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Information ormhållning
Tillståndskrav för hållande av orm enligt Kalmar Kommuns lokala föreskrifter, 4 §. Föreskrifterna är
givna enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Syftet med tillståndskravet är att förhindra olycksfall och att motverka den oro som människor i
allmänhet har för ormar. För att motverka denna oro ställs krav på säkerhet, även för hållande av ogiftig
orm, i syfte att förhindra att ormen kan lämna terrariet.
Hållande av orm får heller inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra
fastighetsservice ska riskera att utan förvarning påträffa orm vars farlighet det kan råda osäkerhet om.
En tillståndsansökan eller tillstånd kan avslås av samhällsbyggnadsnämnden om den som håller orm inte
anses lämplig, samt om den anläggning där orm förvaras både ur ett säkerhets- och
hälsoskyddsperspektiv inte anses lämplig.

Hållande av ogiftiga ormar
Varje terrarium ska vara märkt med ormens latinska och svenska namn, samt upplysningen om ”ogiftig
orm”.

Hållande av giftormar
Hållande av giftorm får endast ske i särskilt utrymme i bostaden. Detta utrymme får inte ha annat
användningsområde än förvaring av terrarier och ska hållas låst då ormhållaren inte befinner sig där.
Utrymmet ska hållas omöblerat eller endast sparsamt möblerat (inga gömställen).
Bästa alternativ för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i byggnad för annat ändamål än
bostäder. Förvaringsutrymmet som förvarar terrarier bör ha någon form av sluss.
Bostadens/lokalens/utrymmets ventilationsöppningar, golvbrunnar och dylikt ska ha väl förankrade
nätspärrar. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska hållas stängda.
Varje terrarium ska vara märkt med ormens latinska och svenska namn (endast en art per terrarium).
På dörren till utrymmet med terrarier ska det finnas en skylt med texten:

Tillståndsbevis ska anslås väl synligt i anslutning till utrymmet för förvaring av ormarna.
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Orm får endast bortföras från förvaringsplatsen i samband med överlåtelse eller då ormhållaren själv
transporterar orm mellan två platser. Överlåtelse eller egen transport ska meddelas samhällsbyggnadsnämnden senast två veckor föreförflyttning.
Orm ska överlämnas/transporteras i rymningssäkra behållare, tydligt uppmärkt med uppgift om
innehåll och som inte lämnas utan tillsyn. Orm får endast hanteras av personen som innehar
tillståndet. Endast myndig person kan ges tillstånd att hålla giftorm.
Om en giftorm lyckas rymma ska polis omgående kontaktas. Samhällsbyggnadsnämnden ska
informeras om händelsen och grannar ska varnas snarast möjligt.
En kopia av nämndens tillståndsbeslut lämnas även till fastighetsägaren (om denne inte är densamme
som sökande) för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att genomföra oanmälda
inspektioner. Samhällsbyggnadsnämnden äger rätt att återkalla tillståndet.

Information om salmonella
Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Typiska symtom för salmonella
är akut diarré, magsmärtor och feber.
Reptiler kan bära salmonellabakterier i sin tarmkanal, utan att själva bli sjuka. Hantera därför alla reptiler
som smittbärare. Smittan sprids med djurets avföring och via smittat vatten.
Smittrisker undviks genom god hygien. Var noga med att tvätta händerna efter hantering av reptil och
terrarium. Rengör och desinficera terrarium (till exempel med klorhexidinsprit) och annan utrustning
tillhörande reptilhanteringen noggrant. Terrarium och andra föremål som varit i kontakt med reptilen ska
rengöras på annat ställe än köket, där salmonellabakterier lätt kan överföras till livsmedlen. Håll alltid
livsmedel och reptiler åtskilda!
Skötsel av reptiler bör utföras av ett begränsat antal personer med nödvändiga kunskaper.
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