
ETISK PLATTFORM 

Zoorf anser att sällskaps- och hobbydjurshållning är ett viktigt och 

pedagogiskt inslag i samhället med stor betydelse för flera miljoner 

svenskar – barn, ungdomar och vuxna. Det är också en viktig del av 

näringslivet i samhället. Kontakt med djur har terapeutiska effekter, 

bidrar till mental och fysisk hälsa och stärker sociala färdigheter.  

Genom närkontakten med levande djur skapas en unik förståelse för 

biologi och natur som inte kan uppnås genom ensidig läsning eller via 

film. Intresset för naturskydd och empati för djur är klart större hos 

djurägare än hos andra samhällsmedborgare. 

 

Djurhållning innebär också ansvar, både juridiskt och moraliskt. 

Genom sitt medlemskap i Zoobranschens riksförbund förpliktigar sig 

varje enskild medlem till att stötta och följa dessa etiska huvudregler: 
 

1. Zoorf arbetar för att framhäva glädjen och fördelarna med sällskapsdjur i samhället. 

2. Zoorf arbetar för ansvarstagande djurhållning i zoobranschen och hobbydjurhållning. 

3. Zoorf arbetar för att förbättra branschstandarden för djurhållning. 

4. Zoorf arbetar för att sprida kunskap om lagar, regler och god praxis för djurhållning 

och handel med djur. 

5. Zoorfs medlemmar står för professionell djurhållning och hantering av djur, samt tar 

hänsyn till de fem djurvälfärdsmässiga friheterna: 

a. Frihet från hunger, törst och felaktig utfodring – genom att djuren har fri 

tillgång till vatten och till en kost som upprätthåller god hälsa och trivsel. 

b. Frihet från fysiskt obehag – genom att djuren hålls i en för dem anpassad miljö. 

c. Frihet från smärta, sjukdom och skada – genom förebyggande arbete, snabb 

diagnosticering och behandling. 

d. Frihet att utöva ett normalt beteende – genom att djuren får tillräcklig plats i 

tillägnade burar/inhägnader och samvaro med djur av samma art där det är 

relevant. 

e. Frihet från rädsla och stress – genom att djuren hålls och behandlas på ett 

sådant sätt att de undgår ihållande rädsla och stress. 

6. Zoorfs medlemmar efterlever alla lagar och regler rörande handel med och hållning av 

djur, liksom Zoorfs egna föreningsstandarder. 

7. Zoorfs medlemmar ombesörjer att alla anställda är tillräckligt upplärda och tränade att 

utföra och klara av de arbetsuppgifter och ansvarsområden som de har i arbetet, samt 

att de har en förståelse för företagets produkter, tjänster och rutiner. 

8. Zoorfs medlemmar gör sitt bästa för att vidareförmedla nödvändiga kunskaper om 

djurhållning och förståelse för djurens välfärd, till sina kunder vid varje försäljning av 

djur, foder och andra tillbehör. 

9. Zoorfs medlemmar gör sitt bästa för att säkra att djurhållningen hos dem och deras 

kunder inte har negativa konsekvenser för natur och miljö såsom t.ex. rymningar eller 

olagliga utsläpp. 

10. Zoorfs medlemmar avstår från handlingar och metoder som kan misskreditera Zoorf 

eller zoobranschen som helhet. 
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