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Har du en djurhållning eller verksamhet med djur som
är av det mer omfattande eller yrkesmässiga slaget? 
Om du har en ridskola, ett inackorderingsstall, en zoo-
butik, en hundkennel, ett omplaceringshem för katter
m.m. kan just du behöva ett tillstånd från kommunen
som bevis på att du har en verksamhet med en bra och
ansvarsfull djurhållning. Ett tillstånd som visar att din
djurhållning uppfyller de djurskyddskrav som ställs för
att djuren ska ha det bra. Genom att vara en förebild
bidrar du även till att vara med och påverka nutidens
och framtidens djurhållare på ett positivt sätt.

Djurskyddslagen1 säger att den som yrkesmässigt eller
i större omfattning...

• håller
• föder upp
• upplåter
• säljer eller
• tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring 

eller utfodring

...ska ha tillstånd från kommunen. Förutom detta ska
den som använder hästar i ridskoleverksamhet eller
den som föder upp pälsdjur ha tillstånd. 

Det finns en föreskrift2 där det står när en djurhållning
är i större omfattning, det vill säga vid vilket antal djur
gränserna för tillstånd går. Yrkesmässiga verksamheter
behöver dock alltid tillstånd, om de inte är undantagna i
föreskriften. 

TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED
HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER 
PÄLSDJUR

1) 16 § djurskyddslagen (1988:534). 
2) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 

16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och 

övriga sällskapsdjur.
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Syfte med tillståndet
Djurskyddslagen har primärt ett förebyggande syfte.
Genom att införa tillståndsplikt ges möjlighet att före-
bygga att olämpliga lokaler kan komma att användas
för djurhållning eller att personer som bedöms som
olämpliga kan bedriva denna typ av verksamhet med
djur.

I yrkesmässiga verksamheter där djur ingår ska inte
de ekonomiska intressena påverka djurens välfärd
negativt.

Många av de verksamheter som är tillståndspliktiga
har en djurhållning som allmänheten ofta kommer i
kontakt med. Det är viktigt att dessa föregår med gott
exempel då de är en förebild för både blivande, och
befintliga, djurägare.

Några definitioner
Hålla djur: att ha hand om egna eller andras djur, dvs
djur man äger eller har på t.ex. foder och där man
ansvarar över djuren och dess skötsel.
Upplåta djur: att hyra ut djur.
Förvara eller utfodra djur: att samtidigt och regelbundet
ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur
i syfte att förmedla dem. T.ex. hunddagis, hund- och
kattpensionat, smådjurspensionat, omplaceringshem,
uthyrning av boxplatser.
Sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska
användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklu-
sive alla typer av hundar och katter.
Pälsdjur: djur som föds upp eller hålls för produktion
av skinn.
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Häst
Tillstånd behövs när man…
• håller 10 eller fler hästar (äldre än 24 månader).
• föder upp 4 eller fler föl per år.
• upplåter 4 eller fler hästar per år, t.ex. turridnings-

verksamhet. 
• säljer 4 eller fler hästar per år från sin egen 

uppfödning.
• säljer 4 eller fler hästar per år från annans 

uppfödning.
• förvarar eller utfodrar 4 eller fler hästar, 

t.ex. inackorderingsverksamhet.
• använder hästar i ridskoleverksamhet.
• använder hästar i yrkesmässig verksamhet.
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Hund och katt
Tillstånd behövs när man…
• håller 10 eller fler hundar eller katter 

(äldre än 12 månader).
• föder upp 3 eller fler kullar per år.
• upplåter 3 eller fler hundar eller katter per år.
• säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år 

av egen uppfödning.
• säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från 

annans uppfödning.
• förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar eller 

katter, t.ex. hunddagis, kattpensionat och 
omplaceringshem.

• använder hundar eller katter i yrkesmässig 
verksamhet.
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Sällskapsdjur (utom hund och katt)
Tillstånd behövs när man…
• upplåter 6 eller fler kaniner eller illrar per år,

t.ex. uthyrning av sommarkaniner.
• upplåter gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller 

fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 
6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, 
akvarier, terrarier eller liknande per år.

• förvarar eller utfodrar 6 eller fler kaniner eller illrar 
per år.

• förvarar eller utfodrar gnagare, fåglar, reptiler, 
groddjur eller fiskar under förutsättning att 
verksamheten omfattar 6 eller fler förvarings-
utrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller 
liknande per år, t.ex. smådjurspensionat.

• föder upp foderdjur för att sälja dessa som föda 
till köttätande djur.

• bedriver yrkesmässig verksamhet med sällskapsdjur, 
t.ex. zoobutik, djurgrossist eller liknande.
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Pälsdjur
Den som föder upp pälsdjur behöver tillstånd. Om det
huvudsakliga syftet är att föda upp djur vars päls tas
om hand på grund av sitt ekonomiska värde behövs
tillstånd från det första djuret. 

Verksamheter som är undantagna tillstånd 
enligt 16 § djurskyddslagen
• Veterinärverksamhet
• Verksamheter som innehar tillstånd för försöksdjur 

(19 a § djurskyddslagen)
• Tullverket, polisen och försvaret
• Verksamheter som har godkänts för offentlig 

förevisning, t.ex. djurparker.

Om du har en verksamhet som kräver tillstånd…
…ska du kontakta djurskyddsinspektören i din kommun.
Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsva-
rande som prövar tillstånden.

När kommunen prövar tillståndet ska det kontrolleras
att den som söker tillstånd kan anses lämplig att
bedriva verksamheten och att de anläggningar där
verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskydds-
synpunkt. 

Ansökningsblanketter finns hos kommunen eller 
kan hämtas från Djurskyddsmyndighetens hemsida
www.djurskyddsmyndigheten.se. Kom ihåg att ansökan
alltid ska sändas till den kommun där verksamheten
ska bedrivas.

För mera information om tillståndsplikten, samt om vilka
djurskyddsbestämmelser som finns för olika djurslag,
kontakta din kommun eller gå in på Djur skydds -
myndighetens hemsida.
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