
 

 

 

Information till dig som fällt björn under licensjakt 

Vid licensjakt efter stora rovdjur ska samtliga fällda individer besiktigas av länsstyrelsens 

personal. Vid besiktningen av björn märks skinnet med ett chip och skytten får ett chip för att 

märka kraniet med. 

▪ Vid jakt efter björn får skytten hela björnen direkt efter att besiktningspersonalen tagit 

de prover som krävs.  

 

Björn är listade i Bilaga A i CITES-förordningen, vilket innebär att kommersiella aktiviteter 

med delar av djuret (ex. skinn, kranium, kött) är förbjudet. Som kommersiell aktivitet räknas i 

princip allt som har ekonomisk vinning eller annat utbyte som syfte. Det innebär till exempel 

att du inte får: 

• köpa, erbjuda dig att köpa eller erbjuda någon att köpa, 

• sälja, inneha för försäljning eller transportera för försäljning, 

• annonsera om att köpa, sälja eller skänka bort, 

• byta mot produkt eller tjänst, 

• hyra ut, visa upp eller på annat sätt använda exemplaret i vinstsyfte, 

• använda exemplaret i syfte att saluföra produkter, dvs. marknadsföring.  

Du kan söka om undantag från dessa förbud hos Jordbruksverket. Om de godkänner din 

ansökan får du ett så kallat CITES-intyg för godkända kommersiella aktiviteter. Observera att 

det krävs ett CITES-intyg för varje produkt som du vill sälja, byta etc. Du behöver alltså ett 

CITES-intyg vid varje tillfälle du ska sälja en del av björnen, t.ex. ett för köttet, ett för skinnet 

och ett för kraniet. Om du vill sälja hela slaktkroppen till ett viltslakteri kan du ansöka om hela 

kroppen, men du måste vara tydlig i din ansökan att du avser att sälja hela björnen inklusive 

skinn och kranium.   

Observera att du alltid måste söka intyg i förväg för kommersiella aktiviteter med djur som är 

skyddade enligt CITES. Jordbruksverket utfärdar inte CITES-intyg i efterhand när en 

kommersiell aktivitet redan har ägt rum. 

Sök CITES-intyg via Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se  

Du behöver alltså inte något intyg om du ska behålla delar av djuret själv eller inom jaktlaget 

(förutsatt att det inte sket mot ersättning). Se till att delarna är ordentligt märkta för att 

kunna bevisa härkomst.  

 

 
Har du frågor som rör CITES? Kontakta Jordbruksverket 

Jordbruksverket 

Tel. 0771-223 223, e-post: citesartskydd@jordbruksverket.se  

 

http://www.jordbruksverket.se/

