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I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt
utrotningshotade. För att skydda och bevara dessa för framtiden och säkerställa den
biologiska mångfalden antogs 1973 konventionen om internationell handel med
utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller CITES1 efter den engelska
förkortningen.
I Sverige trädde den i kraft 1975, och 2008 hade 173 länder över hela världen antagit den.
Inom EU har CITES införts genom en särskild lagstiftning, som gäller i hela unionen.
Avsikten är att ”skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom
kontroll av handeln med dem”. EU:s lagstiftning omfattar fler arter och har striktare
bestämmelser än CITES har.

Förenklad import och export för personliga tillhörigheter/hushållsföremål och vissa
sällskapsdjur
Dessa förenklade import- och exportregler gäller enbart för personliga tillhörigheter och
hushållsföremål från utrotningshotade djurarter samt för levande sällskapsdjur där
Jordbruksverket utfärdat ett "intyg för personlig egendom".
Informationen ska läsas tillsammans med Jordbruksverkets information "Import, export och
reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU".
Varor som importeras eller exporteras genom detta förenklade förfarande får aldrig användas i
kommersiella aktiviteter.
På motsvarande vis gäller bara ett "intyg för personlig egendom" för de djur vilka hålls för
personliga icke-kommersiella ändamål.
Vad betraktas som en personlig tillhörighet eller hushållsföremål?
För att ett exemplar ska anses vara en personlig tillhörighet eller ett hushållsföremål måste det
• vara dött
• tillhöra en privatperson
• vara eller bli en del av personens normala ägodelar, t.ex. souvenirer och egenhändigt
skjutna jakttroféer.
Personliga tillhörigheter eller ett hushållsföremål måste ingå i bagaget vid resa eller i
flyttlasset vid flyttning med undantag för egenhändigt skjutna jakttroféer.
Det är tullmyndigheten som vid varans import, export eller reexport kontrollerar att ovan
nämnda förutsättningar är uppfyllda. Tullmyndigheten kan samråda med Jordbruksverket i
tveksamma fall.
Om varans import till eller export från gemenskapen sker inom ramen för kommersiella
aktiviteter, även framtida sådana, får de inte anses som personliga tillhörigheter.
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Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Varor som importeras eller exporteras genom detta förenklade förfarande får aldrig användas i
kommersiella aktiviteter.
Vad menas med kommersiella aktiviteter?
Med uttrycket "kommersiella aktiviteter" avses all form av
• köp
• annonsering om köp
• erbjudande om att köpa
• förvärv
• förevisning
• användning i vinstsyfte
• försäljning
• innehav för försäljning
• saluförande
• annonsering om försäljning
• transport för försäljning.
Förenklade import- och exportregler för privatperson som inte har sin hemvist i
gemenskapen
Privatperson som inte har sin hemvist i gemenskapen får ta med personliga tillhörigheter eller
hushållsföremål från eller till ett land utanför EU utan att ha import- eller exporttillstånd.
Detta gäller samtliga arter i bilaga A-D.
Förenklade import- och exportregler för privatperson som har sin hemvist i
gemenskapen
Import
Första gången ett föremål importeras till gemenskapen krävs för arter listade på bilaga A att
ett (re)exporttillstånd och importtillstånd i original visas för tullen vid införseln.
Första gången ett föremål importeras till gemenskapen krävs för arter listade på bilaga B att
ett (re)exporttillstånd i original och en kopia av detta visas vid införseln. Jordbruksverket
utfärdar ett importtillstånd i de fall då exportlandet ej utfärdar (re)exporttillstånd för
personliga tillhörigheter.
Det behövs inget tillstånd för att importera personliga tillhörigheter eller hushållsföremål av
arter listade på bilaga C och D.
Reimport
Vid återimport till gemenskapen av personlig tillhörighet eller hushållsföremål av en art listad
på bilaga A eller B fordras inte importtillstånd eller (re)exporttillstånd om ägaren till
föremålet för tullen kan uppvisa undertecknad "tillståndsinnehavarens kopia" av tidigare
utfärdat
• EU-importtillstånd eller
• EU-exporttillstånd eller
• kopia av (re)exporttillstånd eller
• EU-intyg om att exemplaret lagligen har förvärvats inom gemenskapen.
Export
Första gången ett föremål av en art listad på bilaga A eller B exporteras ur gemenskapen ska
ett exporttillstånd visas för tullen.
För export av arter listade på bilaga C och D fordras inga tillstånd.

Reexport
Vid reexport från gemenskapen av en personlig tillhörighet eller hushållsföremål från en art
listad på bilaga A eller B behövs inget (re)exporttillstånd om denna person för tullen kan
uppvisa undertecknad "tillståndsinnehavarens kopia" av tidigare utfärdat
• EU-importtillstånd eller
• EU-exporttillstånd eller
• kopia av (re)exporttillstånd eller
• bevis om att exemplaret lagligen har förvärvats inom gemenskapen.
Intyg för personlig egendom
Jordbruksverket kan också utfärda "intyg för personlig egendom" för levande sällskapsdjur
som hålls för personliga, icke-kommersiella ändamål. Dessa intyg kan användas som både
import- och (re)exporttillstånd och kan t.ex förenkla för dem som vill ta med sig sin CITESlistade papegoja till ett land utanför EU på semestern. Intyget gäller för flera gränsövergångar,
men inte för försäljning eller andra kommersiella ändamål.
För att få detta intyg krävs att djuret är fött och uppvuxet i fångenskap (även föräldradjuren),
alternativt är lagligen förvärvat i eller infört till den Europeiska gemenskapen innan arten blev
listad. Det måste också vara märkt på rätt sätt. Motsvarande förfarande med "intyg för
personlig egendom" måste finnas i/accepteras av mottagar/avsändarlandet.
Undantag från krav på import- och (re)exporttillstånd
Det finns ett generellt undantag från kravet på import- och (re)exporttillstånd för
nedanstående personliga tillhörigheter under förutsättning att dessa ingår i resandens bagage
eller flyttlass. Undantaget gäller endast arter som listas i bilaga B.
•

•
•

max 125 g kaviar per person där behållaren ska vara märkt enligt gällande
bestämmelser
högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaeceae spp)
bearbetade exemplar från Crocodylia spp. (utom kött och jakttroféer) upp till fyra
exemplar per person (vanliga exempel kan vara klockarmband eller bälten av krokodilskinn)

•

skal av jättevingsnäcka (Strombus gigas) upp till tre per person

•

högst fyra döda exemplar av Hippocampus spp. per person

•

skal av högst tre exemplar av Tridacnidae spp. per person men högst 3 kg totalt, där
ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.
Märkningskrav vid export
Exporttillstånd för A-listade levande ryggradsdjur får bara utfärdas när djuren är märkta i
enlighet med kraven i kommissionsförordningens artikel 66. I normalfallet innebär det
märkning med ISO-standardiserade mikrochip, utom för fåglar vilka i första hand ska märkas
med en individuellt märkt, fast fotring.
Veterinärt införseltillstånd till Sverige
Av smittskyddsskäl finns för vissa levande djur och djurprodukter krav på veterinära tillstånd
oavsett om dessa utgör personliga tillhörigheter eller hushållsföremål.
Denna information är ett sammandrag av regelverket för att tjäna som vägledning.
Texten är därför inte juridiskt bindande.

