
En del av disse 
artene er truet fordi 

de er populære 
handelsvarer.

Sjeldne dyr og planter er ettertraktet 
til blant annet:

• tradisjonell kinesisk medisin
• mat
• pynt
• mote (skinn, pels, fjær)
• kjæledyr
• treprodukter av tropisk tømmer

For å forhindre handel med truede arter 
over landegrensene, for dermed å begrense 
etterspørselen av truede arter, ble endel 
land i 1975 enige om en konvensjon om 
internasjonal handel med truede arter 
(CITES). I dag har over 150 land sluttet seg til 
denne konvensjonen. CITES-konvensjonen 
skiller mellom arter som det er totalforbud å 
handle med internasjonalt (listet i appendiks 
1) og arter som krever et spesielt sertifi kat 
som viser at individene det handles med ikke 
truer den naturlige bestanden av arten (listet 
i appendiks 2). Totalt er ca 5 000 dyrearter og 
28 000 plantearter beskyttet av CITES.

Mange arter av planter og dyr er i dag truet av 
utryddelse!

Hva kan du gjøre?
Når du er ute og reiser kan du gjøre en 
innsats for våre truede arter. Hvis du kjøper 
produkter av truede arter er du med på å 
skape en etterspørsel etter disse varene, 
og dermed blir du medvirkende til at mange 
arter er utrydningstruet. Kun ved at turister 
lar være å kjøpe produkter fra sjeldne dyr og 
planter vil markedet for dette forsvinne.
Når du er på ferie i utlandet, styr unna 
produkter laget av dyr og planter. Vær spesielt 
oppmerksom på følgende produkter:

  - Skjell, sneglehus, koraller og svamper
  - Tørkede fi sker, spesielt sjøhester
  - Tørkede sommerfugler, biller, 

edderkopper, skorpioner, øgler og 
andre dyr

  - Skilpaddeskal og produkter av disse
  - Alle produkter laget av krypdyr, 

inkludert skinn fra slanger og 
krokodiller

  - Klær, vesker, belter og sko laget av 
eller med detaljer av pels, fjær skinn 
fra krypdyr

  - Klær laget av shahtoosh (ull laget av 
en tibetansk antilope)

  - Klær laget av vikunja-ull (dyr nært 
beslektet lamaen)

  - Tørkede kroppsdeler av dyr
  - Utstoppende dyr
  - Skaller, klør og tenner fra dyr
  - Fugleegg
  - Bilder laget av fuglefjær
  - Tradisjonelle lokale medisiner fremstilt 

av dyr
  - Smykker og andre produkter laget 

av elfenben, horn fra neshorn eller 
hvalrosstenner

  - Orkidéer, kaktuser og sukkulenter
  - Levende dyr generelt
  - Gjenstander laget av eksotisk trevirke
  - Eksotisk mat laget av truede dyr
  - Pressede planter og frø

Mange av disse produktene kan i visse tilfeller være lovlige, men for sikkerhets skyld er det tryggest å la være å kjøpe slike suvenirer. Dersom 
du likevel ønsker å kjøpe slike produkter, sørg for å få med gyldig CITES sertifi kat som sikrer at individet produktet er laget av ikke truer arten i 
vill tilstand. I enkelte tilfeller kan det være lovlig å føre en vare ut av et land, men ulovlig å føre inn i andre land. Sjekk derfor nøye om du kan ta 
med dine suvenirer hjem.

For mer informasjon:
www.panda.org
www.traffi c.org

Ønsker du å gjøre mer? Meld deg inn i WWF og støtt kampen for å redde verdens truede arter. Kontakt oss gjennom www.wwf.no , send en mail 
på info@wwf.no eller ring oss på tlf: 22 03 65 00.


