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Inledning 

Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Hotade arter i Alternativ Medicin under 2007 
tagit fram en handlingsplan för hur länsstyrelserna kan jobba med tillsyn av handel med hotade arter. 
Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som 
medicinalväxter är enligt CITES-lagstiftningen skyddade från handel. Idag hotas över 30 000 olika 
arter på ett grund av ett ej hållbart utnyttjande av dem som naturresurser. I många fall är även 
förstörelse av livsmiljö ett stort hot om arterna. 

Syftet med projektet har varit att motarbeta den illegala handeln som finns med hotade arter. Eftersom 
området är komplext underlättas arbetet genom att genomarbetas på detta sätt - i projektform, där flera 
myndigheter kan ingå och bistå en samlad projektgrupp. 

Målen med projektet har varit att välja ut relevanta grupper av arter att rikta detta första arbete mot, 
samt att beskriva på ett utförligt och konkret sätt hur tillsyn kan bedrivas genom framtagandet av 
vägledning och underlagsmaterial. 

Urvalet av arter grundade sig på att det skall finnas en internationell reglering, CITES- eller 
habitatdirektivet (Bernkonventionen) av arten, samt att försäljning av dessa skall vara reglerad 
i svensk lagstiftning. Utvalda arter/artgrupper är följande; myskhjort, saigaantilop, tiger, 
leopard, noshörning, björn, sjöhäst, hoodia, aloe och ginseng. Produkter från dessa arter kan 
förekomma antingen obearbetade, t.ex. som bitar av ben, horn eller rötter eller som färdig ”medicin”, 
t.ex. piller, plåster och salvor. 

Hur marknaden för dessa produkter ser ut i Sverige idag är relativt okänt. Ingen regelrätt inventering 
av den har gjorts och ibland hittar tullen illegala produkter som importeras till Sverige. Vad vi vet är 
att marknaden består av flera delar. En stor del sker genom Internet-handel, både genom privat 
direktimport och för återförsäljning i Sverige. Hälsokostbutikerna saluför preparat med skyddade arter 
i, asiatsiska livsmedelsbutiker tillhandahåller traditionell asiatisk medicin och det finns även olika 
typer av skönhets- och hälsosalonger som säljer hälsomedel. Även homeopater, akupunktörer, med 
flera kan vara berörda. 

För att möjliggöra länsstyrelsernas operativa tillsynsinsats innehåller materialet bland annat en lathund 
över de utvalda artgrupperna, se flik 18. Lathunden består av artbeskrivningar, vetenskapliga namn, de 
namn under vilka arterna säljs samt bilder av de förpackningar man ofta finner arten i. Lathunden 
innehåller även hjälp till tydning av tecken. Materialet är på inget sätt komplett utan måste byggas på 
efter hand som tillsynsarbetet fortskrider och kunskapen ökar på området. 

Den arbetsmetod och det material som framarbetas under detta projekt ska även vara tillämpligt på 
framtida tillsynsuppgifter. Marknaden ändras ständigt och nya arter kommer i fokus för handeln. 
Projektet har genomförts i samverkan med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Tull-, Polis- och 
Åklagarmyndigheten samt organisationen WWF/Traffic. 

Följande personer har deltagit i projektgruppen och ansvarar för innehållet i detta vägledningsmaterial. 

Daniel Hansson, Länsstyrelsen Dalarnas län 
Hanna Dittrich Söderman, Länsstyrelsen Stockholms län 
Heléne Öhrling, Länsstyrelsen Västernorrlands län 
Lena Bondestad, Länsstyrelsen Norrbottens län 
Mats Forslund, WWF/Traffic (adjungerad projektmedlem) 
Elin Fornbacke, Miljösamverkan Sverige (projektledare) 
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Projektets referensgrupp har getts tillfälle att ta del av, och ge synpunkter, på framtaget material. 
Referensgruppen utgjordes av: 

Yvonne Lundell, Naturvårdsverket 
Henrik Forssblad, Rikspolisstyrelsen 
Carl Tamm, Rikskriminalpolisen 
Ernst Mehnert, Jordbruksverket 
Mats Palm, Åklagarmyndigheten 
Johan Rehnquist, Tullverket 

Materialet har även remitterats till länsstyrelsen i Skåne, Jönköping, Västra Götaland och 
Västerbottens län. 

Texter och mallar går för länsstyrelserna att ladda ner från Miljösamverkan Sveriges arbetsplats på 
adressen http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige/artskydd. 

Projektgruppen vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt granskat materialet, lämnat 
värdefulla synpunkter och stöttat arbetet. 

Huvudmän 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket 

Webbplats 
www.miljosamverkansverige.se 

Grupparbetsplats 
http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige 

Projektledare 
Ingela Höök 
tel 031-60 52 18 e-post ingela.hook@o.lst.se 

Biträdande projektledare 
Elin Fornbacke 
tel 018-19 50 43 e-post elin.fornbacke@c.lst.se 
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Lagstiftning 

Eftersom detta är ”färskvara” har projektgruppen valt att inte kopiera upp den lagstiftning som 
kan vara aktuell utan hänvisar endast till de mest aktuella lagarna och förordningarna. 

Länkar till hemsidor med lagstiftning finns angivna under flik 6. Där anges också vilka 
lagstiftningar som finns att hämta på de olika hemsidorna. 

EU-bestämmelser: 

• Rådets förordning (EG)338/97. (Se speciellt artikel 8). 

• Kommisionems förordning (EG) nr 865/2006. 

• Bilaga A - D till Rådets förordning (EG) 338/97. (Här finns arterna angivna samt vilken 
bilaga de finns på). För närvarande heter bilagan: Kommissionens förordning (EG) nr 
1332/2005. Den kommer under 2008 att bytas ut mot en ny. 

Svensk lagstiftning: 

• Miljöbalken (1998:808). (Se speciellt 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och 
växtarter, kap. 26 om tillsyn, kap.28 om tillträde samt 29 kap. påföljder 2 b §). 

• Artskyddsförordning (2007:845). 

• Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. 

Flik 2. Lagstiftning 



 

       

    

            
             

 
 

 
               

                  
          

             
             

           
 

                   
               
               

               
                 
                

              
              

     
 

                
                 

                    
                   

                  
                 

                   
       

 
                  

                 
               

              
             

              
                 

 
              

      
 
 

 
               

                    
                   

                 
              

 

Fakta om utvalda artgrupper 

Klassificeringen i CITES-förordningens bilagor gäller bilagorna A-D till rådets förordning (EG) nr 
338/97, så som deras utformning är vid fastställandet av detta material, januari 2008. 

Djur 

Myskhjort 
Myskhjortar är en djurfamilj som tillhör ordningen partåiga hovdjur och är nära släkt med hjortdjuren. 
Myskhjortarna lever i bergsområden, dock sällan över 1 600 m, och i kalla klimat i skogar med tät 
undervegetation. Utbredningen omfattar Ryssland, Kina, Syd- och Nordkorea, Mongoliet, Burma, 
Bhutan, Nepal och Afghanistan. Myskhjortarna omfattar endast ett släkte, Moschus, med minst fyra, 
kanske sex arter där den mest välkända är sibiriskt myskdjur, Moschus moschiferus. Följande 
uppgifter är därför framförallt baserat på kännedom om den arten. 

Myskdjuret är i storlek mindre än rådjur och kan väga upp till 17 kg. Myskdjuret har en del säregna 
egenskaper; hannen har ständigt växande, upp till 7 cm ur munnen utskjutande och spetsiga övre 
hörntänder, och båda könen saknar horn. Vidare har hannen en myskpung som ligger på djurets 
buksida, och som innehåller körtlar som avsöndrar mysk, ett starkt doftande ämne. Detta ämne har 
använts som en ingrediens i alternativmedicin och parfym i östra och södra Asien i 5000 år, och 
används vid åkommor som rör hjärta, nerver, andning och sexualitet. För att utvinna parfymen tar man 
hela myskkörteln från det dödade djuret och torkar den. Substanser med myskliknande doft tillverkas 
också på syntetisk väg. Efterfrågan till parfym har minskat de senaste decennierna medan efterfrågan 
för alternativmedicin har ökat. 

Själv använder myskdjurshanen förmodligen mysken för att markera revir och att locka till sig honor i 
parningstid. Naturlig mysk är en av de dyraste naturprodukter som finns och betingar ofta ett pris som 
är högre än för guld. Myskmängden från ett djur väger ca 25 gram och motsvarar ett halvår till ett års 
inkomst för en familj i vissa regioner. Ryssland, som är det enda land med en legal exportkvot av 
mysk, har år 2007 en legal kvot på 68,3 kg mysk vilket skulle motsvara ca 2 700 fullvuxna 
myskdjurshanar. Det beräknas att 4 -5 myskdjur dödas vid jakten på en vuxen hane, eftersom det är 
svårt för jägaren att urskilja honor och ungdjur. Detta skulle i så fall medföra att ca 12 000 myskdjur 
dödas för den legala ryska kvoten. 

Försök har gjorts att föda upp myskhjortar i fångenskap, framför allt i Kina, för myskens skull som går 
att utvinna från levande djur. Detta har dock inte nått några större framgångar. Idag är det främsta 
hotet illegal jakt för att utvinna mysk men också skogsbruk som förstör arternas levnadsmiljöer. Kina 
och Ryssland har de största populationerna av myskhjortar men arterna har minskat mycket, en 
minskning som påbörjades redan på 1800-talet. Antalet myskhjortar som finns kvar är mycket 
svårbedömt, men 1999 gjordes bedömningen att de ryska populationerna i Ryssland hade minskat med 
50 % de sista tio åren. Många av myskhjortarnas populationer är mycket små och hotade av utrotning. 

Populationer av myskdjur i Afghanistan, Bhutan, Indien, Burma, Nepal samt Pakistan är A-listade i 
CITES-konventionens bilagor. Övriga populationer är B-listade. 

Saigaantilop/Saiga 
Saigan, Saiga tatarica, tillhör också ordningen partåiga hovdjur men ingår i en grupp av antiloper. 
Arten blir ca 1,5 m lång, 80 cm hög och väger max 50 kg. Saigan skiljer sig från andra antilopdjur 
genom att det har en stor, snabelliknande nos som enligt en teori hjälper den att värma luften innan det 
inandas, vilket är en fördel i mycket kallt klimat. En annan teori är att nosens utformning underlättar 
andningen när sand och finpartiklar rörs upp i luften av de vandrande hjordarna. 

Flik 3. Fakta om utvalda artgrupper 1 



 

       

                   
              
           

 
                

                  
             

              
               

               
                 

               
                 

     
 

                  
                  
           

 
               

               
               
              
                

      
 

      

 

        

 

 
                   
                 
               
             

                 
                   

               

Under brunsten på vintern försöker var och en av vuxna hanarna att samla en hjord på ca 10-20 honor 
omkring sig. En kombination av påfrestningar under brunsten och en klimatmässigt hård vinter kan 
innebära att upp till 97 % av de vuxna hanarna dör. 

Saigan är ett nomadiskt djur som genomför långa, årstidsbundna vandringar i hjordar som en gång i 
tiden kunde omfatta upp till 200 000 djur. Arten lever framför allt i torra områden som stäpper och 
halvöknar. Tidigare sträckte sig saigans utbredningsområdet från Ukraina till Kina men har reducerats 
kraftigt. Omvandling av artens livsmiljö till områden för jordbruk och boskapsskötsel har varit en 
orsak, samtidigt som jakten länge har varit omfattande. Detta medförde att saigan i början av 1900-
talet var nära utrotning. Efter den ryska revolutionen blev arten fridlyst i Sovjetunionen och ökade 
därefter kraftigt i antal. Ett omfattande men legalt uttag skedde samtidigt av djur för köttets skull. Efter 
Sovjetunionens upplösning har den illegala jakten ökat dramatiskt och saigans nedgång, från ca 1, 2 
miljoner vid 1970-talets mitt till knappt 50 000 idag, är en av de snabbaste nedgångarna som har 
registrerats för en stor djurart. 

Mest hotad är den underart som finns i västra Mongoliet och som idag bara omfattar ca 1 200 
individer. En annan underart finns i ett område i Ryssland och i tre områden i Kazakstan (når vid 
vandringar också Uzbekistan och Turkmenistan), och omfattar maximalt 60 000 djur. 

Den illegala jakten har skett för både köttet och hanens horn, där hornen inom alternativmedicinen 
framför allt tros bota långvarig feber. Idag är tron på hornens medicinska egenskaper den främsta 
orsaken till den omfattande illegala jakten. Jakten på hanarna har medfört att dessa blivit mycket 
fåtaliga, vilket i sin tur har medfört kraftigt minskade fortplantningsmöjligheter för arten. Vid en 
räkning av arten i det ryska området i november år 2000 beräknades andelen vuxna hanar i 
populationen till bara 0,89 %. 

Saigan är B-listad i CITES-förordningens bilagor. 

Tiger i rörelse, Indien 2007, fotograf: Klas Eriksson 

Tiger 
Tigern, Panthera tigris, är det största av kattdjuren och kan bli 3,3 m lång och väga över 300 kg. 
Tigern hade förr en vidsträckt utbredning från Turkiet och österut genom hela Asien, men har idag en 
mycket fragmenterad utbredning med små populationer från Indien och österut. Den kan leva i 
mycket skilda naturmiljöer och klimat, från Sibiriens kalla barrskogar till Sydostasiens regnskogar och 
har också hittats på 3000 m höjd. Tigern äter främst medelstora växtätande djur som hjort, antilop och 
vildsvin. I början av århundradet fanns det runt 100 000 tigrar. Idag finns troligen färre än 5 000 vilda 
tigrar kvar, tre av de åtta underarterna är redan försvunna och övriga starkt hotade. 

Flik 3. Fakta om utvalda artgrupper 2 



 

       

 
              

              
               

              
                
              

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
            

 
                   

              
                 

 
                 

                
               

             
               

                  
 

              
             

             
                  
                

            

Troféjakt har tidigare bidragit till tigerns tillbakagång. Idag är den illegala jakten för alternativmedicin 
ett stort hot då tigerns olika kroppsdelar tros kunna vara verksamma mot impotens, feber, 
ledsjukdomar, hudsjukdomar mm. Även jakt efter tigern för pälsens skull, en alltför för hård mänsklig 
jakt på dess bytesdjur och ett ökat befolkningstryck med åtföljande försvinnande av naturmiljöer är 
orsaker till att tigern fortfarande minskar i antal. Allt eftersom tigern minskar i antal intensifieras den 
illegala jakten på andra stora kattdjur som används som substitut för tigern inom alternativmedicinen. 

Tigern är A-listad i CITES-förordningens bilagor. 

Leopard, fotograf: Philip van den Berg - Naturfotografernas Bildbyrå 

Leopard 
Leoparder är en grupp av stora kattdjur som omfattar fyra arter. 

Leopard, Panthera pardus, varierar kraftigt i storlek, från 1 till nästan 2 meter i längd och med en vikt 
på maximalt 90 kg. Leoparden är synnerligen anpassningsbar och har den största utbredningen bland 
de vilda kattdjuren. Den finns i många olika miljöer i många länder i Afrika och Asien. 

Leoparden äter det mesta, allt ifrån insekter till elandantiloper med en vikt på 900 kg. Leoparden har 
jagats mycket för pälsens skull, men också för att den tar tamboskap. Förstörelse av dess livsmiljöer, 
alltför hård mänsklig jakt på dess naturliga bytesdjur samt jakt för dess olika kroppsdelar till 
alternativmedicin, framför allt skelettet som bland annat tros hjälpa mot reumatism, påverkar också 
arten starkt. Leoparden har fortfarande en stor utbredning men minskar på många håll. Flera underarter 
är mycket starkt hotade, t ex amurleoparden där färre än 40 individer tros finnas kvar i det vilda. 

Trädleopard, Neofelis nebulosa, föredrar tropisk regnskog på höjder upp till 2000 meter, men kan 
också finnas i mangroveträsk och öppna gräslandskap. Arten är mycket skygg och föredrar 
otillgängliga områden långt från mänsklig verksamhet. Trädleoparden är en extremt god klättrare som 
bland annat livnär sig på apor. Den är det enda större kattdjur som kan klättra längs undersidan på 
grenar och också nedåt med huvudet först. Djuret uppnår en kroppslängd av drygt 1 m (svansen 
oräknad) och en vikt på upp till drygt 20 kg. 

Flik 3. Fakta om utvalda artgrupper 3 



 

       

 
                 

               
             
             

               
               

             
 

                
                 

                
                     

  
 

                
               

                 
                
               

               
                

       
 

              
                 

     
 
 

 
                

                  
              

               
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

I förhållande till sin storlek har trädleoparden de längsta hörntänderna av alla kattdjur, över 5 cm, och 
kallas därför ibland för ”den moderna sabeltigern”. Arten finns i Indien och österut inklusive den 
indonesiska övärlden, och antalet vuxna könsmogna individer beräknas vara färre än 10 000. 
Underarten Neofelis nebulosa brachyurus som bara funnits på Taiwan är förmodligen redan utrotad. 
Trädleoparden jagas mycket för sin dekorativa päls; vid en undersökning av illegala försäljare av vilda 
djur i sydöstra Kina år 1991 var dess päls den vanligaste bland kattdjuren till försäljning. 
Trädleoparden jagas även för tänderna samt för användning av skelettdelar till alternativmedicin. 

Neofelis diardi betraktades till helt nyligen som en underart av trädleopard men i mars år 2007 
publicerade WWF tillsammans med forskare en rapport som anger den som en egen art. Den har ännu 
inget svenskt namn men skiljer sig åt från trädleoparden genom att bland annat vara mörkare färgad. 
Den finns mellan 5 000 och 11 000 exemplar av arten på Borneo och mellan 3 000 och 7 000 på 
Sumatra. 

Snöleopard, Uncia uncia, lever på hög höjd, upp till 6000 m, i bergsregioner i Himalaya och 
Centralasien. Utbredning är extremt fläckvis och fragmenterad men arten finns framför allt i Kina och 
Tibet. Snöleoparden har en kroppslängd på upp till1,3 meter och når en vikt på maximalt 75 kg. 
Svansen är extremt lång, nästan lika lång som resten av kroppen. Snöleoparden äter det mesta i 
djurväg, men det vanligaste bytet är olika arter av vildgetter och vildfår som t.ex. stenbock. 
Populationen beräknas omfatta mellan 4 000 - 7 000 individer. Snöleoparden jagas mycket för sin 
värdefulla päls, för att den tar boskap samt för användning av skelettdelar till alternativmedicin, i det 
senare fallet ofta som ersättning för tigerben. 

Alla leoparder utom Neofelis diardi är A-listade i CITES-förordningens bilagor. Neofelis diardi är så 
ny som egen art att den hittills inte har hunnits behandlas separat i CITES-konventionen, men ingår i 
familjen Felidae som är B-listad. 

Noshörning 
Noshörningar är en djurfamilj som omfattar fem arter i Afrika och Asien. Samtliga arter har minskat 
mycket kraftigt även om två av arterna har ökat i antal under senare tid. Orsaken till minskningarna är 
framför allt illegal jakt för hornens skull. Hornen används inom alternativmedicinen mot bland annat 
feber. Dessutom används hornen som skaft på ceremoniella dolkar i mellersta Östern. Andra hot är 
förstörandet av livsmiljöer som nedhuggning av skogar. 

Pansarnoshörning på språng, Indien 2007, fotograf: Klas Eriksson 
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Indisk pansarnoshörning, Rhinoceros unicornis, finns i Nepal och östra Indien. Den lever på 
grässlätter och i skogar och håller gärna till i vatten där den betar olika vattenväxter. Hannen kan väga 
upp till 2 300 kg och bli 3,6 meter lång. Tack vare strikta skyddsåtgärder har populationen ökat från 
600 individer år 1975 till ca 2 500 individer idag. 

Javanoshörningen, Rhinoceros sondaicus, är ett av världens mest sällsynta däggdjur då det totalt bara 
finns ca 65 individer kvar. Av dessa finns maximalt 15 i Vietnamn och resten på Java där de flesta 
lever i en nationalpark. Arten lever i regnskogar och kan väga upptill 1 400 kg och bli 3,3 m lång. 
Ingen javanoshörning finns i fångenskap. 

Sumatranoshörning, Dicerorhinus sumatrensis, är den minsta av alla noshörningsarter och lever i 
regnskog. Det är den enda noshörningsarten i Asien som har två horn. Arten blir max cirka 3,1 m lång 
och kan nå en vikt på 800 kg. Djuret har en gles rödbrun päls vilket skiljer den från övriga arter. Idag 
räknar man med att det finns ca 300 sumatranoshörningar kvar i frihet. Tidigare fanns den från Indien 
och österut, idag finns den kvar på Sumatra, Borneo, i Malaysia och möjligen Thailand. En underart 
som funnits i Indien, Bangladesh och Burma är förmodligen redan utrotad. 

Trubbnoshörningen eller vit noshörning, Ceratotherium simum, är den största noshörningen och kan 
väga närmare 3 000 kg och nå en längd på 4 m. Arten lever på öppna grässlätter eller med gles 
vegetation av träd och buskar. Den förekommer i två distinkta och geografiskt åtskilda underarter. Den 
sydliga underarten är för närvarande inte starkt hotad, det finns 10 - 12 000 exemplar, nästan alla i 
Sydafrika. Den nordliga underarten är extremt hotad och förekommer bara med cirka 25 exemplar i en 
nationalpark i Republiken Kongo. 

Spetsnoshörning eller svart noshörning, Diceros bicornis, fanns för knappt hundra år över större delen 
av Afrika söder om Sahara. Minskningen har under de senaste 60 åren varit över 90 % och idag finns 
bara ca 3 600 djur kvar i södra Afrika. En underart som lever i norra Kamerun är extremt hotad då bara 
kanske 10 djur finns kvar. Spetsnoshörningen kan bli 3,8 m lång och väga 1 400 kg. Arten lever 
framför allt på grässlätter med inslag av träd och buskar. 

Samtliga noshörningar är A-listade i CITES-förordningens bilagor, med undantag för populationer av 
den sydliga underarten av trubbnoshörning i Sydafrika och Swaziland som är B-listade. Det senare 
”gäller uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och 
godtagbara destinationer och handel med jakttroféer”. 

Björn 
Björnfamiljen Ursidae omfattar åtta arter, bland annat vår svenska brunbjörn. Det är framför allt fyra 
arter som jagas hårt för användning inom alternativmedicin; kragbjörn, malajbjörn, läppbjörn och 
glasögonbjörn. Allt eftersom dessa arter minskar kommer dock troligen efterfrågan på även brunbjörn 
att öka inom alternativmedicinen. 

Det är främst björnarnas galla och gallblåsa som är mycket eftertraktade. Gallan används som medicin 
mot leversjukdomar, hjärtsjukdomar, hemorrojder mm. Gallblåsan används vid problem med lever, 
mage och diverse sjukdomstillstånd som feber och matsmältningsproblem. Priset för en gallblåsa från 
björn har ofta betalats med upp till $500 per gram i Asien. En torkad gallblåsa väger 50 – 125 gram. 

Björnar hålls också i fångenskap för utvinning av galla, något som startade i början av 1980-talet och 
nu är utbrett i framför allt Kina. År 1999 hölls officiellt 7 002 björnar, framför allt kragbjörnar, i 
fångenskap i Kina. År 2003 fanns 2 409 björnar i fångenskap i Vietnam och år 2004 1 800 björnar i 
Sydkorea. Björnarna hålls ofta på ett sätt som medför stora lidande för djuren. Det är dock en utbredd 
uppfattning bland användare att galla och gallblåsa från vilda björnar har betydligt bättre effekt än de 
från fångna björnar. 
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Andra orsaker till arternas minskningar är jakt för att björnarna dödar tamdjur, för pälsens skull, 
användning av ramar och andra delar till föda samt för ungarna som t.ex. dresseras till uppvisning. 
Förstörelse av deras livsmiljöer är också i de flesta fall ett allvarligt hot. 

Kragbjörn, Ursus thibetanus, har en vidsträckt utbredning; södra Asien, nordöstra Kina, östra 
Ryssland samt Japan. Den föredrar regnskogar och ekskogar, ofta på hög höjd. Den kan väga upp till 
150 kg och nå en längd av 1,8 m. Kragbjörnen är allätare men livnär sig huvudsakligen av växter. 
Antalet kragbjörnar är inte känt men många populationer anses som starkt hotade och arten minskar på 
de flesta håll. Kragbjörnen är den mest eftertraktade björnen inom alternativmedicinen. 

Malajbjörn, Helarctos malayanus, finns i Sydostasien och lever framför allt i låglandsregnskog, ofta 
uppe i träden. Det är den minsta björnen inom björnfamiljen med en vikt på ca 65 kg och en längd på 
ca 1,5 m. Den har en extremt lång tunga som utsträckt kan bli 25 cm lång. Födan består främst av 
frukt, insekter, termiter och daggmask. Malajbjörnarna är den minst kända av de olika björnarterna och 
samtidigt en av de sällsyntaste, men antalet är inte känt. En bedömning är att en minskning av 
populationerna har skett med > 75 % de sista 100 åren. 

Läppbjörn, Melursus ursinus, finns i Bangladesh, Indien, Nepal, Sri Lanka och Bhutan. Den kan väga 
145 kg och bli1,8 m lång och har en påfallande lång päls. Det är också den enda björnen med 
långhårig päls på öronen. Läppbjörnen förekommer huvudsakligen i regnskogar men finns även i 
gräsområden och torra skogar. Läppbjörnen är specialiserad på insekter, framför allt termiter, samt 
frukt. Arten har minskat sedan slutet av 1800-talet på grund av jakt och nedhuggning av skogar 
Beståndet uppskattas till ca 10 000 individer men populationer utanför skyddade områden minskar 
generellt. 

Glasögonbjörn, Tremarctos ornatus, finns i Anderna i Sydamerika. Arten föredrar fuktiga bergsskogar 
upp till 500 m höjd men kan påträffas i många andra miljöer. Den är känd för att vistas mycket uppe i 
träden och äter framför allt växter och frukt. Det är en liten björn som kan bli 2 m lång och väga 175 
kg. Färre än 2000 glasögonbjörnar tros finnas kvar i det vilda. 

Brunbjörn, fotograf: Bo Kristiansson - Naturfotografernas Bildbyrå 

Brunbjörn, Ursus arctos, är den björn som har den största utbredningen och förekommer i norra och 
centrala Europa, Asien samt Nordamerika. Den finns i många olika miljöer, från kust- och 
bergsområden till tundra. Den kan som mest väga 600 kg (Nordamerika) och bli nästan 3 m lång. I 
nordliga områden går brunbjörnen i ide större delen av vintern. Brunbjörnen är en allätare men en stor 
del av födan utgörs av växter, bär och insekter. Brunbjörnen är fortfarande en av de talrikaste 
björnarterna men har minskat kraftigt i utbredning och antal i stora delar av världen, och flera 
populationer är helt borta. Ett exempel är USA där antalet brunbjörnar i början av 1900-talet 
beräknades till ca 100 000, idag återstår färre än 1000. I Sverige däremot har arten istället ökat mycket 
under de senaste årtionden och stammen bedöms i dagsläget omfatta ca 2 600 björnar. 
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Samtliga dessa björnar är A-listade i CITES-förordningens bilagor. 

Sjöhäst 
Sjöhästar, Hippocampus, är en grupp av särpräglade små fiskar som omfattar ca 35 havslevande arter. 
De lever bland sjögräs, i mangroveskogar och på korallrev i smala kustremsor i varmare vatten, 
vanligen på ett djup mellan 1-15 meter. Storleken varierar från 1 – 35 cm i längd. Arterna 
karakteriseras av begränsad utbredning, låg rörlighet, små hemmaområden, låg vuxen naturlig 
dödlighet, långsam fortplantning, lång föräldravård samt parning med endast med en partner. Dessa 
egenskaper medför att arterna är känsliga för exploatering. Hoten är framför allt det ökade fisket på 
grund av den kraftigt ökade efterfrågan inom alternativmedicinen, där sjöhästarna används mot många 
åkommor som astma, impotens och smärta. Andra hot är fångst för användning som akvariefisk och 
som souvenirer, att de fångas oavsiktligt vid annat fiske samt att deras naturmiljöer som korallrev och 
mangroveskogar förstörs. Många fiskare har börjat fånga sjöhästar då annan fisk har minskat eller 
försvunnit på grund av överfiske. 

År 2001 beräknades den årliga totala konsumtionen vara minst 25 miljoner sjöhästar. Det stora uttaget 
har medfört stora minskningar i många områden, exempelvis har populationer vid Filippinerna 
minskat med 70 % mellan 1985 och 1995. 

Alla sjöhästar är B-listade i CITES-förordningens bilagor. 

Växter 

Hoodia 
Hoodia är ett släkte av kaktusliknande växter som omfattar ca 16 arter. Samtliga arter förekommer i 
torra områden i södra Afrika; Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika. Flera arter förekommer i 
mycket stora populationer över stora områden men har samtidigt mycket fläckvis inom 
utbredningsområdena. Andra arter har mycket begränsad förekomst, vissa med utbredningsområden på 
mindre än 10 mil2. 

Det är främst en art, Hoodia gordonii, som säljs som en produkt för aptitminskning i framför allt 
västvärlden, d.v.s. som ett slags bantningsmedel. Arten har en stor utbredning och omfattande 
insamlingar för medicinskt bruk görs främst av denna art, men andra arter insamlas också då de kan 
vara svåra att skilja åt. 

Insamlingarna har nu blivit ett hot mot åtminstone tio av de vilda arterna, andra hot är förstörelse av 
deras levnadsmiljöer samt insamling för trädgårdsändamål. Försök görs att odla hoodia i Sydafrika 
och Namibia. 

Samtliga arter av hoodia är B-listade i CITES-förordningens bilagor, inklusive alla delar och 
produkter. Undantag för viss del av handel med hoodia är under framtagande. Uppdatering om 
gällande regelverk görs på Jordbruksverket eller Naturvårdsverket. 

Aloe/Aloë 
Aloe/Aloë är ett växtsläkte av liljeväxter som omfattar cirka 400 arter. De kommer ursprungligen från 
torrare delar i Afrika samt på Arabiska halvön, Madagaskar och andra öar runt Afrika. De är införda 
och spridda i Medelhavsområdet, Kina och Indien. Många av arterna har en liten utbredning och är 
strikt begränsade till vissa miljöer. Växterna är örtartade, buskar eller små träd, ofta med en tjock rot. I 
arternas ursprungsområden används i stort sett alla arter för lokalt bruk som medicin. 

Aloe ingår i många hälsoprodukter för såväl invärtes och utvärtes bruk. Det som används är den 
trögflytande, gröna gelé som gömmer sig inuti bladen på växten. Aloe sägs bland annat läka sår, 
eksem, lindriga brännskador och psoriasis, bota acne och torr hud, stärka immunförsvaret samt bota 
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magkatarr och andra magproblem. Arterna används också som trädgårds- och krukväxter. Insamling 
för medicinska ändamål är ett hot mot många av arterna, både direkt och indirekt då arterna kan vara 
svåra att särskilja. År 1998 ansågs 158 av arterna var globalt hotade. 

Följande 21 arter är A-listade i CITES-förordningens bilagor; A. albida, albiflora, alfredii, bakeri, 
bellatula, calcairophila, compressa, delphinensis, descoingsii, fragilis, hawarthioides, helenae, laeta, 
parallelifolia, parvula, pillanssi, polyphylla, rauhii, suzannae, versicolor och A. vossii. 

Alla övriga arter är B-listade med undantag av Aloe vera/barbadensis, äkta aloe. När det gäller de B-
listade arterna så omfattar listningen inte frön, sporer, pollen, plantor eller vävnadskulturer erhållna in 
vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare. Snittblommor från artificiellt 
förökade växter är inte heller B-listade. 

Aloe vera/barbadensis - äkta aloe, är den vanligaste arten i handeln och också den art som främst odlas 
idag för kommersiellt bruk i framför allt USA, Mexico och Dominikanska republiken. Äkta aloe är 
inte alls listad i CITES-förordningens bilagor 

Ginseng 
Ginseng, släkte Panax, består av elva långsamt växande arter som finns i kallare klimat i norra Asien, 
Nordamerika och Kanada. Inom alternativmedicinen är det framför allt de två arterna amerikansk 
ginseng och asiatisk ginseng som används, och där har insamlingen blivit ett allvarligt hot. Ett annat 
hot är nedhuggning av de skogar de växer i. 

Båda arterna odlas kommersiellt men det anses att vilt levande exemplar har kraftigare medicinsk 
effekt. Arterna anses bland annat ha annat en uppiggande effekt, förbättra minnet och 
koncentrationsförmågan samt bidra till ett starkare immunförsvar. 

Amerikansk ginseng, Panax quinquefolius, har ett stort utbredningsområde i Nordamerika och Kanada 
och finns framför allt i fuktiga, näringsrika skogar. Arten har minskat mycket i större delen av sitt 
utbredningsområde. 

Asiatisk ginseng, Panax ginseng, fanns en gång i östra Ryssland, på Koreahalvön och i Kina i 
blandskogar av barr- och lövträd. Arten har minskat mycket kraftig och finns nu bara kvar mycket 
sällsynt i några områden i Ryssland. Den odlas i Kina, Sydkorea och andra asiatiska länder. 

Båda dessa arter är B-listade i CITES-förordningens bilagor. B-listningen gäller alla hela och skivade 
rötter och delar av rötter, utom bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter, extrakt, 
tonikum, teer och konfekt. Övriga arter är inte CITES-listade. 

En art som ofta förväxlas med de tidigare är sibirisk ginseng/rysk rot, Eleutherococci radix. Den är 
dock ingen äkta ginseng utan en avlägsen släkting men anses ha liknande medicinska effekter. Denna 
art är inte heller CITES-listad. 

Källor 
A.E. Brehm, Djurens Lif, andra upplagan, 1882-1888, http://runeberg.org/brehm/ 
Animal Diversity Web, http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html 
African Rhino, Status survey and Conservation Action plans, IUCN 1999 
Asian rhinos: Status survey and Conservation Action plans, IUCN 1997 
Bears: Status survey and Conservation Action plans, IUCN 1999 
CITES, http://www.cites.org/ 
Deer: Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN 1998 
International Rhino Foundation, http://www.rhinos-irf.org/index.htm 
IUCN/SSC Cat Specialist Group - Cat Species Information, http://lynx.uio.no/lynx/catsgportal/cat-
website/20_cat-website/home/index_en.htm 
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The Ultimate Ungulate page, http://www.ultimateungulate.com/ 
Traffic, http://www.traffic.org/Home.action 
UNEP-WCMC Species Database, http://sea.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/ 
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan, IUCN 1996 
World Life Conservation Society, Saving tigers, http://savingtigers.com/st-home 
World Society for the protection of animals, http://www.wspa-international.org/ 
World Wildlife Found, WWF, http://www.wwf.se/show.php?id=1001153 
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Regelverk för hygienlokaler och 
livsmedelsföretag 

Tillsynsbesök kan komma att ske hos verksamheter som huserar både hygienlokaler och 
livsmedelsföretag, och därför är det av vikt att veta vilka övriga regler dessa företag har att följa Det är 
alltid bra att kontakta kommunens miljökontor inför tillsyn. De företag som kan komma att bli aktuella 
för tillsynen kan finns i ett register hos dem. Den tillsyn kommunen bedriver handlar framför allt om 
att se till att kraven på hygien uppfylls och att hälsofarliga produkter inte säljs. 

Hygienlokaler 
Den som planerar att starta en lokal för hygienisk behandling är skyldig att göra en anmälan till Miljö-
och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten startar. Skyldigheten att anmäla finns i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38. Som hygienlokal räknas till exempel en 
lokal för akupunktur, fotvård, frisersalong, håltagning/piercing, hudvård, skönhetsbehandling, 
diatermi, solarium, massage och annan kroppsvård, kiropraktik och liknande. 

När miljökontoret har fått in anmälan inspekteras lokalen och därefter ges ett skriftligt beslut. Miljö-
och hälsoskyddsnämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått. Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan få betala 
miljösanktionsavgift. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är skyldig att anmäla överträdelser till polis 
eller åklagare. 

Livsmedelsföretag eller livsmedelsverksamhet 
Från 1 januari 2006 gäller nya EG-förordningar för livsmedelshantering. Till livsmedel räknas allt som 
man äter som inte är klassat som läkemedel. Godkända naturmedel är en undergrupp till läkemedel. 
Syftet är att höja livsmedelssäkerheten och göra reglerna enhetliga inom EU. Reglerna gäller hela 
livsmedelskedjan från foder till färdiga livsmedel och servering. Livsmedelsföretagaren har ansvaret 
för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen. Reglerna 
är inriktade på de mål som ska uppnås och ger företaget möjlighet att välja olika vägar för att uppnå 
god livsmedelssäkerhet. Med livsmedelsföretag menas ett privat eller offentligt företag med viss 
varaktighet och organisation. Oavsett om man är livsmedelsföretagare eller inte, är den som bedriver 
livsmedelsverksamhet ansvarig för att livsmedlen är säkra när de säljs eller överlåts. 

För vissa företagare räcker det med att registrera anläggningen hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Andra företag måste få sin anläggning godkänd innan den får tas i bruk. Alla livsmedelsföretag ska 
uppfylla relevanta krav för egenkontroll, utrustning samt lokaler oavsett om anläggningen ska 
registreras eller inte. 

Stor vikt läggs vid företagens egenkontrollssystem. Företagaren ska i sin verksamhet analysera 
riskerna som kan påverka livsmedlen och använda goda säkerhetsrutiner. Branschorganisationerna har 
en viktig roll i att hjälpa företagen. De ska ta fram råd och riktlinjer som hjälper företagen att uppfylla 
livsmedelslagstiftningens krav. En vägledning om vad man bör tänka på när man startar ett 
livsmedelsföretag finns under flik ”Företag” på Livsmedelsverkets hemsida. 

Den lagstiftning som gäller är förordning (EG) 178/2002, allmänna principer och krav för 
livsmedelshantering, förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien samt förordning (EG) 853/2004 
särskilda hygienregler för animaliska livsmedel. Dessa finns under flik ”Lagstiftning” på 
Livsmedelsverkets hemsida. Där finns även en vägledning om märkningsföreskrifterna, lista över 
växter som är olämpliga i livsmedel och en ”svart lista” över livsmedel som inte får säljas på grund av 
för höga halter av bekämpningsmedel. 
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Befogenheter vid tillsyn enligt miljöbalken 

(Utdrag ur Naturvårdsverkets handbok om operativ tillsyn, 2001:4) 

2.7 Tillträde 
För att kunna genomföra de tillsynsuppgifter som myndigheterna ska utföra krävs att dess personal har 
möjlighet att få tillträde till och göra undersökningar av enskilda anläggningar och markområden. 
Bestämmelser som ger myndigheternas personal rätt till sådant tillträde finns i 28 kap. MB. 

I det kapitlet finns även bestämmelser som kan vara nödvändiga för att en verksamhetsutövare ska 
kunna utföra de undersökningar eller vidta de skyddsåtgärder som krävs, t.ex. villkor i tillståndsbeslut. 
Skyldighet att utföra kompensationsåtgärder eller efterbehandling kan också förutsätta tillträde till 
annans mark. 

I 28 kap. 7 § MB finns bestämmelser om möjlighet att meddela förbud vid vite att rubba eller skada 
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar enligt 28 kap. 1–5 §§. 
Detsamma gäller om utrustning för pumpning eller liknande behöver sättas ut. 

I 28 kap. 6 § finns en särskild aktsamhetsregel om att åtgärder enligt 28 kap. 1-5 §§ ska utföras så att 
minsta skada och intrång orsakas. 

2.7.1 Tillträde för att fullgöra en myndighets uppgifter – 28 kap. 1 § 
Om en verksamhetsutövare inte medger tillträde, kan det ändå få ske: 

I första hand bör överenskommelse om tillträde träffas med verksamhetsutövaren. I den mån en 
effektiv tillsyn förutsätter oanmälda inspektionsbesök bör sådana genomföras även om tillträde inte 
medges. Tillsynsmyndigheten bör tvångsvis bereda sig tillträde endast om ägaren eller innehavaren 
motsätter sig tillträde. 

Det understryks i förarbetena21 till MB att endast sådana åtgärder får vidtas som behövs för att 
myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. En myndighet har alltså inte längre gående rätt än vad 
som motiveras av dess egna åligganden. 

Paragrafen ger rätt inte bara för myndigheter utan också den som handlar på myndighetens uppdrag, 
t.ex. den som enligt 26 kap. 8 § utför en besiktning på en tillsynsmyndighets vägnar. 

2.7.2 Tillträdesrätten var och i vilka sammanhang? 
Tillträdesrätten innebär utöver rätten att få vistas på fastigheten att någon annan än ägaren i vissa fall 
har rätt att ta egendom i anspråk för att utföra både undersökningar och vidta mer eller mindre 
omfattande åtgärder, även om ägaren motsätter sig det. En myndighet, eller någon som har uppdrag av 
en myndighet att utföra ett visst arbete, har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt MB:s bestämmelser. 

De myndighetsuppgifter som är aktuella i det här fallet är t.ex. tillsynsuppgifter som inspektioner och 
mätningar inom ett område där en verksamhet bedrivs eller inom ett område som påverkas av en 
verksamhet. Det kan också vara fråga om att göra särskilda undersökningar som t.ex. radonmätningar, 
genomföra kartläggningar, inventera naturresurser, göra förberedande undersökningar inför ett 
områdesskydd, undersöka en bil för att kontrollera ev. olovlig hantering av utrotningshotade djur och 
växtarter o. dyl. 

Tillträde till transportmedel kan bli aktuellt t.ex. när en tillsynsmyndighet ska fullgöra uppgifter i 
frågor om dumpning av avfall eller olovlig hantering av utrotningshotade djur eller växtarter. 

Flik 5. Befogenheter vid tillsyn enligt miljöbalken 1 



 

        

                
                

                  
              

       
 

    
                  
                 
             

             
               

 
    

                
                

               
     

 

Tillträde till bostäder får endast ske under förutsättning att det behövs för att förebygga eller undanröja 
olägenheter för människors hälsa, se 26 kap. 6 § andra stycket MB. Begränsningen vad gäller bostad 
gäller inte utanför själva bostaden, t.ex. i en villaträdgård. Om det finns misstanke om att ett brott har 
begåtts som har fängelse i straffskalan får därutöver åklagare, polis eller domstol besluta om 
husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken. 

2.7.3 Biträde av polis 
Om tillträde till en anläggning eller ett område vägras, finns möjlighet att begära hjälp av polisen se 28 
kap. 8 § MB. Polismyndigheten ska i detta sammanhang inte utföra några andra åtgärder än att skydda 
och hjälpa tillsynsmyndighetens personal, om det föreligger risk för hot eller handgripligheter i 
samband med tillsynens utövande. Det understryks i förarbetena att möjligheten inte ska användas 
annat än när det är nödvändigt för att tillträde eller en åtgärd ska kunna ske. 

2.7.4 Ersättning för ingripande 
Undersökningsarbetet ska utföras så att minsta skada och intrång vållas. Den som utför åtgärderna är i 
vissa fall skyldig att betala ersättning för skada och intrång till innehavaren av den fastighet eller 
anläggning där tillträdet sker. Fråga om ersättning för skada och intrång prövas av miljödomstol enligt 
reglerna i 31 kap. MB. 

Flik 5. Befogenheter vid tillsyn enligt miljöbalken 2 



 

       
 

     

   
                 

               
               

       
 

                    
  

  
          
                

               
                 

              
                  

   
 

              
              

  
 

                   
              

      
 

              
              

                
             

  
 

  
   

 
 
 
             
    

E-post om gränsdragning vid tillsyn 

Fråga från projektgruppen: 
Vi har en fråga angående gränsdragning vid tillsynen av hotade arter är; en del alternativ medicin säljs 
i livsmedelsbutiker som har "hygienlagar" att rätta sig efter. Handläggare har blivit nekade tillträde på 
grund av detta, verksamhetsutövaren menade att man inte fick släppa in någon på grund av 
tillträdesförbud med avseende på hygien och risker. 

Hur ligger det till? Har vi rätt att kräva tillträde till lokaler som enligt Miljö och hälsa inte ska has 
tillgång till? 

Svar från jurist Conny Öhman, Naturvårdsverket den 10 juli 2007: 
Enligt 4 § och punkten G i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken framgår 
att länsstyrelsen utövar operativ tillsyn över Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 
1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem samt 
kommissionens förordning (EG) 939/97 av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen 
av rådets förordning (EG) nr 338/97* om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av 
handeln med dem. 

Genom utpekandet måste även regeringen anses ha förordnat länsstyrelsen enligt 26 kap. 5 § 
miljöbalken. Det vill säga att tillsynsbestämmelserna i balken har gjorts tillämpliga på tillsyn över 
EG:s CITES-förordningar. 

En myndighet har rätt till tillträde enligt 28 kap. 1 § miljöbalken för att fullgöra sina uppgifter. 28 kap. 
innehåller ytterligare bestämmelser om tillträde. Min bedömning är alltså att länsstyrelsen har rätt till 
tillträde för att kunna bedriva CITES-tillsyn. 

Som jag ser det kommer CITES-tillsynen att överlappa annan tillsyn som utövas av näringsidkare, 
t.ex. livsmedelstillsyn. Att en näringsidkare kan komma att omfattas av tillsyn enligt flera regelverk 
och av flera myndigheter är dock ingenting nytt. Det bör om möjligt koordineras och regelverket bör 
om möjligt utformas för att minimera sådana situationer. Näringsidkare kan alltså inte neka 
länsstyrelsen tillträde. 

Conny Öhman 
miljöjuridiska enheten, Rj 
Naturvårdsverket 

* Projektgruppens förtydligande efter fråga: Denna förordning byter ständigt nummer och heter just 
nu Kommissionens förordning 865/2006. 
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Hemsidor 

Lagstiftning 
www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910 Svensk författningssamling (SFS). 

Riksdagens databas där alla lagar och 
förordningar publiceras. Här finns även 
propositioner m.m. att hämta. 

www.notisum.se/ Notisum och tjänsten Rättsnätet. Här 
finns alla svenska lagar och förordningar 
tillgängliga. På Rättsnätet finns lagar, 
förarbeten, myndighetsnormer, rättsfall, 
europarätt, SFS-guide, laglistor. 

www.lagrummet.se Lagrummet.se är en gemensam 
webbplats för den offentliga 
förvaltningens rättsinformation. Här finns 
rättsinformation från Regeringen, 
Riksdagen, högre domstolar, statliga 
myndigheter. Även en del internationell 
information finns tillgänglig. 

www.jordbruksverket.se 
Se under länken ”Djur & veterinär” 

Under avdelningarna CITES och 
artskyddsförordningen finns information 
om den lagstiftning som gäller samt 
bilagorna till rådets förordning 338/97 
(de bilagor för CITES som gäller inom 
EU). 

www.naturvardsverket.se Under rubriken “Att vara ute i naturen” 
finns länken ”Du, djuren och växterna”. 
Där finns information om handeln med 
vilda djur och växter. 

www.algonet.se/~fogelvak Här finns de viktigaste lagstiftningarna 
som berör handeln med vilda djur 
samlade. 

www.eu-wildlifetrade.org Här finns EU:s och de 27 
medlemsländernas lagstiftningar 
samlade. 

Berörda myndigheter 
www.jordbruksverket.se Jordbruksverket 

www.kustbevakningen.se Kustbevakningen 

Flik 6. Hemsidor 



 

   

    
 

  
 

  
 

  
 

   
 

 
   

        
    

     
      

    
  

 
   

      
 

     
       

     
   

 
   

       
    

    
   

 
      

      
     

     
 

 
 

 
   

   
     

   
 

      
       
       
     

 
 

      
       

    
 

 
 
 

     
       
    

www.lst.se/lst/ Länsstyrelsernas hemsida 

www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket 

www.polisen.se Polisen 

www.tullverket.se Tullverket 

www.aklagare.se Åklagarmyndigheten 

Information 
www.kew.org/scihort/ecbot/ecbot-cmpac.html The Botanic Garden, Kew i England 

The Chinese Medicinal Plants 
Authentication Centre (CMPAC) at the 
Royal Botanic Gardens. Här finns bra 
information om traditionell Kinesisk 
medicin (TCM). 

http://www.traffic.org 
sök på ”medicinal” på hemsidans sökmotor 

TRAFFIC:s hemsida om handeln med 
vilda djur och växter. Här finns en 
mängd artiklar om handeln med 
medicinalväxter och medicinaldjur. 

www.panda.org 
sök på ”medicinal” på hemsidans sökmotor 

Världsnaturfonden WWF har många 
uppgifter om handeln med 
medicinalväxter och medicinaldjur. 

www.cites.org/eng/resources/species.html UNEP World Conservation Monitoring 
Centre. Här finns en databas med 
information om CITES-listade djur- och 
växtarter samt allmän information om 
CITES. 

www.cites.org CITES-konventionens hemsida. Här 
finns information om CITES-
konventionen och handeln med vilda 
djur och växter. 

Observera att bilagorna över de arter 
som listas av CITES ej skall användas 
inom EU utan då skall bilagorna till 
rådets förordning EG nr 338/97 
användas. 

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm EU kommissionens hemsida om 
handeln med vilda djur och växter. Här 
finns mycket att läsa. 

http://quin.unep-wcmc.org/eu/taxonomy/ EU Wildlife Trade Reference Database. 
Här finns uppgifter om de olika arterna 
som upptas på listorna. 
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www.wspa.se/index.asp WSPA - The World Society for the 
Protection of Animals. Här finns bl.a. 
uppgifter om handeln med björngalla. 

www.iucn.org IUCN – den internationella 
naturvårdsunionen. Här finns IUCN:s 
rödlistor med information om hotade 
arter och deras status. 

http://www.ukcites.gov.uk/default.asp Information från myndigheter i 
Storbritannien om handel med vilda djur 
och växter. Här finns allmän 
information, lagstiftning, rapporter, 
statistik m.m. 

www.artdata.slu.se ArtDatabanken. Här finns information 
om hotade arter i Sverige. 

www.nrm.se Naturhistoriska riksmuseet. Här finns 
biologisk information om arter från 
olika delar av världen. 

http://www.halsokostradet.se/default.aspx Hälsokostrådet är ett samarbetsorgan för 
hälsobranschen i Sverige. Här finns bra 
information om och länkar till olika 
aktörer inom hälsokostområdet. 

www.chinesemedicalcenter.se Chinese Medical Center (CMC) i 
Sverige. Här förklaras vad traditionell 
kinesisk medicin är för något och vilka 
behandlingsformer som finns. 

Flik 6. Hemsidor 
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Gör en enkel tidplan 

För att underlätta arbetet med tillsynen kan du upprätta en enkel tidplan. Tidplanen är även 
tänkt att fungera som en checklista eller arbetsordning, så att inga moment glöms bort. 
Nedanstående aktiviteter bör ingå i tidplanen och arbetet bör genomföras i ordning enligt 
nedan. 

• Inledande samverkan med andra berörda myndigheter 

• Hitta och välj ut tillsynsobjekt 

• Upprätta en lista över tillsynsobjekten 

• Förankra arbetet internt med ledning och informationsansvarig (med tanke på eventuell 
uppmärksamhet i media) 

• Samverka med berörda myndigheter inför tillsynsbesöken 

• Genomför tillsynen hos verksamhetsutövarna 

• Efterarbete - skriva tillsynsprotokoll, eventuella förelägganden och åtalsanmälningar. Det är 
viktigt att anmälan görs snarast och den kan kompletters med mer uppgifter efter hand, om 
nödvändigt 

• Ett eventuellt pressmeddelande om kampanjens utfall och resultat måste göras i samråd med 
åklagare och polis med tanke på eventuellt pågående förundersökningar 

Flik 9. Gör en enkel tidplan 



   
 

      

    

              
              

               
            

             
 

                 
                  

   
 

             
               

               
              

                
           

              
 

              
    

 
   

        

     

      

           

Samverka med andra myndigheter 

Samverkan mellan berörda myndigheter är viktigt för att tillsynen ska kunna genomföras på ett 
effektivt sätt. Länsstyrelsens ansvar för samarbete mellan myndigheter regleras bland annat i 14 § 
förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Där anges att för att förebygga miljöbrott och för 
att effektivisera hanteringen av dessa, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan polismyndigheter, 
åklagarmyndigheter och de myndigheter som svarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. 

Om ni har för avsikt att bedriva operativ tillsyn med stöd av detta material, rekommenderar vi varmt 
att ni tidigt i arbetet etablerar kontakt med i första hand polis och åklagare, samt i förekommande fall 
tullen och kommunen. 

Vi rekommenderar möten mellan berörda tjänstemän vid de olika myndigheterna, för att underlätta 
kontakterna i samband med det operativa arbetet. Dessa möten kan vara informella. I samband med 
tillsynsbesöken är ett gott stöd från andra berörda myndigheter som är insatta i frågeställningarna av 
mycket stort värde. Polis, åklagare och Länsstyrelsen bör efter samråden vara införstådda med vilka 
roller var och en har i arbetet innan arbetet sätter igång. Lämpliga tider för genomförandet av 
Länsstyrelsens operativa tillsynsinsatser bör diskuteras mellan myndigheterna, så att polis och 
åklagare kan bistå Länsstyrelsen arbetet om det behövs, t ex vid eventuella beslag. 

Om andra berörda myndigheter inte kan medverka aktivt, informera om projektet och meddela när 
tillsynsbesöken kommer att ske. 

Samverkan, liten checklista: 

• Etablera kontakter med polis, miljöåklagare, tull, miljöinspektörer 

• Bjud in till träff 

• Diskutera arbetet, rollfördelning, tidplan, resurstillgång 

• Gör en slutlig avstämning några dagar innan de planerade tillsynsbesöken 

Flik 10. Samverka med andra myndigheter 



        

      

                  
               

        
 

        
        

   

  

   

  

   

   

  
 

    
           
          

        
     

 
         

  
     

 
 

                
            

             
           

                
 

 
    
             

           
              

        
 

               
               

      
 

                  
        

 

 

Att hitta och välja ut tillsynsobjekt 

För att få en bild av handelns omfattning bör man börja med att göra en inventering av potentiella 
tillsynsobjekt inom det egna länet. Inventeringens syfte är att hitta butiker som säljer produkter, som 
innehåller de arter som valts ut i projektet. 

Vilken typ av butiker eller försäljningsställen är aktuella? 
Butiken saluför någon eller några av följande produkter: 

• Hälsokost 

• Naturläkemedel 

• Traditionell medicin 

• Örtmedicin 

• Zonterapeutiska behandlingar 

• Homeopatiska behandlingar 

• Akupunktur 

Hur hittar vi dem? 
Sökningar på Internet rekommenderas. Bra söksträngar kan vara ”alternativ medicin”, ”traditionell 
medicin”, ”kinesisk medicin” eller ”aktuella artnamn”, eventuellt i kombination med 
”butiksförsäljning” och/eller geografisk begränsning. Sökningar med olika sökmotorer 
rekommenderas (google, hitta.nu, eniro etc). 

Användbara hemsidor för kontakt eller information om branschföretag är: 
www.akupunkturförbundet.nu 
www.kam.se (Kommittén för Alternativ Medicin) 
www.halsokostradet.se 

Rundvandringar i centralorter kan ge uppslag. Notera namn och adress, för att sedan kunna söka via 
Internet, eniro och liknande. Ta kontakt med kommunerna. Fråga miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
respektive kommunekologer vilka verksamheter och butiker de känner till i respektive kommun. Fråga 
efter register över anmälda eller godkända livsmedelsföretag och hygienlokaler. Livsmedel inkluderar 
allt som man kan äta, men som inte är läkemedel (godkända naturmedel är en undergrupp till 
läkemedel). 

Hur begränsar vi oss? 
Den operativa tillsynen bör i första hand bedrivas mot fysiska butiker eller behandlingsställen. 
Postorderförsäljning via postboxföretag och liknande, där verksamheten har oklar geografisk hemvist, 
kommer att kräva samarbete mellan länsstyrelserna. Vid misstanke om brott utanför länets gränser ska 
länsstyrelsen anmäla detta till polis eller åklagare. 

Om inventeringen ger allt för många uppslag i förhållande till de resurser som avsatts, avgränsa 
exempelvis genom att göra en riskbedömning av var det finns störst sannolikhet att påträffa olagliga 
varor, eller en strikt geografisk avgränsning. 

Gå vidare till flik 12 i detta material som handlar om att upprätta en lista över tilltänkta tillsynsobjekt, 
vad som ska vara med och så vidare. 

Flik 11. Att hitta och välja ut tillsynsobjekt 
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Att upprätta en lista över tillsynsobjekt 

När du gjort ditt urval av tillsynsobjekt, bör du upprätta en lista över de tillsynsobjekt du tänkt besöka. 
Listan bör innehålla följande information: 

• Butiksnamn (från t ex eniro.se, hitta.se) 

• Besöksadress och postadress (från eniro.se, hitta.se) 

• Firmanamn (från Bolagsverket) 

• Firmatecknare, ansvarig person (från Bolagsverket) 

• Firmatecknarens adress där denne är skriven (från Skattemyndigheten) 

• Organisationsnummer (från Bolagsverket) 

• Telefonnummer till butik och firmatecknare 

Listan ovan behöver inte vara komplett i alla delar, men ju mer information du har från början, desto 
smidigare kommer efterarbetet att gå. 

Butikernas egen information och marknadsföring om aktuella produkter (butikernas egna hemsidor 
eller annonser) är också värdefullt att ha med sig vid tillsynen. 

Förslagsvis kommuniceras denna lista, över samtliga intressanta verksamhetsutövare, med polis och 
åklagare då de kan ha ytterligare information om verksamheterna. 

Flik 12. Att upprätta en lista över tillsynsobjekt 
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Råd inför tillsynsbesök 

På väg ut… 

• Bestäm om tillsynen ska vara oanmäld eller föranmäld 

• Studera de exempel på CITES-intyg respektive tillstånd, utfärdat av Jordbruksverket, som 
återfinns nedan 

• Informera någon kontaktperson på kontoret som vet var ni finns och vad ni sysslar med (bra t ex 
om det blir stort intresse från media) 

• Informera polis och/eller åklagare om att tillsynsbesöken kommer att genomföras 

• Var alltid två personer vid besöken (inte nödvändigtvis två från länsstyrelsen, man kan t ex 
samköra med Miljö- och hälsoskyddsinspektör) 

• Se till att få med tjänstelegitimation, visitkort, kamera, med mera 

På plats i butiken… 

• Titta runt i butiken, orientera dig om hur det ser ut och vilken typ av produkter det finns framme 

• Presentera dig och berätta att du är från länsstyrelsen, visa tjänstelegitimation 

• Be att få tala med firmatecknare eller annan ansvarig person. Försäkra dig om att det är rätt 
person. Om denne inte finns på plats, be om kontaktuppgifter och fråga om vem som är ansvarig 
på plats. 

• Tala om syftet med besöket 

• Tala om varför ni besöker just denna verksamhetsutövare (t ex "jag har sett på Internet att ni 
marknadsför hel rot av ginseng, som är en skyddad art") 

• Om du noterat produkter som du misstänker innehåller de aktuella arterna, fråga efter vilken 
leverantör de anlitar för preparaten samt gällande dokumentation (för mer information om 
dokumentation läs nedan under ”Dokument som eventuellt efterfrågas”) 

• Dokumentera genom att fotografera preparaten där de påträffas, få med prismärkning och 
innehållsförteckning samt den mängden eller antalet förpackningar. Notera totala antalet 
förpackningar i butiken. Det är viktigt att få med prislappen så att det är klarlagt att de är för 
försäljning. Se till att ta några vy-bilder så att man kan säkerställa att preparaten verkligen 
saluförs på aktuell plats 

• Kontrollera faktiskt innehåll, att det är något i förpackningarna 

• Om du noterar uppenbara överträdelser (till exempel när butik själv importerat och tillstånd från 
Jordbruksverket saknas) bör miljöåklagare eller polis kontaktas genast för beslut om omedelbart 
beslag 

• Om de för tillfället inte har någon av de aktuella arterna eller produkterna, fråga om de hanterar 
produkter med innehåll av de aktuella arterna 

• Be att få se butikens eller behandlingsställets lager 

• Om de nekar tillträde informerar du om du har tillträdesrätt som tillsynsmyndighet och att du kan 
begära handräckning från polisen om du nekas tillträde. Du har rätt att få tillträde även om det 
finns förbud mot besök enligt livsmedelslagstiftningen. Om de fortsätter neka så kontaktar du 
polisen för handräckning. 

• Om de är hotfulla, lämna butiken. Gör efteråt en anmälan om hot mot tjänsteman. Rutiner för 
detta finns på respektive länsstyrelse 

Observera att du inte får provocera brott genom att be verksamhetsutövaren ta hem produkter. 

Flik 13. Råd inför tillsynsbesök samt exempel på CITES-intyg/tillstånd 



   
 

         

 
    

                
            

                
    

                
             

            
             

              

             
    

Dokument som eventuellt efterfrågas… 

• För försäljning av produkter eller delar av A-listade djur och växter krävs ett intyg för 
exemplaren i fråga från Jordbruksverket eller motsvarande myndighet i annat EU-land (Sådant 
intyg skall finnas på plats). Saknas sådant intyg är försäljningen ej laglig och skall anmälas till 
åklagare/polis. (338/97 artikel 8.1) 

• Vid försäljning av produkter eller delar av B-listade djur och växter har tjänsteman vid behörig 
myndighet rätt att få ta del av dokumentation som styrker varifrån exemplaren kommer. 
Dokumentationen kan exempelvis bestå av importtillstånd, kvitton eller fakturor. Detta gör att 
exemplaren kan spåras om så skulle behövas. Saknas sådana handlingar är försäljningen olaglig 
och skall behandlas på samma sätt som om de vore A-listade (338/97 artikel 8.5) 

Exempel på intyg samt tillstånd utfärdat av Jordbruksverket för försäljning av A-listat exemplar 
finns under denna flik. 

Flik 13. Råd inför tillsynsbesök samt exempel på CITES-intyg/tillstånd 



   
 

         

   

                   
   

           

                

               
              

                    
 

                    
 

                 
       

                
   

               
           

 

Råd inför mediakontakter 

• Ha en plan för vem inom länsstyrelsen som ska svara på frågor. Vem backar upp om denne inte 
finns på plats? 

• Förankra arbetet med chefer, ledning och informationsansvarig inom din organisation 

• Tänk ut ett kort budskap som du kan försöka få ut om media kontaktar dig 

• Ta egna initiativ till mediakontakter. Kanske känner du någon journalist som du har förtroende 
för som kan sprida ditt budskap eller skriva en artikel om det planerade tillsynsarbetet. 

• Om du blir kontaktad för att uttala dig i tidningsartikel, be att få läsa materialet innan det går i 
tryck 

• Om du blir uppringd av journalist men är osäker på något eller hur det förhåller sig, be att få 
återkomma 

• Om åklagaren inleder förundersökning i något ärende – stäm av om det råder begränsningar i vad 
du får säga till media (råder förundersökningssekretess?) 

• Det är inte lämpligt att media är med vid tillsynsbesöken, då det kan upplevas som 
integritetskränkande av verksamhetsutövaren 

• Om pressmeddelande ska skickas ut om resultatet av tillsynskampanjen, görs detta i samråd med 
åklagare och polis för att inte försvåra pågående eller kommande utredningar 

Flik 14. Råd inför mediakontakter och förslag till pressmeddelande 



 

         
 

   

               
 

          
 

                
              

  
               
                

               
               

 
               

                 
       

 
                  

                  
                 

                
      

 
                    

               
                    

               
 

               
           

 
                 

               
                 
    

 
    

Förslag till pressmeddelande 

Nedan finns ett förslag på skrivelse till pressmeddelande som kan användas vid kontakt med media. 

Alternativmedicin – ett stort hot mot vissa djur och växter 

Länsstyrelsen kommer i år att granska den handel som sker i länet med hotade arter inom 
alternativmedicinen. Syftet är att värna om djur och växter som hotas av illegal handel. 

Den illegala handeln med hotade djur- och växtarter omsätter miljardbelopp varje år. För att skydda 
dessa och reglera den omfattande handeln har 172 länder, där ibland Sverige, undertecknat den s k 
CITES-konventionen. Konventionen antogs 1973 och omfattar ca 5 000 djurarter och 28 000 växter. 
CITES står för: ”Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”. 

- CITES-konventionen är ett mycket viktigt redskap i arbetet med att skydda alla dessa djur-
och växtarter. Syftet är inte att stoppa handeln med djur- och växtarter men att reglera den så 
att den inte utgör ett hot, säger…. 

Länsstyrelsen är den myndighet som har ansvaret för tillsynen av artskydd i länet. Som en del av detta 
kommer länsstyrelsen därför i år att granska den handel som sker i länet av hotade djur- och växtarter 
inom alternativmedicinen, en handel som har ökat kraftigt på senare år. Människan har i tusentals år 
använt olika djur och växter inom alternativmedicinen, men i dag är handeln av en sådan omfattning 
att den hotar många olika arter. 

- Denna tillsyn är något som kommer att göras av flera länsstyrelser i Sverige i år för att få en 
samlad effekt över landet. Det är samtidigt då också möjligt att se hur omfattande denna 
handel är i Sverige, något som vi inte vet idag. Vi vet dock att handeln har ökat starkt i många 
delar av världen, bl a i Europa, och förmodligen är utvecklingen liknande i Sverige, anser….. 

Länsstyrelsen kommer att inrikta tillsynen på några artgrupper som är starkt hotade av handeln inom 
alternativmedicinen. Dessa arter hotas även av människans förstörelse av deras livsmiljöer. 

- Vi väljer att fokusera på några artgrupper i första hand men kommer givetvis också att granska 
om andra hotade arter finns till försäljning. Förhoppningen är att stoppa den illegala handel på 
detta område som idag kan finnas i länet och att samtidigt sprida information om handeln och 
dess konsekvenser, säger ….. 

För mera information kontakta… 

Flik 14. Råd inför mediakontakter och förslag till pressmeddelande 



        

     

               
             

                
                  

  
 

 
               

             
                

             
  

 
            

              
       

 

 

 

Lathund – arter och preparat 

Det finns en mängd olika typer av alternativ medicin som innehåller produkter från djur- eller 
växtarter. Hotade arter förtecknas i bilagan till Rådets förordning 338/97, vilken implementerar CITES 
i EU. Regelverket är tillämpligt på en vara när det uppges i varans dokument, förpackning, märkning 
eller på annat sätt att den innehåller delar eller produkter av en djurart från dessa listor oavsett det 
verkliga innehållet. 

Produktmärkning 
För att avgöra om en produkt/preparat innehåller utrotningshotade arter gäller det att kunna tolka den 
märkning som finns på förpackningen. På många förpackningar kan märkning finnas med kinesiska 
tecken eller med ”pinyin” vilket är en ljudhärmande skrift där man använder det latinska alfabetet för 
att ange det kinesiska namnet. Ibland används också ”roman” d.v.s. den farmakologiska beteckningen 
för innehållet. 

Informationen om märkning på kommande sidor är hämtad från ”Traditional Asien Medicine 
Identification Guide for Law Enforcers: Version II” utgiven av Traffic International. På nästa sida 
visas hur en förpacknings märkning kan tolkas. 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 1 



        

 

 

 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 2 



Tabell 1. Beteckningar för olika växt- och djurdelar . 

Svenskt 
namn 

Engelskt 
namn 

Kinesiska Pinyin Roman 

Ben Bone GU OS 

Horn Horn JIAO CORNU 

Skal Plastron BAN PLASTRUM 

Galla Bile DAN FEL 

Gallblåsa Gall bladder DAN NANG FEL 

Galla 
(sekretet) 

Bile juice 

       

         

 

 
 

 
 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

DAN ZHI FEL 

Scale LIN SQUAMA 

Rot Root GEN RADIX 

Bark Bark SHU PI CORTEX 

Flik 18. Lathund – arter och preparat 



Stam Stem JING CAULIS 

Jordstam Rhizome 

       

  

  

  

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DI XIAO JING RHIZOMA 

Ved Wood MU LIGNUM 

Flik 18. Lathund – arter och preparat 



                                                            Tabell 2. Beteckningar för olika djur- och växtarter 

Svenskt namn Vetenskapligt Engelskt namn Kinesiskt Pinyin Roman Användningsområde 

Tiger Panthera tigris Tiger HU TIGRIS Reumatism, stärkande m.m. 

Leoparder Panthera pardus 

(Neofelis , Uncia ) 

Leopards BAO PARDI Reumatism 

Myskdjur Moschus Musk SHE XHIANG MOSCHUS Hjärta, nerver m.m. 

Saiga Saiga tatarica Saiga LING YANG SAIGAE Feber 

Noshörning Rhinoceros Rhinoceros XI NIU RHINOCERI Feber 

Björn Urcidae Bear XIONG URSI Hjärta, lever m.m. 

Sjöhäst Hippocampus Sea horse HAI MA HIPPOCAMPUS Astma, impotens m.m. 

Hoodia Hoodia Hoodia HOODIA Bantning 

Aloe Aloe Aloe ALOE Hud, mage m.m. 

Ginseng 
(amerikansk) 

Panax 
quinquefolius 

American 
ginseng 

SHI YANG SHEN PANAX 
QUINQUEFOLIUS 

Uppiggande, minne m.m. 

Ginseng 
(asiatisk el. rysk) 

Panax ginseng Asian or russian 
ginseng 

 

 

 

 

          

    

 

      

  

    

    

  

 

      

    

 

    

  

  

    

   

 

     

   

 

     

       

         

 
 

 
 

 
  

    
 

   

  
  

     
 

 

       REN SHEN PANAX GINSENG Uppiggande, minne m.m. 

Flik 18. Lathund – arter och preparat 



       

 

   

  

           

             

 
             

     
 

 
               

             
  

 
 

                
             
              

       
 

 
 

                

 

             

 

Produkter av myskdjur 

Moschus spp 

Produkter som innehåller myskdjur kan vara märkt med de kinesiska tecknen 

, de kinesiska orden utskrivet som She Xiang eller den medicinska termen Moschus. 

CITES 
Populationer av myskdjur i Afghanistan, Bhutan, Indien, Burma, Nepal samt Pakistan är listade A-
listade. Övriga populationer är B-listade. 

Användningsområden 
Förutom som parfym så används mysken vid åkommor som rör hjärta, nerver, andning och sexualitet. 
Efterfrågan till parfym har minskat de senaste decennierna medan efterfrågan för alternativmedicin har 
ökat. 

Hotbild 
Det främsta hotet mot myskdjuren är illegal jakt för att utvinna mysk men också skogsbruk som 
förstör arternas levnadsmiljöer. Kina och Ryssland har de största populationerna av myskhjortar men 
arterna har minskat mycket. Man uppskattade 1999 att populationerna i Ryssland hade minskat med 
50 % de sista tio åren. 

Produktexempel 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

   

  

           

             

 
   

 
 

         
 

 
               
              

                   
                  

                   
                

    
 

 

           

 

       

 

Produkter av saiga 

Saiga tatarica 

Produkter som innehåller saiga kan vara märkt med de kinesiska tecknen 

, de kinesiska orden utskrivet som Ling Yang eller den medicinska termen Saigae. 

CITES 
Saigan är B-listad. 

Användningsområden 
Hanarnas horn tros framför allt bota långvarig feber. 

Hotbild 
Idag är tron på hornens medicinska egenskaper den främsta orsaken till den omfattande illegala jakten. 
Efter Sovjetunionens upplösning har den illegala jakten ökat dramatiskt och saigans nedgång, från ca 
1, 2 miljoner vid 1970-talets mitt till knappt 50 000 idag, är en av de snabbaste nedgångarna som har 
registrerats för en stor djurart. Mest hotad är den underart som finns i västra Mongoliet och idag bara 
omfattar ca 1 200 individer. Den illegala jakten har skett både för köttet och för hanens horn. Jakten på 
hanarna har medfört att dessa blivit mycket fåtaliga, vilket i sin tur har medfört kraftigt minskade 
fortplantningsmöjligheter för arten. 

Produktexempel 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

   

  

            

           
 

 
   

 
 

              
               

              
          

 
 

                   
               

               
            

 
 

 

         
         

 

                  

       

 

Produkter av tiger 

Panthera tigris 

Produkter som innehåller tiger kan vara märkta med det kinesiska tecknet 

det kinesiska ordet utskrivet som Hu eller den medicinska termen Tigris. 

CITES 
Tigern är A-listad. 

Användningsområden 
Tigerns olika kroppsdelar tros kunna vara verksamma mot en mängd åkommor som impotens, feber, 
ledsjukdomar, hudsjukdomar m.m. Det är framför allt ben av tiger som anses vara mest verksamt. 
Benen mals ned och används som muskelstärkande och botemedel mot reumatism. Även blod, fett, 
svans m.fl. kroppsdelar används i olika typer av mediciner. 

Hotbild 
Tre av de åtta underarterna är redan försvunna och övriga är starkt hotade. Idag är det jakt för pälsens 
skull, för olika kroppsdelar till alternativmedicin, en alltför för hård mänsklig jakt på dess bytesdjur 
och försvinnande av naturmiljöer som är de främsta anledningarna till att tigern fortfarande minskar i 
antal. Idag uppges det finnas färre än 2 500 vuxna vilda tigrar. 

Produktexempel 

©IFAW 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

 

   

         

           

            

 
                  
              

   
 

 
               

 
 

 
                 
            

               
      

 
 

          

        

          

     

Produkter av leopard 

Panthera pardus, Neofelis nebulosa, Neofelis diardi samt Uncia uncia. 

Produkter som innehåller leopard kan vara märkt med det kinesiska tecknet 

, det kinesiska ordet utskrivet som Bao eller den medicinska termen Pardi. 

CITES 
Alla leoparder utom Neofelis diardi är A-listade. Neofelis diardi är så ny som egen art att den hittills 
inte har hunnits behandlas separat i CITES-konventionen men är tillsammans med andra kattdjur i 
familjen Felidae B-listad. 

Användningsområden 
Skelettdelar från leoparder tros bland annat hjälpa mot reumatism och används ofta som ersättning för 
tigerben. 

Hotbild 
Leoparder är en grupp av stora kattdjur som omfattar fyra arter; leopard, trädleopard, en art som är 
närstående trädleoparden men saknar svenskt namn, samt snöleopard. Leoparderna har jagats mycket 
för att de tar tamboskap, för pälsens skull och för användning i mediciner. Vissa av 
arterna/underarterna är idag starkt hotade. 

Produktexempel: 

Beslag av polisen i Blekinge 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

 

   

       
     

           

             

 
             

         
 

 
          

 
 

                
                  
               

             
 

 

                                  

 

Produkter av noshörning 

Rinoceros (Rhinoceros unicornis, Rhinoceros sondaicus, Dicerorhinus sumatrensis, 
Ceratotherium simum och Diceros bicornis). 

Produkter som innehåller noshörning kan vara märkt med de kinesiska tecknen 

, de kinesiska orden utskrivet som Xi Niu eller den medicinska termen Rhinoceri. 

CITES 
Samtliga noshörningar är A-listade med undantag för populationer av den sydliga underarten av 
trubbnoshörning i Sydafrika och Swaziland som är B-listade. 

Användningsområden 
Horn av noshörningar används inom alternativmedicinen mot bland annat feber. 

Hotbild 
Noshörningar är en djurfamilj som omfattar fem arter i Afrika och Asien. Samtliga arter har minskat 
mycket kraftigt även om två av arterna har ökat i antal under senare tid. Orsaken till minskningarna är 
framför allt illegal jakt för hornens skull. Hornen används inom alternativmedicinen och som skaft på 
ceremoniella dolkar. Andra hot är förstörandet av livsmiljöer som nedhuggning av skogar. 

Produktexempel 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

 

   

         
  

           

            

 
      

 
               
          
             

                   
                  
        

 
 

              
            
                

                  
                

                  
 

 
      

             

       

      

 

                    

                       

     

  

 

Produkter av björn 

Ursidae (Ursus thibetanus, Helarctos malayanus, Melursus ursinus, Tremarctos ornatus, 
Ursus arctos) 

Produkter som innehåller björn kan vara märkt med det kinesiska tecknet 

, det kinesiska ordet utskrivet som Xiong eller den medicinska termen Ursi. 

CITES 
Samtliga här redovisade arter är A-listade. 

Användningsområden 
Det är främst björnarnas galla och gallblåsa som är mycket eftertraktade. Gallan används som medicin 
mot allvarliga leversjukdomar, hjärtsjukdomar, hemmorojder m.m. Gallblåsan används vid problem 
med lever, mage och diverse sjukdomstillstånd som feber och matsmältningsproblem. Priset för en 
gallblåsa från björn har ofta betalats med upp till $500 per gram i Asien. En torkad gallblåsa väger från 
50 – 125 gram. Det är en utbredd uppfattning bland användare att galla och gallblåsa från vilda björnar 
är betydligt bättre än de från fångna björnar. 

Hotbild 
Det är framför allt fyra arter som jagas hårt för användning inom alternativmedicin; kragbjörn, 
malajbjörn, läppbjörn och glasögonbjörn. Allt eftersom dessa arter minskar kommer dock troligen 
efterfrågan på produkter även från brunbjörn att öka. Andra orsaker till arternas minskningar är jakt 
för att björnarna dödar tamdjur, för pälsens skull, till föda samt att man fångar ungar som dresseras till 
uppvisning. Förstörelse av deras livsmiljöer är också i de flesta fall ett allvarligt hot. Björnar hålls 
också i fångenskap för utvinning av galla, ofta på ett sätt som medför stora lidande för djuren. 

Produktexempel 

Beslag av tullen på Arlanda 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

   

  

           

             

 
     

 
 

          
 

 
               

                  
             

                
             
        

 
 

     

 

         

         

                                                    

 

 

     

 

 

 

 

  

Produkter av sjöhäst 

Hippocampus spp. 

Produkter som innehåller sjöhäst kan vara märkt med de kinesiska tecknen 

, de kinesiska orden utskrivet som Hai Ma eller den medicinska termen Hippocampus. 

CITES 
Alla sjöhästar är B-listade. 

Användningsområden 
Sjöhästar används mot många åkommor som astma, impotens och smärta. 

Hotbild 
Sjöhästar, Hippocampus, är en grupp av särpräglade små fiskar som omfattar ca 35 havslevande arter. 
Arterna är känsliga för exploatering och hoten är framför allt det ökade fisket på grund av den kraftigt 
ökade efterfrågan inom alternativmedicinen. Andra hot är fångst för användning som akvariefisk och 
som souvenirer, att de fångas oavsiktligt vid annat fiske samt att deras naturmiljöer förstörs. Det stora 
uttaget har medfört stora minskningar i många områden, exempelvis har populationer vid Filippinerna 
minskat med 70 % mellan 1985 och 1995. 

Produktexempel 

Beslag av tullen på Arlanda 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

 

   

  

         
 

 
             

              
         

 
 

                 
 

 
 

                
                 

                 
              

 
 

 
 

  

 

                   

                                                       

                         

 

                                                                  

 

 
     

Produkter av hoodia 

Hoodia spp. 

Sanfolkets (ursprungsbefolkningen i Kalahariöknen) namn på hoodia är Xhoba. 

CITES 
Samtliga arter av hoodia är B-listade i CITES-förordningens bilagor, inklusive alla delar och 
produkter. Undantag för viss del av handel med hoodia är under framtagande. Uppdatering om 
gällande regelverk görs genom kontakt med Jordbruksverket och/eller Naturvårdsverket. 

Användningsområden 
Hoodia säljs som en produkt för aptitminskning i framför allt västvärlden, det vill säga som ett slags 
bantningsmedel. 

Hotbild 
Hoodia är ett släkte av kaktusliknande växter som omfattar cirka 16 arter. Samtliga arter förekommer i 
torra områden i södra Afrika. Det är främst en art, Hoodia gordonii, som omfattas av insamlingar för 
medicinskt bruk. Insamlingarna har nu blivit ett hot mot åtminstone tio av de vilda arterna. Andra hot 
är förstörelse av deras levnadsmiljöer samt insamling för trädgårdsändamål. Försök görs nu att odla 
hoodia. 

Produktexempel 

Beslag av tullen på Arlanda 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       

 

   

  

 
            

         
              
                
               

             
 

 
 

                
                

              
     

 
 
               

                
                 
                  

     
 

                 
               

               
 

 
            

 

 

  

 

   

Produkter av aloe 

Aloe spp. 

CITES 
Följande 21 arter är A-listade: A. albida, albiflora, alfredii, bakeri, bellatula, calcairophila, 
compressa, delphinensis, descoingsii, fragilis, hawarthioides, helenae, laeta, parallelifolia, parvula, 
pillanssi, polyphylla, rauhii, suzannae, versicolor och A. vossii. Alla övriga arter är B-listade med 
undantag av Aloe vera som inte är CITES-listad. När det gäller de B-listade arterna så omfattar 
listningen inte frön, sporer, pollen, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande 
medium, transporterade i sterila behållare. Snittblommor från artificiellt förökade växter är inte heller 
B-listade. 

Användningsområden 
Aloe ingår i många hälsoprodukter för såväl invärtes och utvärtes bruk. Det som används är den 
trögflytande, gröna gelé som gömmer sig inuti bladen på växten. Aloe sägs bland annat läka sår, 
eksem, lindriga brännskador och psoriasis, bota acne och torr hud, stärka immunförsvaret samt bota 
magkatarr och andra magproblem. 

Hotbild 
Aloe/Aloë är ett växtsläkte av liljeväxter som omfattar cirka 400 arter. De kommer ursprungligen från 
torrare delar i Afrika samt på Arabiska halvön, Madagaskar och andra öar runt Afrika. Många av 
arterna har en liten utbredning och är strikt begränsade till vissa miljöer. Insamling är ett hot mot 
många av arterna, både direkt och indirekt då arterna kan vara svåra att särskilja. År 1998 ansågs 158 
av arterna var globalt hotade. 

OBS! Aloe vera/barbadensis - äkta aloe, som är den vanligaste arten i handeln, odlas i dag för 
kommersiellt bruk i framför allt USA, Mexico och Dominikanska republiken. Den är inte känd som 
vilt växande art utan finns idag bara som odlad och räknas därför inte som hotad. 

Produktexempel 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 



       
 

 

   

    

            

              
  

              
            

 
                

             
 

 
            

             
    

 
 
                 

             
               

               
 

 
       

 

            

 

        

 

    
   

Produkter av ginseng 

Panax quinquefolius, Panax ginseng 

Produkter som innehåller amerikansk ginseng kan vara märkt med de kinesiska tecknen 

, de kinesiska orden utskrivna som Shi Yang Shen eller den medicinska termen Panax 
quinquefolius. 

, de Produkter som innehåller asiatisk ginseng kan vara märkt med de kinesiska tecknen 
kinesiska orden utskrivna som Ren Shen eller den medicinska termen Panax ginseng. 

CITES 
Båda arterna är B-listade. B-listningen gäller alla hela och skivade rötter och delar av rötter, utom 
bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter, extrakt, tonikum, teer och konfekt. 

Användningsområden 
Arterna anses bland annat ha annat en uppiggande effekt, förbättra minnet och 
koncentrationsförmågan samt bidra till ett starkare immunförsvar. De vilda rötterna anses ha bättre 
effekt än odlade exemplar. 

Hotbild 
Ginseng, släkte Panax, består av elva långsamt växande arter som finns i kallare klimat i norra Asien, 
Nordamerika och Kanada. Inom alternativmedicinen är det framför allt de två arterna amerikansk 
ginseng och asiatisk ginseng som används, och där har insamlingen blivit ett allvarligt hot. Båda 
arterna odlas kommersiellt men det anses att vilt levande exemplar har kraftigare medicinsk effekt. 

Produktexempel 

Flik 18. Lathund - arter och preparat 1 



         

           

   

                
                 
               

                
        

 
                 

             
                

           
 

                   
           

 
              

            
 

 
            

 
        

 
              

         
 

          
              

          
        

 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta brev gick enligt sändlista den 16 november 2007 

Informationsbrev till verksamhetsutövare 

Världen innehåller uppskattningsvis cirka 5 miljoner olika arter. En del av dessa arter är starkt hotade 
på grund av att deras livsmiljöer försvinner eller att arterna i sig utnyttjas, bl.a. till medicinska preparat 
för kommersiella syften. Det finns internationella ligor som tjänar miljoner på att smuggla och hantera 
hela, eller delar av dessa utrotningshotade djur. Ofta är processen från levande djur till färdigt preparat 
eller accessoarer och prydnadssaker mycket grym och hänsynslös. 

Mot den bakgrunden har Sverige tillsammans med ca 170 andra länder anslutit sig till den så kallade 
CITES-konventionen. Konventionens syfte är att skydda och bevara hotade arter för framtiden, genom 
att reglera handeln med dem. Alla som bedriver en verksamhet där hotade arter kan förekomma är 
skyldig att ha kunskap om vad som krävs för detta. 

Om man handlar med CITES listade arter och inte kan bevisa att de är åtkomna på laglig väg, är 
länsstyrelsen skyldig att anmäla misstanke om brott till polis- eller åklagarmyndigheten. 

Länsstyrelsen planerar att genomföra en tillsynskampanj hos olika aktörer som kan tänkas handla med 
hotade arter via alternativ medicin och i första hand berörs följande artgrupper: 

Djurgrupper 
BJÖRN – LEOPARD – MYSKDJUR- NOSHÖRNING – SAIGA – SJÖHÄST – TIGER 
Växtgrupper 
ALOE (undantaget Aloe Vera) – GINSENG – HOODIA 

Mer information om CITES och vilka arter som omfattas hittar du på Jordbruksverkets hemsida: 
www.sjv.se, under ”Djur & veterinär” och sedan ”CITES”. 

Statens Jordbruksverk i samarbete med Länsstyrelsen-Miljösamverkan Sverige hoppas på ditt 
deltagande och din samarbetsvilja i detta tillsynsprojekt. Vi förutsätter att denna information sprids till 
ifrågakommande verksamhetsutövare. Med gemensamma krafter kan vi påbörja ett bevarandearbete 
som förhoppningsvis på sikt räddar idag utrotningshotade arter. 

Med vänlig hälsning 
Jordbruksverket/Miljösamverkan Sverige 

Se sändlista nästa sida 

Flik 19. Dokumentation av kontakter med branschorganisationer och liknande, ref ex 

www.sjv.se


         

           

 
 

             
     

 
 
     

      
 

         
  
  
  

 
  

 
   

 
  

  
  

  
  

    
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 
 

 
  

 
          

    
   

 
  

    
    

 

Detta brev gick enligt sändlista den 16 november 2007 

SÄNDLISTA: 

Aktivt med skriftlig information (brev per post, skickades den 16 nov 2007) meddelades 
följande tre mottagare enligt begäran: 

Hälsorådet 
Kommittén för Alternativ Medicin, KAM 
Svensk Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin-TCM . 

Information per mejl gick, den 16 nov 2007, till: 
Svensk dagligvaruhandel 
Svensk Egenvård 
Swedish Trade 
Läkemedelsverket 
Statens Livsmedelsverk 

med kopia till: 

Annica Forsberg 
Carl Tamm 
Daniel Hansson 
Elin Fornbacke 
Eva Hedberg 
H. Dittrich Söderman 
Helena Öhrling 
Henrik Forssblad 
Ingrid Eilertz 
Kristina Hansson 
Lena Bondestad 
Marie Dahlström 
Mats Forslund 
Mats Palm 
Johan Rehnquist 
Yvonne Lundell 
Redaktionen TT 

Hälsningar 

Ernst Mehnert 

Enheten för sällskapsdjur/Division for CITES and Pet Animals CITES Management 
Authority Jordbruksverket/Board of Agriculture 
SE-551 82 JÖNKÖPING 
Sverige/Sweden 
E-post/E-mail: ernst.mehnert@sjv.se 
Tel. +46 36 155145 
Fax +46 36 155005 

Flik 19. Dokumentation av kontakter med branschorganisationer och liknande, ref ex 

mailto:ernst.mehnert@sjv.se


 
      

 
 

 
  

 

    

  
          

          

               
           

  
 
                   

               
     

 
  

 
            

 
               
            
               

 
              

      
 

               
      

 
              

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar alternativmediciner från Jordbruksverket/TT november 2007 

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=12029 

Vasabladet Finland 
Nyheter 

Böter för leopardben 

i hälsopreparat 
Alternativmediciner kan innehålla tillskott av utrotningshotade djur. Nu drar svenska 
Jordbruksverket igång en kampanj för att upptäcka de olagliga produkterna.. 

Tigerbalsam må innehålla tiger bara till namnet. Men det finns produkter, särskilt inom den kinesiska 
alternativmedicinen, som innehåller tillsatser av björn, leopard, myskdjur, noshörning, sjöhäst, tiger 
och saiga-antilop. 

- I vilken omfattning de finns i Sverige vet vi faktiskt inte, men vi misstänker att det kan finnas 
eftersom vi har fått en ökad influens av alternativmedicin, säger Ernst Mehnert som är förste 
veterinärinspektör på sällskapsdjursenheten på Jordbruksverket. 

Riskerar åtal 

Enligt Ernst Mehnert förekommer det olagliga tillsatser framförallt i salvor och plåster. 

För att få reda på omfattningen har Jordbruksverket tagit hjälp av länsstyrelserna i en tillsynskampanj 
som vänder sig till branschorganisationerna på området. I granskningen ingår också växtgrupperna 
aloe, ginseng och hoodia. Förbudet gäller inte alla sorters ginseng och inte heller aloe vera. 

Leverantörer och butiker som säljer produkter med tillsatser av utrotningshotade djur och växter, och 
som inte har tillstånd, riskerar åtal. 

Men det går att få tillstånd. CITES-konventionen, med 170 anslutna länder, kräver nämligen bara att 
handeln med utrotningshotade arter är reglerad. 

Nyligen dömdes en man från Göteborgstrakten till dagsböter sedan han sålt preparat som innehöll 
leopardben. 

FNB-TT 19.11.2007 kl. 14:36 

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=12029


 

 
 

      

    
      
       

 
            

       
 

         
 

             
         

                   
               

      
 

             
 

               
        

 
              

       
 

              
       

 
               

             
   

            
 

              
  

 
              
     

 
               

           
             

             
             

  
          

             
             

            
 

   

http://sydsvenskan.se/sverige/article280615.ece 

Hotade djur finns i hälsokost 
Av Christina Lucas/TT 
Först publicerad: 16 november 2007 23:30 
Senast uppdaterad: 16 november 2007 23:30 

Alternativmediciner kan innehålla tillskott av utrotningshotade djur. Nu drar Jordbruksverket igång en 
kampanj för att upptäcka de olagliga produkterna. 

Stockholm. Tigerbalsam må innehålla tiger bara till namnet. 

Men det finns produkter, särskilt inom den kinesiska alternativmedicinen, som innehåller tillsatser av 
björn, leopard, myskdjur, noshörning, sjöhäst, tiger och saiga-antilop. 
– I vilken omfattning de finns i Sverige vet vi faktiskt inte, men vi misstänker att det kan finnas 
eftersom vi har fått en ökad influens av alternativmedicin, säger Ernst Mehnert som är förste 
veterinärinspektör på sällskapsdjursenheten på Jordbruksverket. 

Enligt Ernst Mehnert förekommer det olagliga tillsatser framförallt i salvor och plåster. 

För att få reda på omfattningen har Jordbruksverket tagit hjälp av länsstyrelserna i en tillsynskampanj 
som vänder sig till branschorganisationerna på området. 

I granskningen ingår också växtgrupperna aloe, ginseng och hoodia. Förbudet gäller inte alla sorters 
ginseng och inte heller aloe vera. 

Leverantörer och butiker som säljer produkter med tillsatser av utrotningshotade djur och växter, och 
som inte har tillstånd, riskerar åtal. 

Men det går att få tillstånd, enligt den konvention som Sverige har anslutit sig till. CITES-
konventionen, med 170 anslutna länder, kräver nämligen bara att handeln med utrotningshotade arter 
är reglerad. 
– Vi får ytterst få ansökningar om tillstånd, konstaterar Ernst Mehnert. 

Nyligen dömdes en man från Göteborgstrakten till dagsböter sedan han sålt preparat som innehöll 
leopardben. 

En av de branschorganisationer som kommer att kontaktas av Jordbruksverket är Hälsorådet, som är 
ett samarbetsorgan för hälsokostbranschen. 

Inger Atteryd, vd för Föreningen Svensk egenvård som svarar för 95 procent av varutillförseln av 
hälsoprodukter till Sverige, säger att företaget har ett eget kvalitetssäkringssystem för 
livsmedelsprodukter och kosttillskott. Hon vill inte uttala sig om huruvida det förekommer produkter 
med tillsatser av utrotningshotade arter innan hon har läst brevet från Jordbruksverket. 
– Vi kommer självklart att samarbeta med länsstyrelsen och Jordbruksverket, säger hon. 

Tillstånd krävs 
I hälsokosthandeln säljs bland annat naturläkemedel, naturmedel, homeopatiska läkemedel och 
kosttillskott. För att få kalla ett preparat naturläkemedel krävs tillstånd från Läkemedelsverket. 
Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung, det vill säga 
utgörs av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. 

Källa: Läkemedelsverket 

http://sydsvenskan.se/sverige/article280615.ece


 
 

      
            

        
 

        
 

             
        

 
  

 

 
 

 
      

             
            
            

            
     

              
             

            
  

   
              

          
              

              
    

   
    

              
               
                 

         
   

      
                 

               
              

   
   

          
           

       
 

 
               

  
         

http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70649573___,00.html 

Hotade djur kan finnas i hälsokost 

Alternativmediciner kan innehålla tillskott av utrotningshotade djur. Nu drar Jordbruksverket igång en 
kampanj för att upptäcka de olagliga produkterna. 

Tigerbalsam må innehålla tiger bara till namnet. 

Men det finns produkter, särskilt inom den kinesiska alternativmedicinen, som innehåller tillsatser av 
björn, leopard, myskdjur, noshörning, sjöhäst, tiger och saiga-antilop. 
TT 
Publicerad: 2007-11-16 

http://www.sjv.se:80/nyhetsarkiv/nyheter/5.71828f571158338f31a80006196.html 

2007-11-20 
Hotade arter i alternativ medicin 
Flera djur- och växtarter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel är skyddade 
genom den så kallade CITES-konventionen. Konventionens syfte är att skydda och bevara 
hotade arter för framtiden, genom att reglera handeln med dem. Jordbruksverket stöttar 
tillsammans med andra myndigheter ett projekt som ska underlätta länsstyrelsernas tillsyn av 
handeln med hotade arter. 
Hur marknaden för traditionella mediciner och medicinalväxter ser ut i Sverige idag är relativt 
okänt. Eftersom området är komplext krävs samarbete i projektform där flera myndigheter ingår. 
Förhoppningsvis blir resultatet en kunskapshöjning både för myndigheter och för näringsidkare på 
området. 
Handel via internet 
En stor del av handeln sker via internet, både för privat direktimport och återförsäljning. 
Hälsokostbutikerna saluför preparat där det ingår skyddade arter. Asiatiska livsmedelsbutiker 
tillhandahåller också preparaten, dock inte alltid uppställt på hyllorna utan endast på direkt begäran 
från kund. Det finns även olika typer av skönhets- och hälsosalonger samt homeopater, akupunktörer 
m.fl. som säljer hälsomedel. 

Arbeta fram lathund 
För att möjliggöra länsstyrelsernas operativa tillsyn kommer projektet att arbeta fram ett underlag som 
bland annat består av en lathund med ett antal utvalda grupper av arter, artbeskrivningar, vetenskapliga 
namn, de namn under vilka arterna säljs samt bilder av de förpackningar man ofta finner arten i. 
Lathunden ska även innehålla hjälp till att tyda tecken. 

Dela med sig av erfarenheter 
En målsättning med projektet är också att dela med sig av de erfarenheter projektet ger till övriga 
medlemsstater inom EU. Länderna ska t.ex. kunna dra nytta av att veta vilka mediciner eller 
ingredienser man lagt fokus på i Sverige och i vilken omfattning dessa har påträffats. 

Miljösamverkan Sverige 
Miljösamverkan Sverige är ett samverkansprojekt mellan Sveriges länsstyrelser och Naturvårdsverket. 
Delprojektet "Hotade arter i alternativ medicin" sker i samverkan med Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Tull-, Polis- och Åklagarmyndigheten, Livsmedelsverket samt 
Världsnaturfonden/Traffic. 
Kontaktpersoner 
Elin Fornbacke, projektledare för "Hotade arter i alternativ medicin", 018-19 50 43 eller 0705-21 23 

Ernst Mehnert, CITES-gruppen Jordbruksverket, 036 - 15 51 45 
23 

http://www.sjv.se:80/nyhetsarkiv/nyheter/5.71828f571158338f31a80006196.html
http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70649573___,00.html


 

 

 
 
 



 

       

    
 

              
           

 
                 

                 
                

                
        

 
                

             
       

 
                 

                  
                  

 
             

 
             

          
 

              
             

 
 
 

     
 

 

Förslag på informationsbrev till 
verksamhetsutövare 

Nedan finns ett förslag på skrivelse som kan användas vid kontakt med verksamhetsutövare. Liknande 
skrivelse har gått till berörda branschorganisationer genom Jordbruksverket, se flik 19. 

Världen innehåller ungefär 5 miljoner olika växt- och djurarter. En del av dessa arter är starkt hotade 
på grund av att deras livsmiljöer försvinner eller att arterna i sig utnyttjas, bland annat till medicinska 
preparat. Det finns internationella ligor som tjänar miljoner på att smuggla och hantera hela, eller delar 
av dessa utrotningshotade djur och växter. Ofta är processen från levande djur och växter till färdigt 
preparat, accessoarer eller prydnadssak mycket grym och hänsynslös. 

Mot den bakgrunden har Sverige tillsammans med cirka 170 andra länder anslutit sig till den så 
kallade CITES-konventionen. Konventionens syfte är att skydda och bevara hotade arter för framtiden, 
genom att reglera handeln med dem. 

Alla som bedriver en verksamhet där hotade arter kan förekomma ska ha kunskap om vad som krävs 
för detta. Den som handlar med sådana djur och växter måste kunna bevisa att handeln sker på ett 
lagligt sätt. Om det inte kan bevisas är länsstyrelsen skyldig att anmäla misstanke om brott till polisen. 

Länsstyrelsen genomför tillsyn hos olika aktörer som kan tänkas handla med hotade arter. 

Mer information om CITES-konventionen och vilka arter som omfattas hittar du på jordbruksverkets 
hemsida: www.sjv.se, under ”Djur & veterinär” och sedan ”CITES”. 

Vi på Länsstyrelsen hoppas på ditt deltagande och din samarbetsvilja för med gemensamma krafter 
kan vi påbörja ett bevarandearbete som förhoppningsvis på sikt räddar idag utrotningshotade arter. 

Med vänlig hälsning Länsstyrelsen i… 

Kontaktuppgifter… 

Flik 21. Förslag på informationsbrev till verksamhetsutövare 

www.sjv.se


         

    
   

               
  

 
                

               
                

               
              

  
                 

                 
  

 
               

                     
                  

         
 

             
     

 
                

      
 

              
                    

  
 
 

   
     

 
  

Förslag på informationsbrev till 
verksamhetsutövare, på engelska 

Nedan finns ett förslag på skrivelse som kan användas vid kontakt med verksamhetsutövare som inte 
förstår svenska. 

There are approximately five million different plant- and animal species in the world. Some of these 
are strongly threatened because their environments of living are disappearing or because they are used 
in different old tradition medicines. There are international gangs that earn large amounts of money by 
smuggling and dealing with whole or parts of these endangered species. The process from living 
animals or plants into finished preparations, accessories or ornaments is very cruel and ruthless. 

In the light of these facts Sweden and about 170 other countries have joined the so called CITES-
convention. Its aim is to protect and save endangered species for the future by regulating the dealing 
with them. 

Everyone who carries on an activity, where endangered species are involved shall have knowledge of 
what is to be needed for that. Those who are trading in these animals and plants must be able to show 
that the trade is legal. If that is not done the County Administrative Board (Länsstyrelsen) is obliged to 
report on a suspicion of crime to the police. 

The County Administrative Board supervises various persons and companies involved, and who may 
be trading in endangered species. 

More information of the CITES-convention and of the species involved can be found on the webpage 
of the Board of Agriculture (Jordbruksverket). 

We at the County Administrative Board hope for your participation and co-operation, because with 
united efforts we are able to start a preservation work, which we hope will in the long run save today’s 
endangered species. 

Best regards 
County Administrative Board of … 

Contact information… 

Flik 22. Förslag på informationsbrev till verksamhetsutövare, på engelska 
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Blankett för tillsynsanteckningar 

Ärende 
Tillsynsbesök med anledning av försäljning av alternativ medicin. 

Verksamhetens namn 

Datum och tid för besöket 

Närvarande, ansvarig på plats 

Uppger verksamhetsutövaren att denne känner till 
lagstiftningen? Ja Nej 

Har verksamhetsutövaren fått info om kampanjen? 
Ja, genom: hemsida brev 
media annat Nej 

Kan verksamhetsutövaren visa OK dokumentation? Ja Nej 

Begäran om att skicka in dokumentation senare Ja, senast ……. Nej 

Övriga upplysningar 

På baksidan av denna blankett finns möjlighet att lista de aktuella 
produkter som fanns i verksamheten vid tillsynsbesöket. 

Flik 23. Blankett för tillsynsanteckning 1 



 

      

 
     

       
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Produkter i verksamheten vid besökstillfället 

Produkt Produktens pris CITES-art Antal/mängd Fotografi nr 

Flik 23. Blankett för tillsynsanteckning 2 



 

     

   

 
               

         
          

                
                  

           
   

 
              

             
              

                
               
               

 
 

               
                

               
                 

         
 

                
    

          

         

             

               

         
 

           
                

              
         

 

               

       

         

            
 

             
         

 
               

             
 

Råd inför efterarbetet 

Delgivning 
I miljöbalken föreskrivs att vissa handlingar ska delges berörda. Det gäller bland annat beslut och 
förelägganden. Förfarandet vid delgivning regleras i delgivningslagen (1970:428) och 
delgivningsförordningen (1979:101). Myndigheten ska sträva efter att använda delgivningssätt som 
medför så liten olägenhet och kostnad som möjligt såväl för myndigheten som för den som skall 
delges. Merparten av de handlingar som kan bli aktuella att delge inom ramen för detta arbete, bör ske 
med så kallad ordinär delgivning (med delgivningskvitto eller rekommenderat med mottagarbevis.(rek 
+ mb)). 

Den huvudsakliga skillnaden mellan att använda delgivningskvitto och rek +mb, är att mottagaren i 
första fallet har möjlighet att se handlingarna innan denne skickar in delgivningskvittot. Om 
myndigheten använder rek +mb får mottagaren handlingarna i sin hand först efter det att 
mottagningsbeviset signerats. Vilket man väljer är delvis en smaksak och bör avgöras från fall till fall. 
Man bör väga den ökade tillförlitligheten med rek +mb mot den ökade olägenheten för mottagaren. 
Man bör också väga in myndighetens kostnader om det finns risk för att upprepade delgivningsförsök 
misslyckas. 

Man bör också komma ihåg att en handling som sänds till mottagaren med delgivningskvitto, där 
delgivningskvittot inte kommer in, kan anses delgivet genom att man gör följande. Man ringer upp den 
delgivne och frågar om han eller hon fått handlingen. Om mottagaren bekräftar att handlingen kommit, 
säger man ”bra, då noterar jag i akten att du fått den”. En tjänsteanteckning om samtalet fungerar 
därefter som en bekräftelse på att delgivning skett. 

Om ordinär delgivning inte fungerar kan delgivning ske på annat sätt. Handlingar får lämnas till andra 
än den sökte, nämligen: 

• till vuxen medlem i samma hushåll som den sökte 

• till hyresvärd (om denne bor i samma hus) 

• den som i hyresvärdens ställe har tillsyn över huset och bor där 

• någon anställd på den söktes kontor, om den sökte driver rörelse med fast kontor 

• till den söktes arbetsgivare (företagets ledare eller personalchef) 

Stämningsmannadelgivning, så kallad spikning (15 § andra stycket delgivningslagen), får tillämpas 
om den sökte har känd adress inom landet om inget av de ovan nämnda metoderna fungerar. 
Stämningsmannadelgivning kan utföras av myndigheten om det finns någon som kan utföra denna. I 
annat fall anlitas polismyndigheten. Så här går det till: 

• Handlingarna som ska delges läggs i förslutet kuvert påskrivet med mottagarens namn och adress 

• Blankett om stämningsmannadelgivning fylls i 

• Länsstyrelsen fattar beslut om att stämningsmannadelgivning ska tillämpas 

• Handlingarna i förslutet kuvert + blankett + beslut skickas till Polismyndigheten 

Kungörelsedelgivning tillämpas bara om den sökte saknar känd hemvist (eller om sakägarkretsen är 
mycket stor eller okänd eller i vissa andra specialfall). 

Kom ihåg - myndigheten ska sträva efter att använda delgivningssätt som medför så liten olägenhet 
och kostnad som möjligt såväl för myndigheten som för den som skall delges. 

Flik 26. Råd inför efterarbetet 



 

     

        
                

             
                  

               
         

 
 

                    
             

               
              

                
            

 
   

                
          

               
                

               
                 

     
 

     
              
                

           
          

 
           

           
 

Tidsgränser för att inkomma med handlingar och liknande 
I förelägganden om att inkomma med handlingar i ett ärende och liknande, bör Länsstyrelsen sätta en 
tidsgräns för när den efterfrågade handlingen ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Vi rekommenderar 
att denna tidsgräns uttrycks som ett antal veckor (två till tre) från det att mottagaren tog del av 
handlingen. Om man uttrycker sig på detta sätt, istället för exakta datumangivelser, slipper man skicka 
nya förelägganden om delgivningen skulle dra ut på tiden. 

Åtalsanmälan 
Tänk på att en åtalsanmälan är en allmän handling som kan begäras ut av t ex en journalist. Frågan om 
att sekretessbelägga allmänna handlingar måste avgöras från fall till fall. Om en åtalsanmälan 
innehåller uppgifter som försvårar åklagarens och polisens arbete, bör detta kunna vara en grund för 
att sekretessbelägga en allmän handling. Samråd med åklagare eller polis bör ske om situationen 
uppstår. Länsstyrelsen måste dock fatta ett eget beslut eftersom det är en handling som upprättats av 
Länsstyrelsen som begärs ut. Det räcker inte att hänvisa till rådande förundersökningssekretess. 

Viten och miljösanktionsavgifter 
Förelägganden kan förenas med vite. Det är klokt att tänka sig för innan ett beslut om 
vitesföreläggande fattas. Enligt grundläggande rättsprinciper ska en verksamhetsutövare inte kunna 
bestraffas dubbelt för samma gärning. Det innebär bland annat att om en verksamhetsutövare begår en 
överträdelse av ett föreläggande med vite, ska den gärningen inte anmälas till åklagare eller polis. Om 
ett vitesföreläggande har överträtts, kan den som begår överträdelsen och drabbats av vitet, inte dömas 
till ansvar för detta, se 29 kap 11 § tredje stycket, miljöbalken. Detsamma kan gälla om en 
överträdelse är förenad med miljösanktionsavgift. 

Överprövning av åklagarens beslut mm 
Om en åklagare lägger ner en förundersökning och Länsstyrelsen är missnöjd med åklagarens beslut, 
kan Länsstyrelsen i första hand begära att åklagaren omprövar sitt beslut och i andra hand begära 
överprövning. Överprövning begärs hos överåklagaren. Även överåklagarens beslut kan överprövas, i 
de fallen av Riksåklagaren, men enbart under vissa speciella omständigheter. 

Skriften ”Att använda miljöbalken, nr 6”, Miljöbalksutbildningens kompendium från juni 1999, 
rekommenderas varmt för den som vill fördjupa sig i dessa frågor. 

Flik 26. Råd inför efterarbetet 



     

         

       
   

  
 

 
                

             

       
 

       

      

      
 

               
            

            
 

   

                     
              

               
           

 

                          
               

            
              

     
 

 
            

      
 

   

                 
 
 

 
    
 

 
      
    
       
          

 

Skickas med delg.kvitto eller rek+mb 

Mall för föreläggande (eller beslut) om att 
inkomma med dokumentation 
(4 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken att Ni ska inkomma med dokumentation 
rörande följande produkter som påträffats i Er verksamhet i samband med Länsstyrelsens tillsynsbesök 

den . 

1. 

2. 

3. 

Av dokumentationen ska framgå att den aktuella produkten är lagligt förvärvad och infört till EU 
enligt gällande lagstiftning (CITES export och importtillstånd). Handlingarna ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast tre veckor från det Ni tog del av detta föreläggande. 

Bakgrund och motivering 

Arterna är upptagna i bilaga A/B till rådets förordning (EG) nr 338/97. Vid handel med A/B-
listade arter eller produkter av A/B-listade arter krävs att den behöriga myndigheten (länsstyrelsen) har 
övertygats om att produkten har förvärvats och införts till EU i enlighet med gällande lagstiftning 
(artikel 8 punkt 1/artikel 8 punkt 5 rådets förordning(EG) nr 338/97). 

Länsstyrelsen har vid tillsyn av Er verksamhet den , påträffat som Ni saluför i Er 
verksamhet, se bilaga 1. För att visa Länsstyrelsen att produkterna som påträffats i verksamheten är 
åtkomna på lagligt sätt, skall dokumentation från leverantör/grossist insändas till Länsstyrelsen. Av 
dokumentationen skall framgå att produkterna är lagligt förvärvade och införda till EU enligt gällande 
lagstiftning (CITES export och importtillstånd). 

Upplysningar 
Om dokumentationen inte inkommit inom föreskriven tid, kan Länsstyrelsen komma att överlämna 
ärende till åklagare för rättslig prövning. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen vid tingsrätt, se bilaga 2. 

Beslutande 
Föredragande 

Bilagor 
1. Tjänsteanteckning samt foton från tillsynsbesök 
2. Hur man överklagar 
3. Information från Jordbruksverket, handel inom EU 
4. Information från Jordbruksverket, handel mellan tredje land och EU 

Flik 27. Mall för föreläggande att inkomma med dokumentation 



   
 

        

     
 

 
        

 
           

                          
                

        
 

                            
                 

                          
            
      

 
               

        
 

 
        

 
                       

             
           

 
                             
             

            
                   

          
 

             
 

                   
               

    
 

                
 
 

 
 

 
 

    
          
       
       

Mall för anmälan om misstänkt 
artskyddsbrott 

( bilagor) 

Länsstyrelsen anmäler härmed misstanke om artskyddsbrott i verksamheten som bedrivs i 
butiken av firma . Butiksföreståndare och firmatecknare är med 
personnummer . Länsstyrelsen bedömer att verksamheten strider mot artikel 8.1, 8.5 
eller 9.1 i rådets förordning (EG) nr 338/97. 

Länsstyrelsen har vid sitt tillsynsbesök den i butiken med besöksadress 
funnit att butiksföreståndare och firmatecknare handlar med djurarter som är upptagna 
på bilaga till rådets förordning (EG) nr 338/97, se bilaga 1. har inte kunnat 
styrka med CITES export- och importtillstånd, att produkterna är lagligt förvärvade och 
införda till EU enligt gällande lagstiftning. 

Ansvarsbestämmelser finns i § 29:2 b, punkten 4 och 4a, miljöbalken samt artikel 8.1, 8.5 
eller 9.1 i rådets förordning (EG) nr 338/97. 

Övrigt 
(I förekommande fall tas dessa texter med) 

Länsstyrelsen har den förelagt att inkomma med dokumentation som styrker att 
de aktuella produkterna är lagligt förvärvade och införda till EU enligt gällande lagstiftning, 
se bilaga. Någon dokumentation har ej inkommit inom den föreskrivna tiden. 

Länsstyrelsen har den förelagt att (vid vite av kronor) inkomma med 
dokumentation som styrker att de aktuella produkterna är lagligt förvärvade och införda till 
EU enligt gällande lagstiftning, se bilaga. Dokumentation har inkommit inom den föreskrivna 
tiden, se bilaga , men Länsstyrelsen har inte övertygats om att de aktuella produkterna 
är lagligt förvärvade och/eller införda till EU enligt gällande lagstiftning. 

Vitet har dömts ut den , se bilaga. 

Länsstyrelsen har den skickat information om det ansvar som åligger den som handlar 
med de nu aktuella produkterna till ett stort antal verksamhetsutövare i länet, även den nu 
aktuella, se bilaga. 

Eventuell ytterligare information i ärendet kan lämnas av , Länsstyrelsen 

Beslutande 

Föredragande 
Bilagor: 

1. Tjänsteanteckning från tillsynsbesök 
2. Länsstyrelsen föreläggande att inkomma med dokumentation (i förekommande fall) 
3. Dokumentation från verksamhetsutövaren (i förekommande fall) 
4. Länsstyrelsens informationsblad till verksamhetsutövare inklusive sändlista 

Flik 28. Mall för anmälan om misstänkt artskyddsbrott 
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