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Vanliga frågor och svar om kommersiell hantering av brunbjörn
(Ursus arctos)
Varför måste jag ha CITES-intyg för björn?
Kravet på CITES intyg för björn kommer sig av att björnen räknas som en hotad art inom EU som
behöver det CITES starkaste skydd mot kommersiella aktiviteter.
Vad är egentligen kommersiell aktivitet?
Till kommersiella aktiviteter räknas bland annat
• försäljning
• annonsering om försäljning
• erbjudande om köp
• visa upp eller annat användande i vinstsyfte.
Behöver jag CITES intyg när jag ska sälja min björn till slakteri/vilthanteringsanläggning?
Ja, försäljning är en kommersiell aktivitet och det krävs CITES intyg. Du kan få ett förifyllt CITES
intyg från besiktningsmannen för att möjliggöra en snabb försäljning av björnkroppen. Vi skickar
sedan en faktura på 350 kronor till dig för intyget.
Vad ska jag göra med CITES intyget när jag sålt björnkroppen till vilthanteringsanläggningen?
Det förifyllda CITES intyget som du har fått av besiktningsmannen är bara giltigt för en
försäljning. Efter försäljningen ska du snarast skicka tillbaka det till Jordbruksverket, Enheten för
sällskapsdjur, 551 82 Jönköping. Det är viktigt att du har tagit två kopior på CITES intyget innan
du skickar tillbaka det. En av kopiorna ska du skicka med till mottagaren av slaktkroppen som ett
bevis på att det skett en laglig försäljning, en av kopiorna ska du behålla själv. När du skickar
originalet till Jordbruksverket ska du bifoga uppgift om till vem, namn och adress, som
slaktkroppen har sålts.
Behöver jag CITES intyg när jaktlaget delar på björnarna som skjutits?
Nej, under förutsättning att det inte sker mot ersättning. Om du säljer björnen till någon i
jaktlaget eller om ni byter varor eller tjänster måste det finnas ett CITES intyg.
Hur blir det om vi delar upp köttet, men någon i jaklaget vill sälja sin andel vidare? Behövs CITES
intyg då?
Ja, det behövs CITES intyg för den i jaktlaget som vill sälja sin del. Det går däremot inte att
använda det förifyllda CITES intyget till denna försäljning eftersom den endast gäller för en
slaktkropp. Därför måste den som vill sälja sin del vidare söka hos Jordbruksverket om ett CITES
intyg som gäller för köttet.
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Behöver jag CITES intyg när jag ska skicka mitt björnskinn till konservator för preparering?
Nej, under förutsättning att det är du som äger björnen och du som ska ha trofén efteråt.
Konservatorn behöver dock se besiktningspapprena för att veta att det är en lagligt skjuten
björn.
Kan jag använda mig av det förifyllda intyget som jag fick av besiktningsmannen för att sälja
björnskinnet?
Nej, de förifyllda intygen är bara giltiga för försäljning av slaktkroppen. Om du vill sälja skinnet
behöver du söka om ett nytt intyg hos Jordbruksverket. Här finns information om hur du ska gå
tillväga för att söka ett CITES intyg
Hur ska jag gå till väga när jag vill sälja mitt gamla björnskinn på BLOCKET?
Om du vill sälja ett skinn eller kranium från en björn som fällts lagligt i svensk jakt ska du ansöka
om CITES intyg och få detta beviljat INNAN du annonserar. Det räknas nämligen som en
kommersiell aktivitet att annonsera om försäljning exempelvis. När du har sålt skinnet sedan så
ska CITES intyget i original följa med skinnet till den nya ägaren. Skinnets CITES intyg följer
nämligen skinnet och gäller för flera försäljningar eftersom skinnet är märkt och kan knytas till
intyget.
Jag vet inte om jag vill sälja köttet från min björn, kanske äter vi upp det hemma. Behöver jag ha
CITES intyg?
Om ni väljer att äta upp köttet själva behöver du inget CITES intyg, men om du är osäker kan det
vara bäst att få ett CITES intyg från besiktningsmannen eftersom det tar längre tid att få ett från
Jordbruksverket i efterhand. Observera dock att du kommer att faktureras 350 kronor för intyget
oavsett om du väljer att använda det eller inte.
Jag tog ett förifyllt CITES intyg från besiktningsmannen för att jag trodde att jag var tvungen att
ha ett. Eftersom vi delade på björnen i jaktlaget hade jag ingen användning för intyget. Vad ska
jag göra med det nu?
Du ska skicka tillbaka originalet till Jordbruksverket, Enheten för sällskapsdjur, 551 82 Jönköping
och ange att du inte använt björnen i kommersiell verksamhet.
Jag tänkte använda mitt gamla björnskinn för att lägga spår som jag sedan använder till att träna
eftersökshundar. Behöver jag ha CITES intyg?
Det är ok att använda delar av skinnet för att lägga spår men om du använder spåren på kurser
som deltagarna betalar avgift för att delta i räknas det som en kommersiell aktivitet och du
behöver ha CITES intyg för varje skinnbit som används i träningen. Annordnar du spårträffar där
deltagarna inte betalar något behöver du inte något CITES intyg.
Jag har så mycket björnkött att jag inte vill ha något mera själv, men min svärfar är intresserad av
att pröva och vill gärna ha en halvkropp. Behöver jag CITES intyg för att ge kött till någon?
Du behöver inte CITES intyg för en ren gåva. Däremot behöver du upprätta ett gåvobrev där det
tydligt framgår vem givaren och mottagaren är och ATT GÅVAN SKER UTAN KRAV PÅ
MOTPRESTATION. Du får inte ge bort björnkött mot att mottagaren t.ex. klipper din gräsmatta i
ett halvår. I så fall är gåvan istället en kommersiell transaktion och det ska finnas ett CITES intyg.
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Import och export
Får jag som norrman som jagat björn i Sverige ta med mig björnen hem?
Om du vill ha med dig ditt björnskinn eller kranium hem behöver du ansöka om CITES
exporttillstånd hos Jordbruksverket. Det kostar 400 kronor. Kontakta också Miljødirektoratet i
Norge för att höra om de kräver någonting annat. Här finns information om hur du ska gå till
väga för att söka CITES-exporttillstånd
Får jag sälja min jakttrofé från brunbjörnen jag sköt i Ryssland?
Brunbjörnar som är skjutna i ett land utanför EU (exempelvis i Canada, Ryssland eller Norge) ska
importeras till Sverige som jakttrofé som är personlig. Dessa troféer får inte säljas vidare.
Observera att olika regler kan gälla för andra arter av björn.

