
  

  

 

 
  

 

 

HÄRSTAMNINGSINTYG 
för B-, C- och  D-listade CITES-djur 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn 

Eventuella kännetecken Märkning 

Födelsedatum Födelseplats 

Vikt Längd (storlek) Kön CITES-listning (kryssalternativ) 

Ursprung 

Född och uppfödd i fångenskap 
Ursprung 

Vilt/taget från naturen 

Ursprungsland Årtal 

B C D 

Det aktuella djuret härstammar från 

Egen uppfödning 

Föräldradjur Födelsedatum 

Hondjur: 
Födelsedatum 

Handjur: 

Kännetecken/märkning 

Kännetecken/märkning 

Annan uppfödning i Sverige 

Uppfödarens namn och adress 

Införsel från 
annat EU-land 

Avsändarland Införseldatum 

Import från 
land utanför EU 

Avsändarland 

Importtillståndsnummer (gäller B-listade arter) 

Exporttillståndsnummer (gäller B- och C-listade arter) 

Importdatum 

Djuret fanns hos under-
tecknad redan innan Ja 

arten blev CITES-listad 

Namn, adress Nej, djuret 
förvärvades efter att 
arten blev CITES-
listad, från: 

Förvärvsdatum 

Kvitto, nr Övriga upplysningar 

Mottagare  eller  köpare  (ny ägare) Avsändare eller säljare (tidigare  ägare) 
Namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Land 

E-postadress 

Namn 

Adress 

Postnummer och ort 

Land 

E-postadress 

Underskrift av avsändare eller säljare  (tidigare  ägare) 
Datum Underskrift 
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