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Blankett för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845) för 
preparering eller handel av vilda djur och växter eller för att i en djurpark fö-
revisa djur av vilda arter 
 

Verksamhetens namn:  Person-/organisationsnr: 
      
      

1. Verksamhet ansökan avser:  
 
Preparering: 
� fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium  
� däggdjur av arter som lever vilt i Sverige 
� djur och växter av de arter som i bilagan till artskyddsförordn. har markerats med N eller n 
� djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 
 
Handel: 
� levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europe-
iska territorium  
� levande djur och växter av de arter som i bilagan till artskyddsförordn. har markerats med N 
eller n 
� levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 
338/97 
 
� Förevisning i djurpark  
 
2. Förteckning över samtliga arter som för närvarande hanteras i verksamheten skall bifogas 
ansökan. Ange både svenskt och vetenskapligt namn på arterna.  
 
� Förteckning bifogas 
 
Verksamhetens utdelningsadress: Telefon:                        
 Dagtid:    
 Kvällstid:                        
  
Verksamhetens besöksadress:       
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3. Namn på sökande = ansvarig för verksamheten              Person-/organisationsnr:         
(Skall vara en fysisk person utom i fråga om djurparker då sökanden även får vara en juridisk per-
son.) 
        
        
        
Utdelningsadress: Telefon:                       
 Dagtid:              
 Kvällstid:   
   
 
4. Lokal eller annan plats där verksamheten skall bedrivas:  
 
(Karta, ritning eller skiss skall bifogas över den lokal eller det område (djurpark) där verksamhet-
en bedrivs. Ritningen eller skissen skall vara sådan att det går att orientera sig efter den. Lokalen 
eller området där verksamheten bedrivs skall avgränsas väl synligt. Om exempelvis frysbox med 
djur för preparering, permanent står uppställd på annan plats än det i ritning eller skiss avgränsade 
området för verksamheten, skall detta anges på ny ritning eller skiss eller i klartext.) 
 
� Bifogas 

5. Djurparker; redovisning.  
 
Enligt artskyddsförordningens 19 a § ska ansökande djurpark redovisa på vilket sätt punkterna i 20 
a § kommer att uppfyllas (se också bifogad vägledning). 
 
� Redovisning bifogas 

Avgift för prövning av tillstånd inbetald den …………………….. 
 

    
Ort och datum: 
     

Namnunderskrift: Namnförtydligande:   
               

 
Ansökningsblanketten skall sändas till: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Naturvårdsenheten 
791 84 FALUN 
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Kort vägledning till blankett för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförord-
ningen (2007:845) för preparering eller handel av vilda djur och växter eller för 
att i en djurpark förevisa djur av vilda arter 

1. Ange för vilken verksamhet ansökan gäller. Kryssa i vilka grupper av djur och/eller väx-
ter, som skall hanteras i verksamheten.

2. Ange på ett separat papper samtliga arter som hanteras i verksamheten vid ansökningstill-
fället, både med det svenska och det vetenskapliga namnet.

3. Den sökande skall beträffande preparering av och handel med djur och växter vara en
fysisk person och den som juridiskt ansvarar för verksamheten. Ansökan kan ej göras i fö-
retagets namn. I fråga om ansökan om tillstånd enligt 18 § artskyddsförordningen att i en
djurpark förevisa djur av vilda arter kan den sökande vara en fysisk eller juridisk person.
Är sökanden en juridisk person skall samtliga ledamöters namn inkl. personnummer
anges samt behörig firmatecknare underteckna ansökan.

4. I en bilaga till ansökan skall en ritning eller skiss lämnas över den lokal eller det område
(djurpark) där verksamheten bedrivs. Ritningen eller skissen skall ha sådan kvalité att det
går att orientera sig efter den. Lokalen eller området där verksamheten bedrivs skall av-
gränsas väl synligt. Om exempelvis frysbox med djur för preparering, permanent står
uppställd på annan plats än det i ritning eller skiss avgränsade området för verksamheten,
skall detta anges på ny ritning eller skiss eller i klartext.

5. Är det fråga om djurparksverksamhet skall sökanden i separat bilaga redovisa på vilket
sätt punkterna 1 - 7 i artskyddsförordningens  20 a § kommer att uppfyllas;
a) När det gäller punkten 1 i 20 a § ska sökanden redovisa vilken/vilka verksamheter
djurparken kommer att delta i (forskning/utbildning/informationsutbyte där djurparken
med ansvarig personal deltar), syftet och målet med deltagandet samt en plan över hur
verksamheten kommer att genomföras och följas upp.
b) När det gäller punkten 2 i 20 a § ska sökanden redovisa hur man kommer att gå tillväga
för att främja utbildning och medvetenhet hos allmänheten med avseende på bevarandet
av den biologiska mångfalden. Redovisningen ska omfatta samtliga arter som parken
kommer att förevisa.
c) När det gäller punkten 3 i 20 a § ska sökanden redovisa hur man kommer att arbeta för
att uppfylla biologiska behov för respektive art och hur parken kommer att arbeta med be-
rikning av djurens livsmiljöer på ett artspecifikt sätt.
d) När det gäller punkten 4 i 20 a § ska sökanden redovisa hur en hög standard på djur-
skötseln, art för art, kommer att upprätthållas. I detta sammanhang ska också redovisas
plan för personalens utbildning och kompetensutveckling.
e) När det gäller punkten 5 i 20 a § ska sökanden redovisa hur ett program för förebyg-
gande och kurativ veterinärvård för parkens djur kommer att se ut samt hur parken plane-
rar och genomför utfodring, daglig tillsyn m.m. av djuren.
f) När det gäller punkten 6 i 20 a § ska sökanden redovisa vilka åtgärder som kommer att
vidtas för att förhindra rymning och att skadedjur och ohyra tar sig in i parken utifrån.
g) När det gäller punkten 7 i 20 a § ska sökanden beskriva hur man kommer att arbeta för
hindrande av spridning av smittsamma sjukdomar

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas 
län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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