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Finlands miljöcentrals CITES-anvisning till jägare av björn och lodjur 
 

För all kommersiell aktivitet med björn och lodjur krävs ett försäljningstillstånd, ett s.k. EU-intyg utfärdat av 
Finlands miljöcentral (SYKE). Utan EU-intyg är det förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för 
kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och 
att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera björn och lodjur. Till-
ståndskraven gäller både nyfällda exemplar och sk. gamla exemplar och föremål. 

Kravet på EU-intyg gäller hela djur, djurdelar samt produkter som innehåller björn eller lodjur. Intyget är  
giltigt antingen i Finland eller i hela Europeiska unionen. EU-intygets giltighet anges i intyget. 

Endast den i intyget angivna tillståndsinnehavaren kan sälja det i intyget beskrivna djuret, dess delar eller 
produkter gjorda därav, förutsatt att inget annat har angivits i tillståndet. 

Ifall den nya ägaren vill sälja vidare björnen eller lodjuret, eller delar av den, bör han/hon ansöka om ett nytt 
EU-intyg. Till ansökan skall bifogas det ursprungliga EU-intyget och köpebrevet eller någon annan överlåtelse-
handling; med dessa bevisas det lagliga förvärvet. 

Dessa bestämmelser gäller även följande i Finland förekommande viltarter: varg och utter. 

 

Så söker du om försäljningstillstånd/EU-intyg för björn eller lodjur från Finlands miljöcentral: 

Fyll i den förhandsifyllda ansökningsblanketten för EU-intyg (blanketten har ifyllts som om jägaren själv – 
som den första ägaren – säljer det nedlagda djurets kött eller andra delar av djuret).   

1. För försäljningen av köttet ifylls en separat ansökningsblankett, eftersom SYKE utfärdar ett separat  
EU-intyg för kött. 

2. Övriga delar kan nedtecknas på en gemensam ansökningsblankett, varmed SYKE utfärdar ett gemen-
samt försäljningstillstånd för dem. Ange samtliga delar som skall säljas (t.ex. skinn, skalle, penisben mm.) 
eftersom endast de delar som är upptagna på tillståndet får säljas. Om du vill ha separata intyg för samt-
liga delar bör du fylla i en separat ansökningsblankett för varje del. Varje enskilt EU-intyg kostar 50 euro; 
ett avslag på ansökan kostar lika mycket. 

3. Till ansökan skall bifogas en kopia av bytesintyg som utfärdas av Finlands viltcentral. 

Så fylls ansökningsblanketten: 

1. Spara och fyll i ansökningsblanketten på den egna datorn eller skriv ut en kopia av ansökningsblanketten 
och fyll i blanketten för hand.  

2. Fält 1 (sökande): fyll i sökandens namn och fullständiga adressuppgifter.  Om sökanden är någon annan 
än den person som enligt viltcentralens bytesintyg har fällt djuret skall det till ansökan bifogas  
- en fullmakt från jägaren som fällde djuret där det bekräftas att sökanden får sälja lodjuret, eller  
- annan utredning över ägarförhållandet.  

Finlands miljöcentral kan inte känna till vilka avtal som finns inom de olika föreningarna om jaktbytets 
ägandeförhållanden. Därför förmodar vi – om inget annat anges – att personen som fällt djuret även har 
beslutanderätt angående försäljningen av djuret.                                          

3. För fakturering skall i fält 1 även anges sökandens personnummer eller FO-nummer. 
        (vänd) 
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4. Fält 4 (beskrivning av exemplaren): beskriv noga det som skall säljas. T.ex. eventuella kännetecken på 
skinnet, samt om klorna eller skallen är fast i skinnet. 

5. Fält 5 (nettovikt): mängden kött som skall säljas i kilogram (gäller för köttförsäljningsansökan) 

6. Fält 6 (kvantitet): antalet delar av björn som skall säljas (gäller ej ansökan gällande köttförsäljning).  

7. Fält 20 (anmärkningar): här anges namnet på köparen av köttet och köparens kontaktuppgifter (då köt-
tet säljs till en enda köpare som man känner till på förhand). Om köttet säljs i partier eller då det finns 
flera köpare skall köparnas namn och adressuppgifter samt mängden sålt kött meddelas till SYKE ome-
delbart efter köpslut.  

För kännedom: om SYKE har skrivit köparens namn på EU-intyget kan detta intyg även användas vid vi-
dareförsäljning av köttprodukter som tillverkats av detta parti. Köparen skall föra bok över försäljningen. 
Om köparen inte nämns i EU-intyget måste man för att kunna sälja vidare produkterna ansöka om ett 
nytt EU-intyg med den nya ägaren som tillståndsinnehavare. 

8. Sökanden/försäljaren skriver själv under ansökan. 

9. Den ursprungliga underskrivna ansökan skall skickas med post till Finlands miljöcentral SYKE (adressen 
anges i fält 3 på ansökningsblanketten). Till tillståndsansökan bifogas en kopia av Finlands viltcentrals 
bytesintyg (samt vid behov en fullmakt eller annan utredning, se punkt 1 i denna anvisning). Den under-
skrivna ansökan och bytesintyget kan också skickas med e-post till registratorskontoret  
kirjaamo.syke@ymparisto.fi.  

 

Björnen eller lodjuret eller dess delar får inte säljas eller köpas innan EU-intyget har beviljats (köttet kan 
dock vid behov transporteras till köparens kylförvaring, ifall det inte finns andra möjligheter att bevara köttet). 

Om den fällda björnen eller lodjuret, eller delar av den, inte kommer att säljas eller användas kommersiellt 
på andra sätt, krävs inget EU-intyg från Finlands miljöcentral. Den som nedlagt björnen eller lodjuret (eller 
vargen eller uttern) eller i vars besittning den är, bör trots detta försäkra sig om att få bytesintyg utfärdat av 
Finlands viltcentral. Utan detta bytesintyg är det svårt att vid behov bevisa det lagliga ursprunget för djuret 
och/eller dess delar. SYKE anbefaller att man ansöker om bytesintyg från Finlands viltcentral i samband med 
anmälan om nedlagt djur. 
 
Om jägaren eller arvingarna senare vill sälja björn- eller lodjurskinnet eller andra delar (för vilket det krävs ett 
EU-intyg) eller föra dessa i eget flyttlass utanför EU:s gränser (vilket kräver ett CITES-exporttillstånd beviljat 
av SYKE), kan det vara omöjligt att bevisa björnens eller lodjurets lagliga ursprung utan Finlands viltcentrals 
bytesintyg. SYKE kan bevilja tillstånd och intyg bara för djur som är av lagligt ursprung. Bytesintyget kan också 
hjälpa andra myndigheter i deras arbete. 
 

Ytterligare information 

CITES-ärenden www.miljo.fi/cites  

Jaktbara CITES-arter www.miljo.fi/cites/jaktbara  

Försäljning av kött och delar av björn och lodjur som har fällts i Finland www.miljo.fi/cites/bjornochlodjur  

På CITES-lagstiftningssida www.miljo.fi/cites/lagstiftning finns bl.a. EU:s artlista där man kan  
se efter för vilka arter och artgrupper EU-intyg eller andra CITES-tillstånd krävs.  

CITES-ansökningsblanketterna www.miljo.fi/cites/ansokningsblanketter  

 
Finlands miljöcentral (SYKE) 
CITES-tillstånd 
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors 
tel. 0295 251 000 (växel) 
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