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Yderligere information

Skov- og Naturstyrelsen
tlf. 7254 2000

cites@sns.dk 
www.skovognatur.dk/cites

Plantedirektoratet
tlf. 4526 3600
pdir@pdir.dk 
www.pdir.fvm.dk

”Hvis du er i tvivl om en 
souvenir er lovlig eller 
ej, så lad være med at 
købe den“

Kender du CITES?
Den vigtigste regel på 
området er en international 
konvention, der hedder 

Washington-konventionen). 
Formålet med konventionen 
er at beskytte vilde dyre- og 
plantearter ved at regulere handlen med dem. Cirka 30.000 
dyre- og plantearter er beskyttet af CITES. Danmark er – 
sammen med 174 andre lande – med i CITES-fællesskabet.

CITES omfatter både levende og døde dyr og planter – 
og produkter, der indeholder dele af dem. Det kan være 
beklædningsgenstande, naturmedicin, tasker eller 
souvenirs. 

Hvem administrer reglerne? 
I Danmark er det Skov- og Naturstyrelsen under Miljø-
ministeriet, der administrer CITES-reglerne, når der drejer 
sig om levende dyr samt dyre- og planteprodukter.  I forbin-
delse med levende planter er det Plantedirektoratet under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som er 
myndighed.
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FERIEN STÅR FOR DØREN, og det 
betyder, at hundredetusindevis af 
danskere drager udenlands. Desværre 
ser vi, at danske turister – oftest uden 
at vide det – er med til at holde liv i den 
verdensomspændende handel med 
truede dyr og planter. Det sker, når 
turisterne køber feriesouvenirs med 
hjem lavet af bl.a. koraller, slanger eller skildpadder. Køb af 
disse souvenirs gør blot situationen for truede dyr og planter 
endnu værre. Og så er det også ulovligt at tage med hjem. 
Jeg tror ikke, turisterne køber disse ting i ond tro. Nej, jeg 
tror, at det handler om noget helt andet: Ikke alle kender 
reglerne og de konsekvenser, det kan få for de truede dyr og 
planter. Så for at give danskerne en bedre information om 
problemet, har vi her i Miljøministeriet lavet denne 
folder. 

God ferie!

Troels Lund Poulsen 
Miljøminister

Noget af det, du IKKE må tage med hjem 
til Danmark
Souvenirs som helt eller delvist er lavet af de
følgende arter:
 

God rejse
Måske er du lige nu på vej til Tyrkiet, Marokko, Thailand, Kina, 
Grønland eller noget helt sjette. Uanset hvor du skal hen, 
ønsker vi dig et godt ophold. Tillad os i samme åndedrag, at 
henlede din opmærksom på nogle af de souvenirs, du 
måske vil blive tilbudt mange steder. 

Køb af souvenirs kan gå ud over truede dyr 
og planter
Vi taler om souvenirs lavet af dyr eller planter. 
Desværre er mange arter rundt om i verden 
truede eller ligefrem stærkt truede. Og desvær-
re foregår der en omfattende handel med disse 
arter – en handel, der er med til at udrydde dem. 
Derfor er der også regler, der gør handlen ulovlig.

Koraller, slangeskind og … 
En del af denne ulovlige handel og 
import skyldes, at turister falder for 
fristelsen til at købe vilde orkidéer, 
tigertænder, koraller, elfenben, bælter 
af slangeskind eller andre eksotiske 
souvenirs af truede dyr og planter. Der 
findes ellers regler og love, der netop 
har til formål at stoppe det. Som dansk 
turist er du forpligtet til at overholde 
reglerne, som gælder hvad enten du 
medbringer tingene i din bagage eller sender 
dem hjem. Og uanset om du har købt dem eller 
selv fundet dem i naturen.

 jaguar og gepard)

 isbjørn)

 dyrkede individer.

Se hele listen og reglerne på www.skovognatur.dk/CITES

For visse af arterne på listen kan du dog godt tage souve-
nirs af dem med hjem, hvis du har en særlig tilladelse.

Undgå en bøde – og hjælp samtidig naturen!
Hvis du overtræder reglerne risikerer du ikke alene, at dine 
souvenirs bliver konfiskeret i tolden. I visse tilfælde vanker 
der tillige en bødestraf. Så det er en fordel for både 
naturen og dig selv, at du overholder reglerne.
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