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ETISKA REGLER FÖR DJURPARKER ANSLUTNA TILL SVENSKA 
DJURPARKSFÖRENINGEN - SDF 

 
Antagna vid föreningens årsmöte 1994-09-23 

Omarbetade vid årsmöte 1999-08-27, 2000-09-06, 2001-09-30 samt 2010-04-15  
 
 
1. INLEDNING 
 
 Svenska Djurparksföreningen och dess medlemmar erkänner The World Zoo and 

Aquarium Conservation Strategy som en ledstjärna i föreningens arbete. Detta 
skall tillsammans med anammande av EAZA:s och WAZA:s Code of Ethics, och 
Code of Ethics and Animal Welfare samt dessa föreningars regler och policies skapa 
grunden till medlemmarnas arbete. 

 
 Varje medlem har skyldighet att verka i enlighet med dessa värderingar. 
 
 Avsikten med föreliggande etiska regler för etablering och drift av djurparker är i 

första hand att medlemmarna skall erkänna och respektera värdigheten hos de djur 
som är i vår skötsel och ge dessa optimala levnadsförhållanden. Reglerna ska även 
bidra till att ge allmänheten, myndigheter och undervisningsenheter på olika nivåer 
bättre förståelse för naturvårdsfrågor och för djurparkernas roll som spridare av 
kunskap om djur och naturvård, samt som viktiga aktörer i bevarandearbetet med den 
biologiska mångfalden. 

 
 
 
 
2. DJURBESTÅND 
 
2.1 Djurbeståndet i en djurpark får ej hållas i strid med gällande nationella lagar, 

förordningar och föreskrifter eller internationella, av Sverige ratificerade 
konventioner. 

 
2.2 Djuren skall så vitt möjligt vara födda i djurparker eller liknande inrättningar. 

Arturvalet bör sträva till att omfatta arter, som kan förväntas fortplanta sig i djurpark, 
om ej medverkan i speciella räddningsprojekt motiverar annat. 

 
2.3 De arter djurparkerna håller skall i möjligaste mån ha betydelse för bibehållande av 

genetisk variation, för undervisning, folkbildning, forskning eller annan form av 
bevarandearbete. 

 
 Djurparken skall såvitt möjligt medverka till att hålla populationer av 

utrotningshotade djurarter. Djuren skall ge publiken upplevelser, som kan väcka eller 
öka intresset för bevarandet av den biologiska mångfalden. Den yttersta avsikten 
skall vara att göra allmänheten medveten om djurens betydelse som omistliga delar 
av levande ekosystem. Djurbeståndet skall också utgöra en bas för biologi-
undervisningen på olika nivåer samt stå till förfogande som studieobjekt för 
forskning vid universitet och högskolor, vilken syftar till att öka sådan kunskap som 
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kan gynna bevarandearbetet. För undervisning och forskning behövs tillstånd för 
djurförsök (se 5.2!). 

 
2.4 Djuren skall ingå i internationella eller nationella bevarandeprogram, in den mån 

sådana upprättats. Varje medlem skall följa de anvisningar som anges av 
programmet. 

 
2.5 Djurparken skall skriftligen registrera växlingar i djurbeståndet samt notera viktiga 

händelser i de enskilda djurens liv. Dessa noteringar skall arkiveras. 
 
2.6 Djuren skall vara individuellt identifierbara, om det har betydelse för deras skötsel 

eller för bevarandearbete. 
 
 
2.7 Vid dödsfall skall dödsorsaken fastställas, vid behov genom obduktion om 

dödsorsaken inte är uppenbar. 
 
3. MILJÖKRAV OCH TILLSYN 
 
3.1 Djuranläggningarna skall tillgodose djurens fysiologiska och beteendemässiga krav. 
 
3.2 Vid ökade och/eller nya kunskaper om djurens levnadssätt skall anläggningarna och 

skötselrutinerna anpassas så de optimalt tillgodoser djurens krav och behov. 
 
3.3  Om flera djurarter visas i samma anläggning skall förhållandena vara sådana, att 

varje djurart kan leva ett arttypiskt liv och att djuren inte skadar varandra eller blir 
allvarligt stressade. 

 
3.4 Djurparkens zoolog och veterinär skall ha reellt inflytande på frågor som rör 

djurhållning och djurens välbefinnande.  
 
3.5 Djurvårdare skall ha genomgått utbildning med inriktning mot djurskötsel eller 

inneha motsvarande kompetens, samt fortlöpande beredas möjligheter till fortsatt 
kompetensutveckling inom djurvårdsyrket och djurparkernas verksamhetsområde. 

 
3.6 Närkontakt mellan djur och människor skall ske under säkerhetsmässigt och 

hygieniskt säkra och kontrollerade former. Tvättmöjligheter skall finnas vid 
anläggningar där närkontakt mellan djur och besökare förekommer. 

 
4. UNDERVISNING 
 
4.1 Djuren skall genom skyltning vid anläggningarna vara korrekt presenterade med 

artnamn, taxonomisk ställning, utbredning och grundläggande drag i levnadssättet. 
Djurgeografisk och ekologisk enhetlighet skall eftersträvas i presentationen. 

 
4.2 Djurparken skall bedriva ett samarbete med lokala och regionala skolor och andra 

undervisningsanstalter i syfte att undervisa, informera och väcka intresse för djur, 
bevarandearbete och naturvård samt förmedla kunskap och begreppen In-situ/Ex-
situ. 
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4.3 I all presentation skall djurens egenvärde framhävas. Djuren skall ej 

”förmänskligas”. 
 
4.4 Djurparken skall sprida professionell information och kunskap till andra medlemmar, 
 myndigheter, undervisningsenheter och allmänheten. 
 
5. FORSKNING 
 
5.1 Vetenskaplig forskning skall ingå som en naturlig del i djurparkens verksamhet, 

antingen i egen regi eller genom samarbete bedriven av externa forskare. 
 
5.2 Tillstånd för djurförsök skall erhållas, avseende djurhållningen efter ansökan till 

Jordbruksverket, och avseende försök som innebär manipulativa eller invasiva 
aktiviteter efter godkännande av Djurförsöksetisk nämnd. 

 
 
6. ÖVERSKOTTSDJUR 
 
6.1 Överskott av djurindivider är en naturlig följd av goda livsbetingelser och naturligt 

beteende. Avyttring av överskottsdjur bör ej ske genom förflyttning till anläggning 
med sämre standard, miljö eller utrymme.  

 
6.2 Avlivning av djurparksdjur skall utföras på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt, av 

kompetent personal i djurets hemmiljö.  
 
 
 
 


