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Godkännande för 
förevisning av djur 
Approval of facilities for  
showing / exhibiting animals

  
ANSÖKAN 
APPLICATION 
Datum

Sökande

Föreståndare

Date

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)

Skickas till (länsstyrelsen)

3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) om god- 
kännande av anläggning för offentlig förevisning av djur

Anläggning

Eventuellt tidigare godkännande av anläggningen eller del därav, 
Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens diarienumr

Veterinär

Utbildning och erfarenhet av djurhållning

Land Country

Chapter 3, Section 6 of the Animal Welfare Ordinance (2019:66) 
on approval of facilities for the public showing of animals

To be sent to (County Administrative Board)

The applicant

Sökande: Förnamn Applicant: Given name Efternamn Last name

Reg. Corporate No. /National Identity No.Organisations-/Personnummer

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

Post codePostnummer Postort Town or city

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

E-postadress E-mail

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc)   

Facility
Namn Name

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

Post codePostnummer Town or city

Phone (incl. national + area code)

Postort

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

Any previous approval of the facility or part thereof, and the Swedish 
Board  of Agriculture or County Administrative Board registration number

Supervisor/Manager/Superintendent
Förnamn Given name Last nameEfternamn

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

Post codePostnummer Postort Town or city

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

Training and experience in keeping animals

Veterinary surgeon
Given nameFörnamn Last nameEfternamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postal address (street, box, etc.) Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Post codePostnummer Postort Town or city

National Identity No.Personnummer

Tjänstedirektivet
924 81 Sorsele
kommun@sorsele.se,  0952-140 00 
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Ansvarig zoolog
Gäller endast för de djurslag som omfattas av 2-9, 11, 14 och 
15 kapitlen i Jordbruksverks föreskrifte (SJVFS 2019:29) 
om djurhållning i djurparker m m

Uppgifter om rutiner av vis- 
ning, tillsyn, utfodring m m
Rutin vid visning 

Rutin vid tillsyn

Rutin för utfodring och vattning

Rutin för journalföring

Rutin vid sjuklighet hos djur

Rutin för djurs säkerhet

Övriga upplysningar

Djurslag för vilket 
tillstånd söks

* Ormar, ödlor och groddjur:  
  Den ungefärliga längden på varje individ måste anges

Zoologist responsible for the animals
Applies only to types of animals covered by Sections 2-9, 11, 14 and 15 of 
the Swedish Board of Agriculture regulation (SJVFS 2019:29) on keeping 
animals in zoos etc. 

Förnamn Given name Efternamn Last name

Postal address (street, box, etc.)Utdelningsadress (gata, box etc) Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Post codePostnummer Postort Town or city

Information concerning routines 
for showing, checking, feeding etc
Routines for showing

Routines for checking

Routines for feeding and watering

Routines for keeping records

Routines for animal safety

Routines for sick animals

Other information

Type of animals 
covered by application

Species, scientific and Swedish name Identification no. and/or indivi- 
dual name, where applicable

of whitch No 
of young per 
year

Length (snakes, 
lizards and 
 amphibians)* 

Art, vetenskapligt och svenskt namn I förekommande fall identitets-
nroch/eller namn på individer

Totalantal och könsfördelning 
(antal honor respektive hanar)

därav antal 
årsungar

Längd (orm, 
ödla och groddjur)*

Total no. and sexes 
(no of males/females)     

* Snakes, lizards and amphibians 
  The approx. length of each animal must be stated

Tjänstedirektivet
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Avgift

Bilagor

Kort beskrivning av anläggningens karaktär (djurpark, stadspark, djurpark kombinerad med nöjespark, terrarium etc. 
Brief description of the nature of facility (zoo, city park, combined zoo/amusement park, terrarium etc

Detailed ground plan and a description of, for example, ground materials, ventilation, water, drainage, heating, dung management 
and lighting. Section drawing of the buildings. All animal buildings within the facility (including any wind shelters) to be shown. 
State measurements  in square metres and also, where appropriate, the height measurement for each type of animal.

Sökandes underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Karta över anläggningens geografiska lägen 
Map of the geographical location of the facility

Site plan, including drawings of numbered enclosures with measurements in square metres, stated for each type of animal and 
also footpaths/walkways for the general public. Brief description of the enclosures (type of natural environment, differences in 
levels). Indicate rear enclosures and reserve areas, if any.

Översiktlig beskrivning av hur djuren förvaras under tid som anläggningen inte är öppen för besökare (särskild vinterförvaring) 
Brief description of how the animals are kept when the facility is closed to visitors (particularly during the winter)

Utrymmen för foderberedning och -lagring 
Areas for food preparation and storage

Pond facility where animals are kept within the park (state measurements and information on water  
through-flow and/or water purification)

Record from Environmental Committee (or equivalent) indicating that the committee has approved the 
facility's location from an environmental protection viewpoint

Birds: Indicate fittings in aviaries/flight cages (wind shelters, breeding places, any perches). Indicate If there are walls that hide 
the birds from public view. Indicate also if there are indoor areas for use in winter (required only for certain bird species) 
and the size of these. In the case of migratory birds in a cold climate: Heated places for resting, water and food.

Reptiles and amphibians, fish: Indicate the sedimentary materials and fittings in the terrarium/aquarium.  
Indicate if there are walls that provide protection from public view

Ska alltid bifogas

En avgift kommer att tas ut när ansökan inkommit till Länsstyrelsen. Betalas inte avgiften kommer inte ärendet att behandlas.

Enclosures
Must always be attached

Situationsplan med inritade numrerade hägn och angivande av m2-mått för respektive djurslag samt gångvägar för publiken. 
Ange också kortfattat hägnens karaktär (naturtyp, nivåskillnader). Ange ev bakhägn eller andra reservutrymmen för djur 

Detaljerad planritning samt beskrivning av bl a markmaterial, ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, gödselhantering och 
belysning. Sektionsplan på byggnader. Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även eventuellt vindskydd). 
Ange m2-mått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.

Dammanläggning, där djur hålls, inom parken (ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening)

Protokoll från miljönämnden (motsvarande) som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från miljöskyddssynpunkt

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

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

Fee

A fee will be charged when the application has been received by the County Administration Board. The 
application will not be considered unless this fee has been paid.

The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation. 
 Applicant´s signature

Tjänstedirektivet
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Sökande
Föreståndare
Date
3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) om god-
kännande av anläggning för offentlig förevisning av djur
Anläggning
Veterinär
Country
Chapter 3, Section 6 of the Animal Welfare Ordinance (2019:66)
on approval of facilities for the public showing of animals
To be sent to (County Administrative Board)
The applicant
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Applicant: Given name
Last name
Reg. Corporate No. /National Identity No.
Postal address (street, box, etc.)
Post code
Town or city
Phone (incl. national + area code)
Fax (incl. national + area code)
E-mail
Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc)   
Facility
Name
Postal address (street, box, etc.)
Post code
Town or city
Phone (incl. national + area code)
Fax (incl. national + area code)
Any previous approval of the facility or part thereof, and the Swedish
Board  of Agriculture or County Administrative Board registration number
Supervisor/Manager/Superintendent
Given name
Last name
Postal address (street, box, etc.)
Post code
Town or city
Phone (incl. national + area code)
Training and experience in keeping animals
Veterinary surgeon
Given name
Last name
Postal address (street, box, etc.)
Phone (incl. national + area code)
Post code
Town or city
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National Identity No.
Ansvarig zoolog
Gäller endast för de djurslag som omfattas av 2-9, 11, 14 och
15 kapitlen i Jordbruksverks föreskrifte (SJVFS 2019:29)
om djurhållning i djurparker m m
Uppgifter om rutiner av vis-
ning, tillsyn, utfodring m m
Djurslag för vilket
tillstånd söks
* Ormar, ödlor och groddjur: 
  Den ungefärliga längden på varje individ måste anges
Zoologist responsible for the animals
Applies only to types of animals covered by Sections 2-9, 11, 14 and 15 of
the Swedish Board of Agriculture regulation (SJVFS 2019:29) on keeping
animals in zoos etc. 
Given name
Last name
Postal address (street, box, etc.)
Phone (incl. national + area code)
Post code
Town or city
Information concerning routines
for showing, checking, feeding etc
Routines for showing
Routines for checking
Routines for feeding and watering
Routines for keeping records
Routines for animal safety
Routines for sick animals
Other information
Type of animals
covered by application
Species, scientific and Swedish name
Identification no. and/or indivi-
dual name, where applicable
of whitch No
of young per
year
Length (snakes,
lizards and
 amphibians)* 
Art, vetenskapligt och svenskt namn
I förekommande fall identitets-nroch/eller namn på individer
Totalantal och könsfördelning
(antal honor respektive hanar)
därav antal
årsungar
Längd (orm,
ödla och groddjur)*
Total no. and sexes
(no of males/females)     
* Snakes, lizards and amphibians
  The approx. length of each animal must be stated
Avgift
Bilagor
Kort beskrivning av anläggningens karaktär (djurpark, stadspark, djurpark kombinerad med nöjespark, terrarium etc.
Brief description of the nature of facility (zoo, city park, combined zoo/amusement park, terrarium etc
Detailed ground plan and a description of, for example, ground materials, ventilation, water, drainage, heating, dung management
and lighting. Section drawing of the buildings. All animal buildings within the facility (including any wind shelters) to be shown.
State measurements  in square metres and also, where appropriate, the height measurement for each type of animal.
Sökandes underskrift
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
Karta över anläggningens geografiska lägen
Map of the geographical location of the facility
Site plan, including drawings of numbered enclosures with measurements in square metres, stated for each type of animal and
also footpaths/walkways for the general public. Brief description of the enclosures (type of natural environment, differences in
levels). Indicate rear enclosures and reserve areas, if any.
Översiktlig beskrivning av hur djuren förvaras under tid som anläggningen inte är öppen för besökare (särskild vinterförvaring)
Brief description of how the animals are kept when the facility is closed to visitors (particularly during the winter)
Utrymmen för foderberedning och -lagring
Areas for food preparation and storage
Pond facility where animals are kept within the park (state measurements and information on water 
through-flow and/or water purification)
Record from Environmental Committee (or equivalent) indicating that the committee has approved the
facility's location from an environmental protection viewpoint
Birds: Indicate fittings in aviaries/flight cages (wind shelters, breeding places, any perches). Indicate If there are walls that hide
the birds from public view. Indicate also if there are indoor areas for use in winter (required only for certain bird species)
and the size of these. In the case of migratory birds in a cold climate: Heated places for resting, water and food.
Reptiles and amphibians, fish: Indicate the sedimentary materials and fittings in the terrarium/aquarium. 
Indicate if there are walls that provide protection from public view
Ska alltid bifogas
En avgift kommer att tas ut när ansökan inkommit till Länsstyrelsen. Betalas inte avgiften kommer inte ärendet att behandlas.
Enclosures
Must always be attached
Situationsplan med inritade numrerade hägn och angivande av m2-mått för respektive djurslag samt gångvägar för publiken.
Ange också kortfattat hägnens karaktär (naturtyp, nivåskillnader). Ange ev bakhägn eller andra reservutrymmen för djur 
Detaljerad planritning samt beskrivning av bl a markmaterial, ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, gödselhantering och
belysning. Sektionsplan på byggnader. Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även eventuellt vindskydd).
Ange m2-mått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.
Dammanläggning, där djur hålls, inom parken (ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening)
Protokoll från miljönämnden (motsvarande) som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från miljöskyddssynpunkt
Fåglar: Ange inredning i aviarer/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, eventuella sittpinnar). Ange om det finns vägg som är
fri från insyn. Ange om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är.
För fåglar som ej är stationära i kallt klimat: Ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats.
Kräl- och groddjur, fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn.
Fee
A fee will be charged when the application has been received by the County Administration Board. The
application will not be considered unless this fee has been paid.
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation.
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