omgivningstemp är lägre än vad vattentemp skall vara? 

 

 1.Ja  2. Nej 
AR till L 80,12 kap, 8§ 
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Antal sköldpaddor, grodor: 

……………………………….……… ……………………………….……… ……………………………….……… 

.………………………….…………... ………………………………..……... ……………………………….……… 

FÖRVARING, INREDNING 

1. Är förvaringsutrymmen utformat så tillsyn kan ske utan 
svårighet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 4§ 

 

2. Hålls sköldpaddor i tillräckligt stort utrymme?   

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 7 

 

3. Hålls grodor i tillräckligt stort utrymme?  

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 9  

 

4. Är utrymmen rymningssäkra och placerade så att 
djuren inte kan nå och skada varandra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 5-6§§ 

 

5. Om flera djur hålls i hyllsystem, är placeringen så att 
de inte förorenar lägre belägna utrymmen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 9§ 

 

6. Är minst en sida skyddad mot insyn ?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 36§ 

 

7. Om vintervila ges, sker detta regelbundet i 
återkommande perioder och förbereds djuren för detta? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 1§ 

 

8. Får djuren en för arten anpassat foder så att de 
upprätter ett medelgott hull samt fri tillgång på vatten? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap 15§, 11 kap, 14§, 4 kap 25§ 

 

Sköldpaddor 

9. Är terrariets botten och bottenmaterialet innehåll av 
fukt anpassat efter sköldpaddans behov? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 4§ 

 

10. Har land- och sumpsköldpaddor sådan inredning att 
alla samtidigt kan söka skydd? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 5§ 

 

11. Har landsköldpaddor vatten de kan vada i?   

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 6§ 

 

12. Har sumpsköldpaddor badvatten där djupaste delen 
motsvarar höjden på skalet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 ,9 kap, 7§ 
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13. Har vattensköldpaddor vatten så de kan simma, dyka 
och gömma sig i vattnet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 8§ 

 

14. Är övergången mellan land och vatten utformat så att 
sköldpaddorna lätt kan ta sig i och ur vattnet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 9 kap, 8§ 

 

15. Har vattensköldpaddor möjlighet att gå upp på land där 
alla ryms samtidigt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 9 kap, 8§ 

 

16. Hålls sköldpaddor i klimat som liknar artens naturliga 
mikroklimat? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 9 kap, 10§ 

 

17. Finns platser med olika temperaturer så att djuret kan 
upprätthålla sin optimala kroppstemperatur? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 9 kap, 11§ 

 

18. Är temperaturen på en uppvärmningsplats under + 
50ºc? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 9 kap, 13§ 

 

19. Är värmekällor med en yttemperatur över + 50ºc 
placerade så att djuren inte kommer i direktkontakt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 9 kap, 13§ 

 

Grodor 

20. Terrariets/akvariets insida o inredning får ej innehålla 
vassa ytor eller vassa föremål, förekommer detta? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap, 3§ 

 

21. Hålls helakvatiska groddjur i vatten?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap, 4§ 

 

22. Hålls halvakvatiska i vatten med landdel som består av 
grävbart bottenmaterial? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap,6§ 

 

23. Hålls marklevande på land med grävbart bottenmaterial 
av jord, torv, mjuk mossa eller dylikt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap,7§ 

 

24. Har trädlevande klättergrenar, bladväxter eller dylikt så 
att de kan röra sig och vila ovan mark?  

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap, 9§ 

 

25. Har mark- o trädlevande vatten av minst volym o djup 
att alla kan sitta på bottnen med huvudet ovanför ytan? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 ,11 kap, 10§ 

 

26. Finns gömställen alt. kamoflerande inredning där alla 
djur kan nyttja dessa samtidigt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 11 kap,11§ 

 

 



PIK-PROJEKT 
Djurskydd 

CHECKLISTA Zoobutiker 

ORMAR OCH ÖDLOR 
 

Antal ormar, ödlor: 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Fanns det några ormar eller ödlor som var skadade eller hade någon sjukdom? Om ja, ange vad: 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FÖRVARING, INREDNING 

1. Är förvaringsutrymmen utformat så tillsyn kan ske utan 
svårighet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 4§, bilaga 5 och 6 

 

2. Hålls ormarna i tillräckligt stora utrymmen?  

 1.Ja  2. Nej 
 bilaga 5 

 

3. Hålls ödlorna i tillräckligt stora utrymmen?  

 1.Ja  2. Nej 
bilaga 6 

 

4. Är utrymmen rymningssäkra och placerade så att 
djuren inte kan nå och skada varandra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 4 kap 5-6§§ 

 

5. Om flera djur hålls i hyllsystem, är placeringen så att 
de inte förorenar lägre belägna utrymmen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 9§ 

 

6. Är minst en sida skyddad mot insyn ?  

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 4 kap 36§ 

 

7. Är väggar, tak samt skydd för ventilation inte försedda 
med skarpa kanter eller raspliknande ytor? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap 3§ 

 

8. Är terrarium med giftormar eller giftödlor försedd med 
lås, skylt med artnamn samt varningsskylt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 4§ 

 

9. Är lokal där giftormar eller giftödlor förvaras 
rymningsäkra? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 4§ 

 

10. Är bottenmaterialet i terrariet anpassat efter orm- eller 
ödlearternas behov? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 8 kap 6§ 

 

11. Finns gömställen alt. kamouflerande inredning som alla 
djur i terrariet kan nyttja samtidigt? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap 7§ 

 

12. Har djur som lever vid vatten naturligt, tillgång till 
badvatten som rymmer hela kroppen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 8§ 
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13. Har djur som dricker vatten från droppar på kropp eller 
föremål tillgång till droppande vatten el daglig spray? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 19§ 

 

14. Får de en för arten anpassat foder för att upprätthålla 
ett medelgott hull samt fri tillgång på vatten? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 20§, 4 kap 25§ 

 

Ödlor 

15. Är övergång mellan land och vatten till ödlor lätt att ta 
sig i och ur vattnet? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 8§ 

 

16. Har trädlevande ödlor klättergrenar, bladväxter så att 
de kan röra sig och vila ovan mark? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 11§ 

 

17. Har klipplevande ödlor kätterföremål med hyllor och 
vertikala skrovliga ytor? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 12§ 

 

Ormar 

18. Har badvatten till ormar sådant djup att de kan vila på 
botten med kropp under vatten o huvud ovanför ytan? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 ,8 kap, 8§ 

 

19. Har trädlevande ormar grenar el dyl som de kan röra 
sig och vila ovan mark med stöd för kroppen? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80 , 8 kap, 9§ 

 

20. Har orm av arterna smaragdboa, trädpyton, 
madagaskarträdboa gren för att vila i loopställning? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 10§ 

 

Klimat 

21. Hålls djur vid ett klimat som liknar artens naturliga 
mikroklimat? 

 

 1.Ja  2. Nej 
L 80, 8 kap, 13§ 

 

22. Finns platser med olika temperaturer, som gradvis 
övergår varandra så djuren kan välja olika platser? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 14§ 

 

23. Om flera ormar el ödlor hålls tillsammans kan alla 
samtidigt utnyttja uppvärmningsplatser? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 15§ 

 

24. Har dagaktiva ödlor och sköldpaddor tillgång till UV-B 
ljus för att kunna syntentisera vitamin D3? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 15§ 

 

25. Är temperaturen på en uppvärmningsplats inte över          
+ 50ºc? 

 

 1.Ja  2. Nej 
 L 80, 8 kap, 16§ 
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 Till alla zoobutiker i Luleå kommun 
  
  
  
  
  

 

TILLSYNSPROJEKT PÅ ZOOBUTIKER I NORRBOTTEN 
 
Miljönämnden har ansvaret för tillsyn över djurskyddslagen i Luleå 
kommun. Enligt Jordbruksverkets allmänna råd (2000:4) om tillsyn bör 
zoobutiker ha tillsyn årligen. Med anledning av detta, samt de nya 
föreskrifterna om villkor för hållande, uppfödning och försäljning av djur 
avsedda för sällskap och hobby så kommer ett länsprojekt inriktat mot 
zoobutiker att genomföras under våren 2003.  
Syftet med projektet är att få en likartad och samordnad tillsyn av djurskydd 
och artskydd på zoobutikerna i Norrbottens län. Målsättningen är att 
tillsynen skall leda till att zoobutikerna får en likartad och hög standard ur 
djur- och artskyddssynpunkt. Kommunens inspektör ansvarar för 
djurskyddstillsynen och länsstyrelsens representant för artskyddstillsynen. 
Inspektionerna kommer i möjligaste mån att samordnas så tillsynen sker 
samtidigt.  
 
Projektet genomförs under veckorna 14-26 och miljökontoret kommer att 
kontakta er för att boka en tid, lämpligtvis när butiken inte är öppen.  
 
Resultatet av projektet kommer sedan att sammanställas i en rapport som ni 
kommer att få, förutom inspektionsrapport från tillsynen av er verksamhet.  
 

Avgift 
För tillsyn enligt djurskyddslagen uttas en avgift som kommunfullmäktige 
beslutat om. Från och med år 2003 kommer zoobutikerna i Luleå att ha en 
årlig tillsynsavgift. Mer information om detta skickas i separat skrivelse. 
 

Information 
Tillsynen kommer främst att omfatta de regler som finns i Jordbruksverkets 
föreskrifter (SJVFS 1999:110) om villkor för hållande, uppfödning och 
försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby samt 
artskyddsförordningen (1998:179). Jordbruksverkets föreskrifter återfinns på 
www.sjv.se, under författningar, eller ring Jordbruksverket på telefon 036-15 
50 00 för att beställa ett exemplar.  
Artskyddsförordningen återfinns på www.notisum.se eller ring 
Naturvårdsverket på telefon 08-698 10 00 för att beställa ett exemplar.  
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För mer information kontakta undertecknad på telefon 0920-293298, e-mail: 
erika.johansson@miljo.lulea.se eller länsveterinär Greta Wilhelmsson-Alexis 
på telefon 0920-96170.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Erika Johansson  
Miljöinspektör 
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