Lathund för att fylla i Jordbruksverkets e-tjänst
för ansökan om CITES-intyg för färsk björnkropp
från årets björnjakt
Använd webbläsaren Internet Explorer och gå till sidan ”Ansökan om CITES-intyg” genom
att klicka på följande länk
Ansökan om CITES-intyg
Klicka på knappen ”Logga in i e-tjänsten”. Se nedan

Det fungerar bäst om du loggar in med en e-legitimation, du kan dock även ansöka utan elegitimation.

Lathunden fortsätter nu under det scenario att du loggat in med e-legitimation men du kan
även ansöka utan att logga in med e-legitimation.
Beroende på om du har din BankID på din telefon eller din dator måste du välja inloggning.
Om du har BankID på datorn du ansöker på välj ”BankID på samma enhet”. Om du har
BankID på din telefon välj ”BankID på annan enhet”.

Fyll i enligt följande. Ändra självklart till den vikt som är aktuell för din ansökan. Många av
uppgifterna är förifyllda och kan inte ändras. Förifyllda fält är gråmarkerade:

Fyll i dessa uppgifter. Vi är medvetna om att inte alla som ansöker har besiktningsrapporten
tillgänglig. Det är viktigt att du har tillgång till skinnets microchip-nummer och Länsstyrelsens
ID nummer. Dessa nummer hittar du längst ned i det informationsbrev om våra ändrade rutiner
för hur du ansöker om CITES-intyg som du fått av besiktningsmannen.

Ladda upp en kopia av besiktningsrapporten genom att klicka på knappen ”Ladda upp” och
leta sedan reda på din scannade kopia av besiktningsrapporten på din dator. Du som inte har
besiktningsrapporten kan istället ladda upp informationsbrevet som innehåller skinnets
microchip-nummer, Länsstyrelsens ID nummer, besiktningsmannens namn och datum då
björnen fällts.

Fyll i dina personuppgifter. Eftersom du söker för din egen björn lämnar du rutan ”Den
sökande är ombud” tom.

När du trycker på Nästa visas en summering av din ansökan så här långt. Se nästa sida.

Genomför betalning för ansökan med Visa eller Mastercard.

När du genomfört betalningen och slutfört ansökan får du en bekräftelse mejlad till den epostadress du angivit i din ansökan. Vi kommer nu att påbörja handläggningen av din
ansökan. CITES-intyget är en originalhandling och skickas därför med posten till dig.
Ansökningar för färska björnkroppar från björnjakten kommer att prioriteras.

Om du får problem med ansökan:
Ansökan fungerar bäst om du använder dator och webbläsaren Internet Explorer.
Om du trycker på Nästa och inte kommer vidare utan istället kommer högst upp på
samma sida som du just fyllt i – tryck på Nästa igen. Du kan behöva upprepa detta flera
gånger för att komma vidare.
Kontakta oss så hjälper vi till.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till
oss. Telefonnummer: 0771-223 223
E-post: citesartskydd@jordbruksverket.se

