
Handel med djur

– Vad behöver jag veta  
som yrkesmässigt, eller  
annars i förvärvssyfte,  

handlar med levande djur?



Krav som måste uppfyllas enligt  
djurskyddsbestämmelserna 

Utbildningar 
För att få driva zoobutik eller annan större handel 
med djur måste du ha gått en grundutbildning för 
zoohandlare. Om du planerar att sälja burfåglar, illrar, 
kaniner och gnagare, reptiler, fiskar och groddjur 
måste du också ha gått en skötselutbildning för dessa 
djur. Utbildningarna ska vara godkända av Jordbruks-
verket. 

Tillstånd från Länsstyrelsen 
För att yrkesmässigt få handla med djur behöver du 
tillstånd från länsstyrelsen, enligt djurskyddslagen. 
Om du föder upp djur eller bedriver uthyrning- eller 
inackorderingsverksamhet behöver du också tillstånd 
för det.

Undulater är undantagna från tillståndskravet i art-
skyddsförordningen, men för att få handla med dem 
yrkesmässigt krävs tillstånd enligt djurskyddslagen.

Skötselanvisningar 
En skriftlig skötselanvisning måste följa med djuret 
när du säljer det. Anvisningen ska bland annat 
innehålla information om djurets förväntade storlek 
och livslängd samt vilka utrymmen, skötsel och mat 
djuret behöver för att må bra. 



Krav som måste uppfyllas enligt  
artskyddsbestämmelserna 

Tillstånd från Länsstyrelsen 
Inom EU finns lagstiftning för att ”skydda arter av 
vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande 
genom kontroll av handeln med dem”. De arter som 
är skyddade finns listade i EU-rådets förordning (EG) 
nr 338/97, CITES-förordningen. Vissa arter är  
skyddade enbart i Sverige. Detta innebär att du 
behöver tillstånd från länsstyrelsen, enligt 26 § 
artskyddsförordningen, om du yrkesmässigt eller 
annars i förvärvssyfte ska bedriva handel med

• djur som är listade i bilaga A eller B till  
CITES-förordningen

• djur som har markerats med N eller n i bilaga 1  
till artskyddsförordningen

• fåglar av arter som lever vilt inom EU.

Tänk på att detta inte är samma tillstånd som krävs 
för handel med djur enligt djurskyddsbestämmelserna. 

Många relativt vanliga arter i handeln omfattas av 
tillståndskravet. Bland annat krävs det tillstånd för 
alla  pyton- och boaormar, alla landsköldpaddor 
och alla papegojor utom undulater, nymfparakiter, 
halsbandsparakiter och rosenhuvade dvärgpapegojor.  

Man måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte 
sälja stenkoraller som är CITES-listade djur. 



Ansvar och kontroll 

Ditt ansvar  
Du som verksamhetsutövare har skyldighet att ha 
kunskap om vilka regler som gäller. Detta innebär  
att det är du som yrkesmässigt eller annars i förvärvs- 
syfte handlar med djur som ska se till att du har 
tillräckliga och gällande tillstånd för din handel.  
Tänk på att det finns giltighetstid på tillstånd. När  
ditt tillstånd håller på att gå ut måste du söka nytt. 
Om du vill göra större ändringar i din verksamhet 
måste du meddela detta till din länsstyrelse. 

Kontroll  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet inom både djur-
skyddsområdet och området handel med hotade djur 
och växter. Detta betyder att länsstyrelsen kan göra 
föranmälda eller oanmälda tillsynsbesök i din butik 
för att kontrollera att du har nödvändiga tillstånd och 
att gällande lagstiftning följs. Du som verksamhets- 
utövare måste kunna visa att handeln sker på ett 
lagligt sätt. Vid misstanke om brott är länsstyrelsen 
skyldig att göra en anmälan till polisen.

Vad innebär yrkesmässigt  
och förvärvssyfte? 

Yrkesmässigt innebär att din verksamhet har en viss 
omfattning och varaktighet. Verksamheten har dess-
utom ett vinstsyfte och är av självständig karaktär.  

Förvärvssyfte innebär att en verksamhet ger någon 
form av ekonomiskt utbyte; det vill säga att verksam-
heten har ett vinstsyfte 



Olika intyg du kan behöva 

Härstamningsintyg 
När du handlar med djur som finns listade i EU- 
rådets förordning (EG) nr 338/97, måste du kunna 
visa att de är lagligt åtkomna. Ofta räcker det med 
ett härstamningsintyg som visar var djuret (och dess 
föräldrar) kommer ifrån. Information om vad ett 
härstamningsintyg ska innehålla hittar du på Jord-
bruksverkets webbplats.  

CITES-intyg 
När du handlar med djur som är med i bilaga A till 
CITES-förordningen måste du ha ett CITES-intyg.  
Intygen gäller för varje enskilt exemplar av djuren. 
Djuren måste också vara märkta. CITES-intygen 
utfärdas av Jordbruksverket. 

Import- och exportillstånd 
Om du importerar djur som är med i bilagorna A och 
B i CITES-förordningen från länder utanför EU, krävs 
ett CITES-importillstånd från Jordbruksverket. Du 
behöver även exportillstånd från ursprungslandet.

Den grekiska landsköldpaddan på bilden är med i bilaga A och ska ha ett 
CITES-intyg vid försäljning.
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Vem gör vad?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskydd och 
artskydd och prövar frågor om tillstånd. 

Jordbruksverket är central myndighet för djurskydds-
frågor och administrativ CITES-myndighet som 
utfärdar CITES-intyg.

Hitta information och blanketter 

Mer information hittar du på din länsstyrelses och 
Jordbruksverkets webbplatser.

Ansökningsblanketter för tillstånd enligt djurskydds-
bestämmelserna hittar du på Jordbruksverkets 
webbplats. 

Ansökningsblankett för tillstånd enligt artskydds- 
bestämmelserna hittar du på länsstyrelsernas 
webbplats. 

Har du några funderingar, kontakta din länsstyrelse.

Kontaktuppgifter 

• Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se 

• Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se

https://www.lansstyrelsen.se
https://jordbruksverket.se

