Exotiska djur som hobby

Vad behöver jag som köper
eller säljer djur veta?

CITES
Överenskommelsen om reglerad internationell handel med hotade arter av
vilda djur och växter kallas Washington‐ eller CITES‐konventionen. CITES står
för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora. Inom EU tillämpas CITES genom ﬂera gemensamma förordningar,
bland annat (EG 338/97). De arter som berörs återﬁnns i bilagorna A‐D till
denna.

Bilaga A
Huvudregeln är att det inom EU råder
förbud mot samtliga kommersiella
aktiviteter med växter och levande eller
döda djur (även delar eller produkter
av dessa) som tillhör de mycket hotade
arterna som ﬁnns listade i bilaga A.
Även djur som är födda eller uppfödda
i fångenskap omfattas av detta förbud.
För dessa kan undantag beviljas efter
prövning av Jordbruksverket, som i så fall
utfärdar ett så kallat CITES‐intyg. Det är
brottsligt att sälja eller köpa ett A‐listat
djur utan giltigt CITES‐intyg.

Bilaga B
För arter som ﬁnns listade i bilaga B
krävs inget CITES‐intyg men du ska kunna
visa att du kommit över djuren på ett
lagligt sätt.

Vissa fågelspindlar är B‐listade.

Detta är kommersiella aktiviteter
• Att köpa, sälja, byta eller hyra ut
• Att erbjuda sig att köpa eller sälja, till exempel genom annons
• Att visa upp mot ersättning eller på annat sätt använda i vinstsyfte

CITES‐intyg
Om du köper eller säljer ett djur som är med i bilaga A till CITES‐förordning‐
en måste du ha ett CITES‐intyg. Intygen gäller för varje enskilt exemplar av
djuren vid ett köp eller säljtillfälle. Djuren måste också vara identiﬁerbara.
CITES‐intygen utfärdas av Jordbruksverket.

Import‐ eller exportillstånd
Om du importerar djur som är med i bilagorna
A och B i CITES‐förordningen från länder
utanför EU, krävs ett CITES‐importillstånd från
Jordbruksverket. För djur listade på bilaga A,
B och C behöver du ett exporttillstånd från
ursprungslandet.

Styrka lagligt ursprung för B‐listade arter
Du som djurägare har ansvaret att visa att ditt B‐listade djur är lagligt åtkom‐
met. Det vill säga att djuret, och dess föräldrar, är uppfött i fångenskap.
Bästa sättet att visa djurets ursprung är att det har ett härstamningsintyg,
som följer med djuret vid en eventuell
försäljning. I intyget ska bland annat anges:
• Art
• Födelsedatum
• Hur djuret kan identiﬁeras
• Djurets ursprung
• Information om djurets föräldrar
• Säljare
Mer information och härstamningsintyg hittar
du på Jordbruksverkets webbplats.

Uppfödning i större skala
Om du föder upp och säljer många djur kan det räknas som yrkesmässigt
eller i förvärvssyfte. För yrkesmässig, eller annars i förvärvssyfte, handel
med djur krävs tillstånd enligt artskyddsförordningen och djurskyddslagen.
Mer information kan du hitta i foldern ”Handel med djur”. Tillstånd söker du
hos din länsstyrelse.

Vem gör vad?
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskydd och artskydd där handel
med hotade arter ingår. Vid misstanke om artskyddsbrott är länsstyrelsen
skyldig att göra en anmälan till polisen.
Jordbruksverket är administrativ CITES‐myndighet
som utfärdar CITES‐intyg och import- och/eller
exportillstånd. På Jordbruksverkets webbplats ﬁnns
bra information om CITES ‐bestämmelserna.
Har du frågor som rör innehållet i denna folder eller
behöver mer information kan du kontakta berörda
Sjöhästar är B‐listade
myndigheter.

Kontaktuppgifter
• Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se
• Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se
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