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Inbesiktning cirkusdjur 
Inspection of circus ani- 
mals entering the country

  
  
ANMÄLAN 
NOTIFICATION
Datum

Skickas till (länsstyrelsen)

Cirkus

Djurhållare

Datum när djuren är på plats
Datum

Förnamn Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Date

To be sent to (County Administrative Board

Given name Last name 

Postal address (street, box, etc.) 

Post code Town or city

Date

National Identity No.

Reg. Corporate NoOrganisationsnummer

Last name EfternamnOwner: Given name Ägare: Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postal address (street, box, etc.) 

E-mailE-postadress

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr) Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Anmälan om inbesiktning enligt SJVFS 2019:4 ska ha 
kommit in till länsstyrelsen senast 14 dagar innan 
cirkusens första föreställning för året i landet. 
  
Anmälan gäller även för artskyddade djur enligt 
artskyddsförordningen SFS 2007:845 

Personnummer

E-postadress E-mail

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Djurslag

Namn på cirkusen

Land Country

Land Country

Datum för första föreställning

A notification for inspection in accordance with the Swedish 
Board of Agriculture administrative provisions and general  
guidance on circus animals (SJVFS 2019:4) is to be received by 
the County Administrative Board not later than 14 days before 
the first circus performance of the year in Sweden. 
  
The notification also applies to endangered species in accor- 
dance with the Species Protection Ordinance (2007:845)

The circus
Name of the circus

Date when animals are on site Date of first performance

Animal keeper

Type of animals

No. of circus animals of each 
type accompanying the circus

Art, vetenskapligt och svenskt namn 
Species, scientific and Swedish name

ID-nummer/Passnummer 
ID No. /Passport No. and animal's name

Antal cirkusdjur av varje djurslag 
som medföljer cirkusen

= Obligatoriskt fält 
   Obligatory field

Post codePostnummer Postort Town or city

Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Tjänstedirektivet
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Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation. 
 

Övrigt

Sökandes underskrift

Djur skyddade enligt artskyddsförordningen
Av de djur som medföljer cirkusen är följande artskyddade

Animals protected in accordance 
with the Species Protection Ordinance
The following animals travelling with the circus are protected species

Other information

Applicant´s signature

Tjänstedirektivet
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Postal address (street, box, etc.) 
Post code
Town or city
Date
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Last name 
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Postal address (street, box, etc.) 
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Fax (incl. national + area code)
Anmälan om inbesiktning enligt SJVFS 2019:4 ska ha
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E-mail
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Country
Datum för första föreställning
A notification for inspection in accordance with the Swedish
Board of Agriculture administrative provisions and general 
guidance on circus animals (SJVFS 2019:4) is to be received by
the County Administrative Board not later than 14 days before
the first circus performance of the year in Sweden.
 
The notification also applies to endangered species in accor-
dance with the Species Protection Ordinance (2007:845)
The circus
Name of the circus
Date when animals are on site
Date of first performance
Animal keeper
Type of animals
No. of circus animals of each
type accompanying the circus
Art, vetenskapligt och svenskt namn
Species, scientific and Swedish name
ID-nummer/Passnummer
ID No. /Passport No. and animal's name
Antal cirkusdjur av varje djurslag
som medföljer cirkusen
= Obligatoriskt fält
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Post code
Town or city
Fax (incl. national + area code)
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation.
 
Övrigt
Sökandes underskrift
Djur skyddade enligt artskyddsförordningen
Animals protected in accordance
with the Species Protection Ordinance
The following animals travelling with the circus are protected species
Other information
Applicant´s signature
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