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Verksamhetstillstånd handel 
Operations permit Trading  

  
ANSÖKAN 
APPLICATION 
Datum

Sökande

Date

Skickas till (länsstyrelsen)

Operations permit for trading in species of wild animals 
living in the wild in accordance with Sections 26 and 46  
of the Species Protection Ordinance (2007:845)

Verksamhet

Land Country

To be sent to (County Administrative Board)

Applicant
Sökande: Förnamn Applicant: Given name Efternamn Last name

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

Operation
Namn Name

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

Post codePostnummer Town or cityPostort

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

National Identity No.Personnummer

Reg. Corporate NoOrganisationsnummer

Street addressBesöksadress

Verksamhetstillståndet avser

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

Kryssa i de alternativ som stämmer

Live birds and eggs with embryo of species living in the wild in EU territory 

Levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har markerats med N eller n

Levande djur och växter av arter som i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97B

Om aktuellt

Verksamhetstillstånd för att bedriva handel med djur 
av arter som lever vilt enligt 26 och 46 § artskydds- 
förordningen (2007:845) 
 

This operations permit applies for
Please tick the appropriate box(es)

Living animals and plants of species in Appendix A or B of Council Regulation 
(EC) no 338/97B on the protection of species of wild flora and fauna  

If applicable 
 

Live animals and living plants of the species marked N or n in Appendix 1 of the Species Protection Ordinance

Levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens territorium

Tjänstedirektivet
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Avgift

Sökandes underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

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

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 processed in accordance with The General Data Protection Regulation.
Applicant´s signature

Svenskt namn
Bil A eller B rådets 
förordn nr 338/97 
(skriv A eller B)

N eller n i bil till 
artskyddsförordn 
(skriv N eller n)Vetenskapligt namn

Swedish name Scientific name

Fåglar inom EU

Arter som finns i verksamheten vid förnyad 
ansökan eller arter som planeras att ingå i 
verksamheten vid ansökan för första gången

Om aktuellt/

Till ansökan ska ritning eller skiss bifogas över den lokal där verksamheten bedrivs. Ritningen 
eller skissen ska ha sådan kvalitet att det går att orientera sig efter den.Lokalen där verksam- 
heten bedrivs ska avgränsas väl synligt. Om djur till försäljning förvaras på annan plats än det 
i ritning eller skiss avgränsade området för verksamheten, ska förvaringen av dessa djur anges 
på kompletterande ritning alternativt anges i klartext.

Bilaga

Appendix A or B 
Council Regulation 
338/97 (EC) on the 
protection of  
species of wild 
fauna and flora  
(insert A or B)

N or n in the 
Appendix to The 
Species Protec- 
tion Ordinance 
(insert N or n) Birds in the EU

If applicable/

A drawing or sketch of the premises or the area (zoo) in which operations are to be conducted 
is to be enclosed. The drawing/sketch is to be of sufficiently high quality to enable it to be used 
for orientation purposes. The premises, or the area in which operations are to be conducted, 
must be clearly shown. If, animals for sale are kept in a location other than the limited area  
shown on the drawing/sketch, this must be indicated on a supplementary drawing/sketch, or  
clearly described in writing. 

Enclosure 

Species included in operations when application is made 
for renuwal of permit or planned for inclusion in operations 
in the initial application 

Tjänstedirektivet
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Operations permit Trading  
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APPLICATION 
Sökande
Date
Operations permit for trading in species of wild animals
living in the wild in accordance with Sections 26 and 46 
of the Species Protection Ordinance (2007:845)
Verksamhet
Country
To be sent to (County Administrative Board)
Applicant
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Last name
Postal address (street, box, etc.)
Post code
Town or city
Phone (incl. national + area code)
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Name
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National Identity No.
Person-/Organisationsnummer Reg. Corporate No. /National Identity No. 
Reg. Corporate No
Street address
Verksamhetstillståndet avser
Phone (incl. national + area code)
Kryssa i de alternativ som stämmer
Live birds and eggs with embryo of species living in the wild in EU territory 
Levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har markerats med N eller n
Levande djur och växter av arter som i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97B
Om aktuellt
Verksamhetstillstånd för att bedriva handel med djur
av arter som lever vilt enligt 26 och 46 § artskydds-
förordningen (2007:845)
 
This operations permit applies for
Please tick the appropriate box(es)
Living animals and plants of species in Appendix A or B of Council Regulation
(EC) no 338/97B on the protection of species of wild flora and fauna  
If applicable
 
Live animals and living plants of the species marked N or n in Appendix 1 of the Species Protection Ordinance
Levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens territorium
Avgift
Sökandes underskrift
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
En avgift kommer att tas ut när ansökan inkommit till Länsstyrelsen. Betalas inte avgiften kommer inte ärendet att behandlas.
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 processed in accordance with The General Data Protection Regulation.
Applicant´s signature
Svenskt namn
Bil A eller B rådets
förordn nr 338/97
(skriv A eller B)
N eller n i bil till
artskyddsförordn (skriv N eller n)
Vetenskapligt namn
Swedish name
Scientific name
Fåglar inom EU
Arter som finns i verksamheten vid förnyad
ansökan eller arter som planeras att ingå i
verksamheten vid ansökan för första gången
Om aktuellt/
Till ansökan ska ritning eller skiss bifogas över den lokal där verksamheten bedrivs. Ritningen
eller skissen ska ha sådan kvalitet att det går att orientera sig efter den.Lokalen där verksam-
heten bedrivs ska avgränsas väl synligt. Om djur till försäljning förvaras på annan plats än det
i ritning eller skiss avgränsade området för verksamheten, ska förvaringen av dessa djur anges
på kompletterande ritning alternativt anges i klartext.
Bilaga
Appendix A or B
Council Regulation
338/97 (EC) on the
protection of 
species of wild
fauna and flora 
(insert A or B)
N or n in the
Appendix to The
Species Protec-
tion Ordinance
(insert N or n) 
Birds in the EU
If applicable/
A drawing or sketch of the premises or the area (zoo) in which operations are to be conducted
is to be enclosed. The drawing/sketch is to be of sufficiently high quality to enable it to be used
for orientation purposes. The premises, or the area in which operations are to be conducted,
must be clearly shown. If, animals for sale are kept in a location other than the limited area 
shown on the drawing/sketch, this must be indicated on a supplementary drawing/sketch, or 
clearly described in writing. 
Enclosure 
Species included in operations when application is made
for renuwal of permit or planned for inclusion in operations
in the initial application 
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