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Naturvårdsverkets förslag till vägledning om 
tillämpningen av 26 § artskyddsförordningen
Remiss 2020-02-28, NV:s ärendenummer NV-05976-19

Länsstyrelsen har givits tillfälle att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets ovanstående 
förslag till vägledning. 

Länsstyrelsen anser att det är bra med ett förtydligande av vägledningen om tillämpningen av 
26 § artskyddsförordningen (2007:845) om handel med levande hotade växter och djur.

Länsstyrelsen vill ändå belysa några av svårigheterna med tillämpningen av 26 §.

- Naturvårdsverket anser att en verksamhet inte ska omfattas av krav på tillstånd enligt 
26 § om försäljningen begränsas till något enstaka djur per år från egen uppfödning 
(sidan 3). Samtidigt anges på sidan 14 att om verksamheten inte sker yrkesmässigt kan 
den anses ske i förvärvssyfte om den omsätter ett stort antal djur eller omfattande 
ekonomiskt värde genom handel eller byte.

Ett problem kommer att vara att göra gränsdragningen mellan enstaka djur från egen 
uppfödning och om den omsätter ett stort antal djur. Hobbyuppfödare kan få ganska 
många avkommor av vissa arter som de behöver avveckla utan att de för den delen blir 
ett omfattande ekonomiskt värde men många djur. Det kan tillsynes förmedlas många 
djur mellan djurhållare, men helt utan ekonomiskt värde då kostnaden för att föda upp 
och hålla djuren ofta överstiger kostnaden för djuren. Samtidigt som det kan 
förekomma en avsevärd försäljning av djur under hobbystämpeln då djur förs in i 
landet som sällskapsdjur, med avsikt att förmedlas till andra. Så avsikten med 
uppfödningen är väsentlig i sammanhanget.

- Det är förvirrande när det är olika definitioner och tolkningar om vad som räknas som 
yrkesmässig verksamhet. Det är viktigt att det likriktas mellan 
djurskyddslagstiftningen, Skatteverkets regler för vad som kan anses som 
hobbyverksamhet och begrepp som ”i förvärvssyfte” i artskyddsförordningen.

- Ytterligare ett problem kan vara att flera av de som gör inköp eller föder upp 
hobbymässigt i förvärvssyfte avstår från att söka tillstånd eftersom lämplig lokal 
saknas. Flertalet av de personer som har det som hobby, men samtidigt har ett 
förvärvssyfte, har uppfödningen i sin bostad. Medan det finns personer som har 
lokaler som inte har ett förvärvssyfte. 
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Länsstyrelsen anser att vägledningen är bra men att det kommer att kvarstå svårigheter att 
göra bedömningen mellan hobby som inte kräver tillstånd och tillståndspliktig 
hobbyverksamhet. Det bör också vara så att tillståndskraven likriktas med reglerna kring 
djurskydd och skatteverkets regelverk för att förenkla för den som vill bedriva 
verksamheten och för tillsynsmyndigheterna.

Synpunkterna har beslutats av enhetschefen Helen Loor och föredragits av 
vilthandläggaren Mia Kjällander. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	Så här hanterar vi dina personuppgifter

