
     Uppsala 2010-02-09 
 
 
 
Djurvänner! 
 
Jag har sammanställt denna enkät utifrån djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och 
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning 
och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby – då främst de paragrafer som reglerar 
bestämmelser för zoobutiker och djurgrossister. Med särskilda bestämmelser innebär att dessa 
regler måste följas! Med allmänna råd menas att djurhållaren bör följa dessa men det är alltså 
ingen lag. 
 
Anledningen till denna enkät är att jag personligen anser att zoobutiker inte ska få sälja 
levande djur – men om de ändå ska få fortsätta med detta måste kontrollerna av butikernas 
egna kunskaper och rutiner kring djurhandeln skärpas. 
 
Det vore roligt att se hur situationen ser ut inom zoohandeln runtom i Sverige. Jag uppmanar 
alla som vill bidra till ökad insikt i bristerna kring djurbutikernas arbete med levande djur att 
skriva ut enkäten och bege sig till närmaste zooaffär! En del frågor besvaras själv av 
besökaren i zoobutiken, medan en del frågor ev. behöver ställas till personal. Säg som det är, 
att du gör en intresseenkät gällande zoobutikerna i staden! Du kryssar i huruvida reglerna 
efterlevs eller ej. På enkätens första sida räknar du ihop dina svar och gör en sammanfattning 
av hur många regler som efterlevs. Eftersom det inte är säkert att butiken har samtliga 
djurslag som omnämns i enkäten har jag valt att skriva totalt efterlevs ___ regler av ___ 
möjliga. Detta tror jag ger en mer rättvis bild av den aktuella butiken. Pluspoängen räknas inte 
in i totalen utan ses mer som ”stjärnor i kanten”. 
 
Jag hoppas att just DU vill delta! Jag skulle gärna se att ni som utför undersökningen mailar 
mig resultatet så jag kan sammanställa detta och på så vis ge en tydlig bild över hur det ser ut 
i de olika butikerna. Min e-post: djurskydd@hotmail.com 
 
Fortsättningsvis skulle man alltså kunna göra medvetna val vad gäller vilken butik man väljer 
att stödja genom att köpa foder hos etc. Varför inte ta en kopia av enkäten och lämna till 
butiksinnehavaren – eller kanske sätta upp för övriga besökare på djurbutikens anslagstavla? 
 
 
 
Lycka till!! 
 
 
 
Mvh  
 
Jennie Elmkvist 
 
  
 
 
  



 
 
Butikens namn:                                                                         Ort: 
 
 
Undersökningen utförd: ________/_________-20____ 
 
 
Totalt efterlevs ________ regler av ______ möjliga. 
Totalt efterlevs inte _________ regler av ______ möjliga.              Antal pluspoäng: _____ 
 
 
Särskilda bestämmelser enligt Jordbruksverket 

 
Efterlevs 

 
Efterlevs 

ej 
 

 
Zoobutiken 
 
Olika arter av gnagare, ormar, ödlor eller sköldpaddor ska hållas åtskilda. 
Mycket närbesläktade arter av ormar, ödlor eller sköldpaddor får dock hållas 
tillsammans.  

  

Köttätande djur och djur som är eller skulle kunna utgöra deras bytesdjur ska 
hållas åtskilda på ett sådant sätt att de inte skadar eller stressar varandra. 

  

Djur får inte hållas eller förevisas i skyltfönster.   
Förvaringsutrymmen ska vara utformade och placerade så att djuren inte 
störs i onödan av andra djur eller av människor. Minst en sida i ett 
förvaringsutrymme ska vara skyddad mot insyn. 

  

De lokaler som djuren förvaras i ska hållas rena.   
Avel och uppfödning av djur får inte ske i en butikslokal eller annan lokal 
till vilken kunder har tillträde. 

  

Djur som har smittsamma sjukdomar eller parasiter får inte föras in i eller 
hållas i en zoobutik, djurgrossistanläggning eller liknande anläggning om de 
inte kan isoleras på ett tillfredsställande sätt. 

  

Inackordering av djur får förekomma, liksom mottagning av djur för 
kloklippning eller liknande åtgärder, under förutsättning att dessa djur inte 
hålls i samma utrymme som, eller på annat sätt kommer i kontakt med, de 
djur som hålls i butiken. Dessutom gäller att inackordering av djur inte får 
ske i ett utrymme till vilken kunder har tillträde. 

  

Den som säljer djur yrkesmässigt ska lämna med en skriftlig 
skötselanvisning om alla djur som säljs. Denna anvisning ska bland annat 
innehålla uppgifter om hur stort djuret kan bli, normal livslängd, samt vilka 
utrymmen, vilken skötsel och föda det behöver för att må bra. 

  

 
Kaniner och gnagare  
 
Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, 
eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl (som sjukdom eller 
onormal aggressivitet). 

  

Kaniner får inte hållas tillsammans med gnagare, med undantag av marsvin.   
Könsmogna kaniner och gnagare som hålls för försäljning ska vara 
könssorterade. 

  



Könsmogna okastrerade kaninhanar får inte hållas tillsammans.   
Guldhamstrar ska hållas ensamma från det att de börjar visa aggressivitet 
mot varandra, eller längst till och med åtta veckors ålder. 

  

Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial (ex färska rotfrukter, 
grenar eller hö). 

  

Kaniner och gnagare, som har en sådan lång eller ullig päls att de inte själva 
kan hålla sig rena, ska ges pälsvård. 

  

Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv om inte buren har direkt 
kontakt med marken under. 

  

Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö (ex 
anordningar att hoppa upp på, krypa under, klättra på eller grävmaterial). 

  

Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd.   
Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och 
degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt 
bomaterial. 

  

Gerbiler ska ha ett gångsystem av rör eller liknande, eller sådant 
bottenmaterial som de kan gräva gångar i. 

  

Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska ha ren och finkornig sand för 
pälsvårdande sandbad. 

  

Chinchillor ska ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av sådan 
storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och stadigt. 

  

Degusråttor ska ha minst en spaningshylla eller annan utsiktsplats.   
Kaniner ska ha tillgång till en hylla (alt. bolådans tak) med tillräckligt 
utrymme för att kunna sitta på och under denna. Om flera djur hålls 
tillsammans ska det finnas hyllutrymme så att alla samtidigt kan få plats på 
dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. 

  

Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha fri 
tillgång till foder.  

  

Kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor ska ha fri tillgång till 
grovfoder såsom hö eller gräs. 

  

Marsvin ska ges daglig tillförsel av vitamin C.   
 
Fiskar 
 
Ett akvarium med fiskar ska vara försett med täckglas, nätlock eller 
liknande, eller med höga kanter ovanför vattenytan, om det behövs för att 
fiskarna inte ska hoppa ut. 

  

Kampfiskhanar får inte hållas inom synhåll för varandra och inte heller så att 
de kan se sig själva i en spegel. 

  

Fiskar får aldrig hållas i en vattenvolym understigande 1 liter. Vattenytan 
ska vara minst 1 dm². 

  

 
Fåglar 
 
Burar med fåglar ska vara placerade så att deras högsta punkt med full yta är 
minst 150 cm över golvet, så länge det inte gäller marklevande burfåglar. 

  

Burfåglar ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp – med 
undantag för fåglar vars behov tillfredsställs genom kontakt med människor, 
eller om fågeln är onormalt aggressiv mot och/eller skadar andra fåglar. 

  



En burfågel får inte tjudras via en fotring.   
Burfåglar ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö (ex genom material 
och anordningar att klättra, gunga och hoppa på, material eller föremål att 
gnaga på och plocka sönder eller foderanordningar som stimulerar 
födosöksbeteende). 

  

Om flera fåglar hålls tillsammans ska det finnas sittpinnar i sådan omfattning 
att alla fåglar kan sitta på pinne samtidigt utan att konkurrens eller 
aggressivitet uppstår. 

  

 
Sköldpaddor och reptiler 
 
Landsköldpaddor och sumpsköldpaddor ska ha sådan inredning att de kan 
söka skydd. Om flera sköldpaddor hålls tillsammans ska alla samtidigt 
kunna söka skydd (ex bakom grottor, växter eller föremål som helt eller 
delvis skyler djuren). 

  

I ett terrarium för ormar eller ödlor ska dörrar, lock, skjutglas och dylikt vara 
säkrade med reglar, haspar eller motsvarande. 

  

Ett terrarium med giftormar eller giftödlor ska vara låst när inte utfodring, 
rengöring eller annan skötsel och hantering av djuren utförs. 

  

Ormar och ödlor ska ha gömställen eller, när det gäller kamouflagetecknade 
djur, en kamouflerande inredning som liknar djurens kamouflageteckning. 

  

 
                                                                                       Total poäng per spalt: 
 

  

 
Pluspoäng för butiker som också följer dessa allmänna råd 
 
Taket och tre väggar i en bur med fåglar bör vara skyddade från insyn.  
 

 
 

 
Fåglar och däggdjur bör förvaras avskilda från kunderna och exponeras 
genom ett fönster eller en glasad vägg. Endast personal och potentiella 
köpare bör ha tillträde till exponeringsplatsen. 
 

 

 
Kaniner bör hållas i par eller grupp, när så är möjligt. 
 

 

 
Pluspoäng för butiker som ser till att följande särskilda bestämmelse efterlevs: 
 
Butiken ställer krav på att gnagare säljs i par eller till hushåll där en gnagare 
redan finns. 
 

 
 
 

 
                                                                                               Totala pluspoäng 
 

 
_______ 

 


