SEMESTERHÄLSNINGAR FRÅN WWF
- KÖP INTE VÅRA LIV -

Många vilda djur- och växtarter hotas i dag av
handel där souvenirer är en bidragande del.
Den här guiden ger en översiktlig information
om vad man ska tänka på för att göra rätt när
man köper souvenirer.

ATT TÄNKA PÅ:
Köp inte elfenben – Afrikas elefanter hotas av
hela världens elfenbenshandel. ”Thailändskt
elfenben” kommer ofta från en illegalt skjuten
elefant i Afrika.
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Köp inte snäckor eller koraller, vare sig hela
eller i bitar – storskalig handel hotar de lokala
naturliga bestånden av snäckor och de viktiga
korallreven.
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Köp inte fjärilar, skorpioner och spindlar – flera av
de mest populära arterna hotas av olaglig handel.
Levande vilda djur och växter är förstås inga souvenirer. De ska vara kvar i sitt hemland.
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Köp inte varor som består av delar från vilda djur,
till exempel päls, skinn och läder. Det gäller också
orientaliska mediciner med djuringredienser.
Är du osäker, köp inte!

Justine Lagache

KOM IHÅG:
Om du köper souvenirer gjorda av djur- och växtdelar, exempelvis av trä, kontrollera via officiella
webbsidor eller tryckt text att arten som de är
gjorda av är tillåten att ta ut ur landet och föra in
till EU och Sverige.
Det kan vara lagligt att sälja hotade djur och växter
i turistlandet men förbjudet att ta med föremålet
ut ur turistlandet och /eller in i hemlandet. Om
man smugglar in en olaglig souvenir och avslöjas
beslagtas souveniren med böter som påföljd eller
i grova fall fängelse.

MER INFORMATION:
Vilka arter som är förbjudna att handla med eller
vilka som krävs särskilda tillstånd för, regleras av
den internationella CITES- konventionen Bestämmelserna hittar du på jordbruksverket.se/cites.
Mer information om handeln hittar du också på
WWFs hemsida, wwf.se.

Utan köpare - ingen marknad.

NÅGRA ENKLA TIPS:
• Om du är osäker – köp inte!
• Köp inte souvenirer gjorda av delar från vilda djur
• Köp aldrig elfenben
• Köp istället lokalt traditionellt hantverk av
textilier, keramik eller sten
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