
Zoobranschens riksförbund består av ca 220 medlemmar

Styrelsen driver frågor som är viktiga för medlemmarna

Tidningen Pet Scandinavia & SPTU

Branschmässa

L80

Etisk plattform

Tillsammans är vi starka



L80 och Zoohandelsutbildning
ZOORF arrangerar varje år branschspecifika utbildningar som möter 

kraven i L80

Runt 20 kurstillfällen

Erbjuds alla som arbetar med djur och/eller har intresse av djur

Som lärare på ett yrkesgymnasium ingår man i ovan grupp och som 

medlem i ZOORF erbjuds man att bättre pris på utbildningen.



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:



Zoorf representerar branschen 
mot myndigheter

ZOORF – En remissinstans
DYN 

Jordbruksverkets Råd- och dialoggrupp Djurskydd

Zoorf bevakar och följer regelverket CITES

Naturvårdsverket & Havs- och Vattenmyndigheten

EPO (European Pet Organisation)

OFI (Ornamental Fish Industries)

Kemikalieinspektionen



Finansiering

Zoorf finansieras via medlemsavgifter och ZOORF-mässan.

Genom att vara medlem i organisationen och delta som besökare 
eller utställare på ZoorfExpo, möjliggör man organisationens 
existens och fortsatta arbete.



Alla är välkomna till ZOORF-mässan under 
helgen 13-14/11!

För medlemmar: https://www.trippus.net/ZoorfExpo-medlem
Ej medlemmar: https://www.trippus.net/ZoorfExpo-ejmedlem

Inträdet för medlemmar är 125 kr + moms och 295 kr + moms för 
icke medlemmar.

https://www.trippus.net/ZoorfExpo-medlem
https://www.trippus.net/ZoorfExpo-ejmedlem


Välkomna som 
medlemmar!



Zoorf och framtidens personal

Förväntan från kunder
Förväntan från butikschef/ägare
Förväntan från kollegor



Zoorf och framtidens personal

Förväntan från kunder

Stor förståelse för elever

Kräver kunskap

”Miniveterinär”

ENGAGEMANG



Zoorf och framtidens personal

Förväntan från butikschef/ägare

Engagemang

Intresse

Nyfikenhet

Vilja att hjälpa

Förmåga att förstå kunden



Zoorf och framtidens personal

Förväntan från kollegor

Intresse

Vilja att lära

Vilja att hjälpa till

Copycat

Nya idéer



Zoorf är vi alla 
tillsammans

info@zoorf.org
www.zoorf.org

http://www.zoorf.org/

