
 

 

SIDA 4 SVERIGES PAPEGOJFÖRENINGS MEDLEMSBREV 

 

 
Denna utbildning behövs för att kunna ansöka om §16 Tillstånd. 
Du ansöker om det hos Länsstyrelsen för att hålla, föda upp, förvara och utfodra, 
upplåta eller sälja djur. 

 
När 9–10 juli (tis-ons)   
Tid: 9:00-18  
 

Gå din L-80 utbildningen under Avian Big Meet veckan! 
 
Varför L80 Utbildning 

 Tänker du ta emot en papegoja för inackordering när ägaren åker bort? (eller 
annat djur) 

 Föder du upp papegojor? (eller andra djur) 
 

 
Djurskyddslagen moderniseras i olika steg och sedan 2007 har djurhållarens kunskapskrav 
varit en aktiv diskussion bland branschfolk och myndigheter.  
Hur ska man framöver kunna påvisa sin kunskap på annat sätt en att bara hävda sitt 
kunnande?  
 

De som kontinuerligt tar emot djur för inackordering och de som har en yrkesmässig 
omfattning på sin hållning, eller en avel och handel som är kommersiell, omfattas redan 
idag av krav på så kallat § 16 tillstånd från Länsstyrelsen.  
 

Förutsättning för att få ett sådant tillstånd är bland annat kunskap om djurslaget och 
myndigheterna vill se att den som söker eller är ansvarig för djuren har en L80 utbildning 
med inriktning på det djurslag det handlar om. Djurbutiker där det skall finnas levande 
djur måste redan idag ha L80 utbildad djuransvarig personal.  
 

När djurskyddsföreskrifterna uppdateras nästa gång så ser det idag ut som att 
kunskapskrav på djurhållaren blir en av kontrollpunkterna i djurskyddsinspektörernas 
uppdaterade checklista. De är då bra att som djurhållare ligga ett steg före!  
 

Kunskap är en av de absolut lättaste bördorna att bära och något vi aldrig kan få för 
mycket av. Har du fåglar i större omfattning?  
 

Avlar du och säljer avkommor på en årlig bas?  
 

Planerar du en omplaceringsverksamhet eller en inackorderingsverksamhet?  
 

Då omfattas du redan av kunskapskravet. Eller vill du helt enkelt ligga steget före, och 
validera dina kunskaper redan innan kraven på det blir en verklighet? 
Se till att du har dina kunskaper dokumenterade du också! 
 
 
 
 


