
Ansökan om godkännande av 
anläggning för offentlig förevisning 
av djur

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt. Underteckna blanketten 
och skicka in den. Mer information finns i 
slutet av blanketten. 
Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen 
(1988:539). 

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm  
Enheten för djurskydd 
Box 22067, 104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Sökande
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Uppgifter om anläggningen
Namn/Fastighetsbeteckning Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Är anläggningen eller del av anläggningen godkänd sedan tidigare, ange Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens diarienummer

Djuransvarig/Föreståndare
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Utbildning och erfarenhet av djurhållning

Veterinär

Härmed åtar jag mig de uppgifter som anges i 9 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m.  
Se information i slutet av blanketten.
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Zoolog (i förekommande fall, se information i slutet av blanketten)
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Utbildning

Härmed åtar jag mig de uppgifter som anges i 10 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m. 
samt intygar att jag har den kompetens som anges i denna paragraf. Se information i slutet av blanketten.
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Beskrivning av verksamheten
Anläggningens karaktär (djurpark, stadspark, parklek, 4H-gård, djurpark kombinerad med nöjespark, djur i restaurang/butik eller liknande)

Rutiner vid visning av djur (t.ex. anläggningens öppettider, antalbesökare/år, förekommer direktkontakt mellan djur och besökare)

Anläggningens utformning och inredning (miljöbeskrivning, beslysning dag- och nattetid, inredningsdetaljer, särskild vinterförvaring med 
eller utan visning)

Rutiner för skötsel och tillsyn av djuren (Beskriv hur tillsynen av djuren fungerar, hur ofta tillsyn utförs och av vem. Ange i vilka hägn som 
besökarna kan gå in till djuren och hur tillsynen går till i de hägnen. Beskriv hur sjuka djur hanteras. Vad gäller för utfodring, rengöring av hägn och 
utrustning.)

Anläggningens klimat (beroende på djurslag, ange hur lämplig temperatur och luftfuktighet uppnås. Beskriv hur ventilationen fungerar samt om 
det finns övervakning av klimatet i anläggningen, larmanordningar och rutiner vid elavbrott.)

Rutiner för säkerhet (ange plan för att rädda djur vid brand eller om djur rymmer)



Art, vetenskapligt 
namn och svenskt 
namn

I förekommande fall: 
identitetsnummer 
och/eller namn på 
individer

Totalt antal och 
könsfördelning: antal 
hanar/antal honor

Därav årsungar, antal Längd (ungefärlig 
längd på varje 
individ för orm, ödla 
och groddjur)

Godkännande söks för följande djurslag:

Om utrymmet i tabellen inte räcker till, fortsätt på en likande bilaga.

Sökandens underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Information

När behövs godkännande för att visa djur? 
För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar 
krävs att anläggningarna är godkända av Länsstyrelsen 
innan de tas i bruk (37 § djurskyddsförordningen). 

Vid en tillfällig utställning av djur, det vill säga en 
utställning som varar i mindre än 7 dagar, behövs inget 
godkännande. 

 

Vad kostar det? 
Den som ansöker om prövning och godkännande av 
anläggning för offentlig förevisning får betala en 
ansökningsavgift till Länsstyrelsen. Avgiften finns reglerad 
i 3 § Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa 
ärenden enligt 67§ djurskyddsförordningen  (DFS 
2008:19). 

Utöver ansökningsavgiften tillkommer avgifter enligt 
någon av punkterna 2 -5 på nästa sida: 



Kräl- och groddjur samt fiskar: Ange bottenmaterial och 
inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som 
är fri från insyn.  

Underskrivet åtagande av veterinär och i förekommande 
fall zoolog. 

För mer information kontakta: 
Länsstyrelsens enhet för länsveterinärer 
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se 
Telefon, växel: 010-223 10 00 
  

Lagstriftning och bestämmelser 
Djurskyddsförordningen (1988:539) 37 §: 
”En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning 
får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den 
har godkänts av länsstyrelsen. 

Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- 
eller ombyggnad av någon betydelse. Förordning 
(2003:105).”  

Detaljbestämmelser för offentlig förevisning av djur finns 
hos Jordbruksverket.  

Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i 
djurparker m.m. (SJVFS 2009:92): 
9 §: ”En veterinär ska finnas som svarar för 
sjukdomsförebyggande åtgärder, veterinärmedicinsk 
rådgivning och behandling, journalföring, rådgivning i 
djurskydds- och smittskyddsfrågor, upprättande av 
hygienprogram, provtagningar, fodersammansättning och 
övriga skötselfrågor.  

Veterinären ska besöka anläggningen regelbundet, dock 
minst varje kvartal.”  

10 §: ”En djurparkszoolog ska finnas på de djurparker 
som visar djur som återfinns i 2-9, 11, 14 och 15 Kap. 
Zoologen ska svara för rådgivning gällande utformning 
och berikning av miljön, antal och sammansättning av djur 
i djurutrymmen, avel, djurskyddsfrågor, 
fodersammansättning och övriga skötselfrågor samt svara 
för förande av en uppdaterad djurförteckning. 
Djurparkszoologen ska ha en utbildning som omfattar 
minst 80 högskolepoäng i biologi med fördjupningskurser i 
om minst 10 högskolepoäng i etologi och 10 
högskolepoäng zoomorfologi/zoosystematik, eller 
motsvarande kunskaper.  

Zoologen ska besöka djurparken regelbundet, dock minst 
varje halvår.”  

Zoolog krävs inte vid hållande av: Domesticerade former 
av hovdjur, iller, gnagare, hardjur, hönsfåglar och duvor. 
Inte heller vid hållande av andfåglar, burfåglar, fiskar och 
bläckfiskar. 

  

  

  
 

Ytterligare kostnader kan tillkomma om en ombesiktning 
behövs eller om en ytterligare utredning behöver göras för 
att ett ärende ska kunna avgöras. För detta debiteras en 
kostnad på 700 kr per timme. 

Vår service 
Länsstyrelsen handlägger ansökan först när den är 
fullständig, det vill säga då har vi fått in korrekta uppgifter 
och där alla efterfrågade bilagor finns med. Ansöknings-
avgiften ska också vara betald.  
När ansökan är komplett gör vi en besiktning av 
anläggningen. Därefter får sökanden en kontrollrapport 
med resultat från besiktningen. Finns inga brister i 
djurhållningen beslutar Länsstyrelsen om godkännande 
för anläggningen. 

Fakturor för ansöknings- och handläggningsavgift skickas 
separat till sökanden. 

Instruktion för ansökan 
Fyll i samtliga uppgifter i ansökningsblanketten. Kom ihåg 
att du som ansöker om godkännande ska underteckna 
ansökan innan du skickar in den. 

Om inte utrymmet i blanketten räcker går det bra att skriva 
på annat papper med hänvisning till numreringen i 
blanketten. 

Nödvändiga uppgifter och bilagor 
Karta som visar anläggningens geografiska läge. 

Situationsplan med inritade numrerade utrymmen/hägn 
för djur. Visa var det finns gångvägar för publiken. Finns 
bakhägn, vindskydd, reträtt- och behandlingsutrymmen 
eller andra reservutrymmen för djuren, ange läge. 

Detaljerad planritning samt beskrivning av varje 
djurutrymme.  Ange ytmått och höjdmått samt planerat 
djurantal för respektive utrymme. Redogör för 
markmaterial, byggnadsmaterial, ventilation (tilluft/
frånluft), damm/bassäng, vatten, avlopp, uppvärmning och 
belysning. Det ska framgå av ritningen var det finns 
öppningar/passager för djuren, fönster, utfodringsplatser, 
plats för dricksvatten, badvatten/dammar, inredning, samt 
insynsskyddade sidor. 

Dammanläggning: ange mått och uppgift om genomflöde 
och/eller vattenrening.  

Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, 
häckningsplatser, ev. sittpinnar). Ange om det finns vägg 
som är fri från insyn. Ange om det finns inomhusutrymme 
för vinterförvaring och hur stort detta är. För fåglar som ej 
är stationära i kallt klimat: ange om det finns uppvärmd 
vilo-, vatten- och foderplats. 

Information (forts.)

1. Ansökningsavgift 2 000 kr

2. Enstaka utrymme och enkelt ärende 4 400 kr

3. Enstaka eller flera utrymmen och 
mindre utredning

7 700 kr

4. Flera utrymmen och större utredning 16 100 kr

5. Flera utrymmen och mycket 
omfattande utredning

24 600 kr
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Ansökan om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur
Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den. Mer information finns i slutet av blanketten.
Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539). 
Skicka blanketten till:
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för djurskydd
Box 22067, 104 22 Stockholm
Postadress
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Regeringsgatan 66 
Telefon
010-223 10 00
Fax
010-223 11 10
E-post och webbplats
stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Sökande
Uppgifter om anläggningen
Eventuellt ombud
Djuransvarig/Föreståndare
Eventuellt ombud
Veterinär
Härmed åtar jag mig de uppgifter som anges i 9 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m. 
Se information i slutet av blanketten.
Namnteckning
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Zoolog (i förekommande fall, se information i slutet av blanketten)
Härmed åtar jag mig de uppgifter som anges i 10 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m. samt intygar att jag har den kompetens som anges i denna paragraf. Se information i slutet av blanketten.
Namnteckning
Beskrivning av verksamheten
Art, vetenskapligt namn och svenskt namn
I förekommande fall: identitetsnummer och/eller namn på individer
Totalt antal och könsfördelning: antal hanar/antal honor
Därav årsungar, antal
Längd (ungefärlig längd på varje individ för orm, ödla och groddjur)
Godkännande söks för följande djurslag:
Om utrymmet i tabellen inte räcker till, fortsätt på en likande bilaga.
Sökandens underskrift
Namnteckning
Information
När behövs godkännande för att visa djur?
För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar krävs att anläggningarna är godkända av Länsstyrelsen innan de tas i bruk (37 § djurskyddsförordningen).
Vid en tillfällig utställning av djur, det vill säga en utställning som varar i mindre än 7 dagar, behövs inget godkännande.
 
Vad kostar det?
Den som ansöker om prövning och godkännande av anläggning för offentlig förevisning får betala en ansökningsavgift till Länsstyrelsen. Avgiften finns reglerad i 3 § Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt 67§ djurskyddsförordningen  (DFS 2008:19).
Utöver ansökningsavgiften tillkommer avgifter enligt någon av punkterna 2 -5 på nästa sida: 
Kräl- och groddjur samt fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn. 
Underskrivet åtagande av veterinär och i förekommande fall zoolog.
För mer information kontakta:
Länsstyrelsens enhet för länsveterinärer
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Telefon, växel: 010-223 10 00
 
Lagstriftning och bestämmelser
Djurskyddsförordningen (1988:539) 37 §:
”En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen.
Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse. Förordning (2003:105).” 
Detaljbestämmelser för offentlig förevisning av djur finns hos Jordbruksverket. 
Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m. (SJVFS 2009:92):
9 §: ”En veterinär ska finnas som svarar för sjukdomsförebyggande åtgärder, veterinärmedicinsk rådgivning och behandling, journalföring, rådgivning i djurskydds- och smittskyddsfrågor, upprättande av hygienprogram, provtagningar, fodersammansättning och övriga skötselfrågor. 
Veterinären ska besöka anläggningen regelbundet, dock minst varje kvartal.” 
10 §: ”En djurparkszoolog ska finnas på de djurparker som visar djur som återfinns i 2-9, 11, 14 och 15 Kap. Zoologen ska svara för rådgivning gällande utformning och berikning av miljön, antal och sammansättning av djur i djurutrymmen, avel, djurskyddsfrågor, fodersammansättning och övriga skötselfrågor samt svara för förande av en uppdaterad djurförteckning. Djurparkszoologen ska ha en utbildning som omfattar minst 80 högskolepoäng i biologi med fördjupningskurser i om minst 10 högskolepoäng i etologi och 10 högskolepoäng zoomorfologi/zoosystematik, eller motsvarande kunskaper. 
Zoologen ska besöka djurparken regelbundet, dock minst varje halvår.” 
Zoolog krävs inte vid hållande av: Domesticerade former av hovdjur, iller, gnagare, hardjur, hönsfåglar och duvor. Inte heller vid hållande av andfåglar, burfåglar, fiskar och bläckfiskar.
  
 
 
 
Ytterligare kostnader kan tillkomma om en ombesiktning behövs eller om en ytterligare utredning behöver göras för att ett ärende ska kunna avgöras. För detta debiteras en kostnad på 700 kr per timme.
Vår serviceLänsstyrelsen handlägger ansökan först när den är fullständig, det vill säga då har vi fått in korrekta uppgifter och där alla efterfrågade bilagor finns med. Ansöknings-avgiften ska också vara betald. 
När ansökan är komplett gör vi en besiktning av anläggningen. Därefter får sökanden en kontrollrapport med resultat från besiktningen. Finns inga brister i djurhållningen beslutar Länsstyrelsen om godkännande för anläggningen.
Fakturor för ansöknings- och handläggningsavgift skickas separat till sökanden.
Instruktion för ansökan
Fyll i samtliga uppgifter i ansökningsblanketten. Kom ihåg att du som ansöker om godkännande ska underteckna ansökan innan du skickar in den.
Om inte utrymmet i blanketten räcker går det bra att skriva på annat papper med hänvisning till numreringen i blanketten.
Nödvändiga uppgifter och bilagor
Karta som visar anläggningens geografiska läge.
Situationsplan med inritade numrerade utrymmen/hägn för djur. Visa var det finns gångvägar för publiken. Finns bakhägn, vindskydd, reträtt- och behandlingsutrymmen eller andra reservutrymmen för djuren, ange läge.
Detaljerad planritning samt beskrivning av varje djurutrymme.  Ange ytmått och höjdmått samt planerat djurantal för respektive utrymme. Redogör för markmaterial, byggnadsmaterial, ventilation (tilluft/frånluft), damm/bassäng, vatten, avlopp, uppvärmning och belysning. Det ska framgå av ritningen var det finns öppningar/passager för djuren, fönster, utfodringsplatser, plats för dricksvatten, badvatten/dammar, inredning, samt insynsskyddade sidor.
Dammanläggning: ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening. 
Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, ev. sittpinnar). Ange om det finns vägg som är fri från insyn. Ange om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring och hur stort detta är. För fåglar som ej är stationära i kallt klimat: ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats. 
Information (forts.)
1. Ansökningsavgift
2 000 kr
2. Enstaka utrymme och enkelt ärende
4 400 kr
3. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning
7 700 kr
4. Flera utrymmen och större utredning
16 100 kr
5. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning
24 600 kr
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