
Nye regler for handel med musikinstrumenter, møbler og andre effekter, hvor træsorter omfattet af 

CITES indgår 

Fra 4. februar 2017 er der i EU trådt nye regler i kraft for handel med musikinstrumenter, møbler og andre 

effekter, hvor træ fra palisander Dalbergia spp. (undtagen rio-palisander Dalbergia nigra), kosso 

Pterocarpus erinacus og bubinga Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriana og Guibourtia tessmannii 

indgår.  Disse træsorter er som noget nyt nu omfattet af CITES-reglerne. Reglerne for handel med rio-

palisander er uændrede. 

Handel indenfor EU 

Ved handel indenfor EU kræves der ingen særlige tilladelser eller certifikater, når der handles med 

musikinstrumenter, møbler og andre effekter, hvor træ fra kosso, bubinga og palisander (undtagen rio-

palisander Dalbergia nigra) indgår.  

Det skal dog kunne godtgøres, at effekterne befinder sig lovligt i EU, dvs. det skal kunne dokumenteres , at 

de enten er importeret til eller fremstillet i EU før den 4. februar 2017, eller der skal kunne henvises til en 

CITES-importtilladelse, hvis effekterne eller det træ, de er fremstillet af, er importeret til EU efter denne 

dato. 

Handel udenfor EU 

For træsorterne kosso og Siam-palisander Dalbergia cochinchinensis kræver import, eksport og re-eksport 

af både uforarbejdet og forarbejdede træprodukter CITES-tilladelser, med mindre der er tale om flyttegods 

til EU.  

For palisanderarter, som stammer fra Mexico kræves kun CITES tilladelser, når der er tale om import og 

eksport af hele stammer, opsavet træ, finér og krydsfinér. Import og re-eksport af musikinstrumenter, 

møbler og andre færdigt forarbejdede effekter kan ske uden CITES-tilladelser.   

For bubinga og de øvrige palisander-arter (undtagen rio-palisander) er musikinstrumenter, møbler og andre 

effekter undtaget CITES-tilladelser, hvis der er tale om såkaldte ikke-kommercielle transaktioner. Selve 

forsendelsen må godt veje over 10 kg, men der må i hver enkelt forsendelse højst indgå 10 kg af de nævnte 

træsorter. Alle andre forsendelser kræver CITES-tilladelser.  

Eksempler på ikke-kommercielle transaktioner kan være musikinstrumenter, der benyttes af musikere, 

orkestre eller bands, som er på turné, musikinstrumenter eller møbler, der sendes til reparation til eller fra 

EU og udlån til f.eks. museer, konkurrencer eller udstillinger.  Personlige effekter og flyttegods betragtes 

som ikke-kommercielt. 

For større grupper af musikere, hvor instrumenterne sendes samlet i en container som en ”konsolideret 

forsendelse” kræves ikke CITES tilladelse selvom den samlede vægt af bubinga og palisander-arter 

(undtagen rio-palisander) overstiger 10 kg. Dog må det enkelte instrument ikke indeholde mere end 10 kg 

af de pågældende træarter.  

 



Ansøgning om CITES-tilladelser 

Der skal foreligge CITES-tilladelser til hver enkelt forsendelse. Det er muligt at importere og re-eksportere 

mindre end den mængde, der er angivet på tilladelsen, men aldrig en større mængde. 

Hvis man ofte re-eksporterer til samme importør, kan der derfor med fordel ansøges i god tid før re-

eksporten, så de nødvendige tilladelser foreligger, når re-eksporten skal finde sted.  

Ved import skal CITES-importtilladelsen foreligge, når forsendelsen ankommer til Danmark/EU. CITES- re-

eksporttilladelsen skal ligeledes foreligge ved re-eksport fra Danmark/EU.   

Behandling af ansøgninger om CITES-importtilladelser er afhængige af at der ved ansøgningen vedlægges 

en kopi af CITES-(re)- eksporttilladelsen. 

Ansøgningsskema findes her: http://svana.dk/media/178085/cites-tilladelsesansoegning_ikkeeu.pdf  Det er 

muligt at skrive i filen, men vær opmærksom på, at filen skal gemmes før den vedhæftes mailen, da 

indtastningerne ellers forsvinder. Der findes en vejledning til skemaet her: 

http://svana.dk/media/204155/vejledningimport.pdf 

Det fulde videnskabelige navn for den pågældende træsort skal anføres ansøgningen i det omfang det er 

muligt. Hvis det ikke er muligt at artsbestemme træsorten anføres slægtsnavnet (eks. Dalbergia spp.). Rio-

palisander Dalbergia nigra skal altid angives. 

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til Miljøstyrelsen vedlagt relevant dokumentation i god tid inden 

import eller (re)eksport skal finde sted. Der skal påregnes en behandlingstid på min. 3 uger. Påfør gerne et 

telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål.  

Ansøgningen mailes til: citesansoegninger@mst.dk  Denne mail kan kun benyttes til ansøgninger. Andre 

henvendelser skal sendes til mst@mst.dk   

Hvis ansøgningen sendes som almindelig post er adressen Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Ø. 

Der kan findes mere information om CITES her: http://svana.dk/natur/international-

naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ 

Ved spørgsmål kan Miljøstyrelsens CITES sektion kontaktes på 72 54 24 23 hverdage mellem 9-12. 
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