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Information om nya rutiner kring försäljning av björnkött 

 
Denna information riktar sig till dig som har fällt en brunbjörn vid svensk licensjakt. 
 

Jordbruksverket har ändrat sina rutiner kring CITES-intyg för försäljning av björnkroppar. 

Det innebär att vi inte längre utfärdar förifyllda intyg utan det är skytten/markägaren som 

själv måste ansöka hos jordbruksverket om ett CITES-intyg. 

 

De ändrade rutinerna beror bland annat på följande: 

- Flera skyttar faktureras varje år för intyg de sedan inte har behövt.  

- Jordbruksverket har inte fått tillbaka alla de förifyllda intyg som utfärdats i förväg. 

- Sverige likriktar sin hantering av CITES-intyg för björnkött med andra EU länder. 

 

Du kan som vanligt köra kroppen till en vilthanteringsanläggning och anläggningen kan 

lagra kroppen åt dig. Kroppen kan även styckas och frysas. Under tiden du väntar på ditt 

CITES-intyg kan kroppen finnas kvar på anläggningen. Det viktiga är att köttet är spårbart, 

dvs att ägarbyte äger rum först när du har fått det CITES-intyg som tilldelas din björn. 

Lämna en kopia på detta ifyllda brev till vilthanteringsanläggningen så att björnköttets 

härkomst är klargjord. När du har fått CITES-intyg från jordbruksverket kan du genomföra 

försäljningen. 

 

Du ansöker om CITES-intyg via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Vi 

rekommenderar att man använder webbläsaren Internet Explorer. 

Om du inte har möjlighet att ansöka om CITES-intyget via e-tjänsten får du kontakta CITES 

teamet Citesartskydd@jordbruksverket.se så mejlar vi en ansökningsblankett som du kan 

mejla till registrator@jordbruksverket.se eller skicka in via vanlig post. 

Om du mejlar in ansökningsblanketten så måste du även bifoga: 

 Kvitto på betald handläggningsavgift (betala 350 kronor till bankgiro 5693-2486, 

ange ditt namn på betalningen samt 14006 CITES) 

 Kopia på besiktningsrapporten alternativ kopia på detta ifyllda brev 

Vi kommer att under björnjakten prioritera ärenden som rör de björnkroppar som säljs till 

slakterierna och arbeta så snabbt som möjligt med att handlägga just ditt ärende.  

 

Mikrochipnummer ……………………………    Länsstyrelsens ID nummer………………….. 

 

Besiktningsman ……………………………….    Datum när björnen fälldes………………........ 
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