Vem gör vad?

Tänk på detta!

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet inom både
djurskydd och artskydd och kan göra föranmälda eller
oanmälda tillsynsbesök på mässan för att kontrollera
att gällande lagstiftning följs. Vid misstanke om
brott är länsstyrelsen skyldig att göra en anmälan till
polisen.
Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddsfrågor och utfärdar dispenser från denna lagstiftning.
De är administrativ CITES-myndighet som utfärdar
CITES-intyg. På Jordbruksverkets webbplats ﬁnns bra
information om CITES- och djurskyddsbestämmelser.

Att mot betalning arrangera en mässa är en kommersiell aktivitet i sig. Du har det övergripande ansvaret.
Som mässarrangör är du skyldig att ha kunskap om
vilka regler som gäller. Du ska anmäla och se till att
ansöka om nödvändiga tillstånd i tid. Du har också ett
ansvar för att utställarna följer reglerna på mässan.
Säljarna ska kunna skicka med skriftliga skötselanvisningar för djuren och ha giltiga CITES-intyg om de
säljer A-listade arter. Köparna bör också kunna få ett
härstamningsintyg för djur av B-listade arter.
Djuren måste vara födda och uppfödda i fångenskap
(med undantag för ﬁskar – om de inte är fridlysta,
och foderdjur som syrsor och kackerlackor).
Med några få undantag är det förbjudet att hålla
fåglar av de arter som förekommer vilt inom EU i
fångenskap.
Det kan även behövas tillstånd från Polisen för att få
anordna en oﬀentlig tillställning.

Mässor – tillfällig
förevisning
av levande djur

Kontaktuppgifter
• Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se
• Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se

Denna information riktar sig
till dig som vill arrangera en
mässa med levande djur
Foton: grön trädpyton – MaryAnn Fargo, stenkoraller, praktrosellor,
sporrsköldpadda, mässbild – Per Levenskog

Som mässarrangör är du ansvarig för att regler och bestämmelser följs.
(Ormen på bilden är gjord av plast!)

Producerad november 2014,
uppdaterad december 2020

Vad behöver jag som mässarrangör veta?
Med en mässa avses tillfällig förevisning för allmänheten mot betalning eller annars yrkesmässigt. Då
levande djur ska förevisas ﬁnns såväl bestämmelser
om djurskydd som artskydd som måste följas.

Krav enligt djurskyddsbestämmelserna
Tillstånd från länsstyrelsen
För att få arrangera en mässa med levande djur i mer
än sju dagar måste anläggningarna godkännas för
oﬀentlig förevisning av länsstyrelsen.

Skötsel och förvaring av djuren på mässan
Det ﬁnns regler om hur olika sorters djur ska hållas.
Reglerna handlar om storlek på burar och krav på
inredning, till exempel möjligheten för djuren att
gömma sig i eller under något. Du hittar dem i den
så kallade L80 i Jordbruksverkets föreskrifter. Dessa
regler gäller också på en mässa. Om du vill ha mindre
utrymmen för de enskilda djuren under mässan,
måste du som arrangör först ha fått dispens från
Jordbruksverket.

Krav som måste uppfyllas
enligt artskyddsbestämmelserna
Anmälan till länsstyrelsen
En anmälan om tillfällig förevisning av djur av vilda
arter ska göras till din länsstyrelse minst fyra veckor i
förväg. Detta gäller om något av följande ska visas:
• djur som är listade i bilaga A eller B till EU-rådets
förordning (EG) nr 338/97
• djur som har markerats med N eller n i bilaga 1 till
artskyddsförordningen
• fåglar av arter som lever vilt inom EU
• levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige.
Anmälan ska innehålla följande uppgifter om mässan:
• ansvarig person och hur länsstyrelsen kan komma i
kontakt med denna
• var och när mässan äger rum
• vilka artgrupper som ska visas
• gärna namn på utställarna.
Det förenklar vid en kontroll om det ﬁnns en förteckning över djuren. Mer information hittar du på din
länsstyrelses webbplats; www.lansstyrelsen.se.
Har du några funderingar, kontakta din länsstyrelse.

Skötselanvisningar
Utställare som säljer djur ska kunna skicka med en
skriftlig skötselanvisning. Anvisningen bör bland
annat innehålla information om djurets förväntade
storlek och livslängd samt vilka utrymmen, vilken
skötsel och mat djuret behöver för att må bra.

Överenskommelsen om reglerad internationell
handel med hotade arter av vilda djur och växter
kallas Washington- eller CITES-konventionen. CITES
står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Inom EU
tillämpas CITES genom ﬂera gemensamma förordningar, bland annat (EG 338/97). De arter som berörs
återﬁnns i bilagorna A-D till denna. Huvudregeln är
att det inom EU råder förbud mot samtliga kommersiella aktiviteter med växter och levande eller döda
djur (även delar eller produkter av dessa) som tillhör
de mycket hotade arterna som ﬁnns listade i bilaga A.
Även djur som är födda eller uppfödda i fångenskap
omfattas av detta förbud. För dessa kan undantag
beviljas efter prövning av Jordbruksverket, som i så
fall utfärdar ett så kallat CITES-intyg. Det är brottsligt
att sälja eller köpa ett A-listat djur utan giltigt
CITES-intyg.
För arter som ﬁnns upptagna i bilaga B krävs inget
CITES-intyg men man ska kunna visa att man kommit
över djuren på ett lagligt sätt. Därför bör utställarna
på en mässa skicka med ett härstamningsintyg vid
försäljning av B-listade arter.

Detta är kommersiella aktiviteter
• Att köpa, sälja, byta eller hyra ut
• Att erbjuda sig att köpa eller sälja, till
exempel genom annons
• Att visa upp mot ersättning eller på annat
sätt använda i vinstsyfte

Viltfångade djur
Det är inte tillåtet att ha viltfångade ryggradsdjur i
fångenskap i Sverige. Sådana får alltså inte förekomma på en mässa. Fiskar är undantagna denna regel
– om de inte är fridlysta.

CITES – Konventionen om handel med
hotade växt- och djurarter

Sporrsköldpaddan på bilden är en CITES-listad art. Om sådana kommer
att visas på en mässa måste du göra en anmälan till din länsstyrelse
minst fyra veckor i förväg.

