Sveriges Herpetologiska Riksförenings ställningstagande om transport av reptiler och groddjur.
Medlemmar i SHR uppmanas att följa ”Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
transport av levande djur” (DFS 2004:10). SHR anser även att dessa föreskrifter ska tillämpas vid så
kallade köp-, byt- och säljmässor och liknande tillställningar. Dvs att behållaren som djuret överlåts i
ska uppfylla kraven för transport.
Nedan följer en sammanfattning av ”Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
transport av levande djur” (DFS 2004:10):
Kapitel 6
Ormar och ödlor
46 § Ormar och ödlor ska transporteras individuellt i lådor eller i påsar av kraftigt linne, jute eller
liknande väv. Lådor och påsar ska förslutas på ett sådant sätt att djuren inte kan rymma. Om djuret
läggs i en påse ska den placeras i en väl tillsluten låda, så att djuret inte kan skadas. Flera påsar får
finnas i en låda om påsarna fästs så att de inte kan glida omkring, slå emot varandra eller slå mot
lådans sidor. Påsarna får inte staplas på varandra. Även en enstaka påse ska fästas på lådans insida om
denna är betydligt större än påsen. Ormar av samma eller närstående arter får transporteras
tillsammans i ett antal av högst fem stycken. Detta gäller dock inte kannibalistiska ormar eller vuxna
ormar med en kroppsvikt över 20 kg, som ska transporteras individuellt. Små ödlor, av samma eller
närstående art och storlek, med en kroppslängd understigande tio cm mellan nos och kloak, får dock
transporteras tillsammans i ett antal av högst fem stycken.
47 § En transportlåda ska vara tillverkad av hållfast material, som tål stötar och som inte kan klämmas
ihop. Den ska vara försedd med ventilationshål, som är rymningssäkra. Lådans insida ska bestå av ett
material med låg värmeledande förmåga såsom trä, plast eller frigolit.
48 § Små ömtåliga djur ska ha stötskydd och fotfäste i form av tussar av hopkramat papper, torra löv,
mossa eller liknande. Stora djur ska förvaras i lådor av sådan storlek att djuren erhåller stöd från
väggarna. Hänsyn ska tas till olika arters behov av temperatur, luftfuktighet och liknande.
49 § Om en transport innehåller giftormar eller giftödlor ska detta tydligt anges på påsen eller lådan
som djuren befinner sig i. En låda med giftiga djur ska ha ett extra innerlock av genomskinligt material
för att möjliggöra inspektion utan rymningsrisk.
Sköldpaddor och krokodiler
50 § Sköldpaddor och krokodiler ska transporteras i stötdämpande lådor. Lådorna ska vara försedda
med ventilationshål och vara tillverkade av hållfast material, som tål stötar och som inte kan klämmas
ihop och som djuren inte kan gräva sig ut ur. Stora djur ska transporteras i lådor av sådan storlek att
djuren erhåller stöd från väggarna. Lådans insida ska bestå av material med låg värmeledande förmåga
såsom trä, plast eller frigolit.
51 § Sköldpaddor av samma eller närstående art och storlek får transporteras tillsammans i lådor som
har en sådan höjd att djuren inte kan krypa upp på varandra. Djur med högst tio cm skallängd får
transporteras tillsammans med högst tio individer. Djur med 10 - 20 cm skallängd får transporteras
tillsammans med högst fem individer. Sköldpaddor med över 20 cm skallängd ska transporteras
individuellt. Krokodildjur ska transporteras individuellt. Stora krokodildjur ska transporteras med
bunden mun och ögonbindel. Transport av kärr- och vattensköldpaddor ska ske i fuktigt men inte blött
material såsom mossa eller träull om transporten varar längre än 36 timmar. Hänsyn ska tas till olika
arters behov av temperatur, luftfuktighet och liknande.
Allmänna råd till 6 kap. 51 §
Vattensköldpaddor bör transporteras individuellt.

Groddjur
52 § Groddjur ska transporteras i värmeisolerande lådor med fukthållande material såsom fuktig
vitmossa, bollar av smulat papper eller skumgummi. Lådorna ska vara hållfasta och ha ventilationshål.
Om djuren packas i tygpåsar i lådorna ska påsarna vara av mjukt tyg. Vattenlevande arter ska
transporteras i en behållare med 1/3 vatten och resten syrgas eller väl syresatt luft. För dessa behållare
gäller inte kravet på ventilationshål. Klättrare, såsom träd-, löv- och vassgrodor, ska transporteras i
lådor med en sådan höjd som möjliggör att djuren kan sitta på lådans innerväggar. Groddjur av samma
eller närstående arter får transporteras tillsammans med högst tio individer under förutsättning att
grodorna eller paddorna har en kroppslängd av högst 20 cm och salamandrar högst 25 cm. Om det
föreligger risk för att de äter upp varandra ska de transporteras individuellt.
53 § Hänsyn ska tas till olika arters behov av temperatur, luftfuktighet och liknande.
Dessutom anser SHR att:
- det inte är lämpligt att transportera vattenlevande djur som andas med lungor (t ex vissa
salamandrar) i 1/3 vatten och resten syrgas. De ska transporteras i vatten och väl syresatt luft,
- en transportlåda får ha insyn endast från en sida,
- ett faktablad ska följa med djuret vid överlåtning,
- ett uppfödarbevis ska följa med djuret vid överlåtning,
- överlåtning av djur inte får ske till person som är påverkad av alkohol eller andra droger,
- person som transporterar/överlåter djur ej får vara påverkad av alkohol eller andra droger,
- överlåtning av giftiga djur inte får ske till omyndig person eller person som saknar erforderlig
erfarenhet,
- giftormar ska packas i dubbla lådor där den inre ska vara genomskinlig, detta för att behållaren ska
bli extra tålig mot slag och stötar. Ventilationen ska vara på olika sidor av de två lådorna, vilket ger
ett skydd mot spottande giftormar och hindrar giftormar från att bita genom lufthålen,
- giftormar alltid skall packas separat.
Ett faktablad avseende reptiler eller groddjur ska innehålla uppgifter om:
- det svenska eller vetenskapliga namnet på djurets art,
- djurets kön i de fall då det är möjligt,
- djurartens normala vuxenstorlek,
- djurartens aktivitetsmönster (huruvida djuret är dag-, natt- eller skymningsaktivt),
- på vilket sätt djurets behov av utrymme, inredning, klimat och ljus kan tillgodoses,
- hur djurets näringsbehov kan tillgodoses,
- djurets eventuella behov av vintervila om det är en reptil eller ett groddjur,
- åtgärder som kan underlätta miljöomställningen för djuret,
- djuret omfattas av bestämmelser i CITES,
Faktabladet bör även innehålla uppgifter om lämplig referenslitteratur.
Ett uppfödarbevis avseende reptiler och groddjur ska innehålla uppgifter om:
- det svenska eller vetenskapliga namnet på djurets art,
- djurets kön i de fall då det är möjligt,
- födelsedatum på djuret och datum för överlåtelse
- namn och kontaktuppgifter på uppfödare,
- underskrift från uppfödare,
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