URSPRUNGSUPPGIFTER
– musikinstrument

Enheten för CITES, foder och djurprodukter

Skickas till:

Lämna så utförliga uppgifter som möjligt
för att undvika senare kompletteringar
som försenar handläggningstiden.

Jordbruksverket
551 82 Jönköping
E-post: registrator@jordbruksverket.se
Fax: 036-19 05 46

När du skickar in den här blanketten för att ansöka om CITES-intyg eller CITES exporttillstånd ska du även skicka med:
• Ansökan om CITES-intyg (blankett E9.21) eller ansökan om exporttillstånd (blankett E9.22).
• Kopia på betalningsverifikation/kvitto att du har betalat in handläggningsavgiften, som är 350 kronor för CITES-intyg och 400 kronor
för exporttillstånd. Avgiften betalar du in på Jordbruksverkets bankgiro 5693-2486 (ange enhetsnummer 10507 CITES).
• Om instrumentet inte har ett serienummer ska du även bifoga fotografier av instrumentet:
– Två stycken identiskt lika foton av hela instrumentet.
– Två stycken identiskt lika foton av någon detalj som hjälper till att identifiera instrumentet, till exempel resonanshål med
omliggande dekoration, huvud med stämskruvar och stämpel, hals med lägesmärken, träets ådringsmönster eller liknande.
Fotografierna ska vara tydliga och tagna på så nära håll som möjligt, samt utskrivna på normalbeständigt fotopapper (ca 10 x 15 cm).

Sökande

Namn och adress

Person-/organisationsnummer

5702080077

Björn Nilsson-Nyström
Stora Ängby Allé 10
16855 Bromma

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

08-302191
Mobiltelefonnummer

0735-302191
E-postadress

nysse@nysse.com
Är sökanden samma som ägaren?

Ja

Nej

Om sökanden inte är samma som ägaren, bifoga till exempel kopia på eventuella
lånehandlingar, överenskommelser, kontrakt etc.tillsammans med ansökan.

Uppgifter om
instrumentet

Typ av instrument (modell) både på svenska och engelska

Akustisk gitarr Martin D-28
Övriga material som ingår i instrumentet (om det är känt)

Kropp, Botten och sidor av Brazilian Rosewood, Hals av Mahogny, Greppbräda av Ebenholtz,
Lock av Sitka Spruce.
Instrumentbyggare/Tillverkare

Martin

Tillverkningsland

Tillverkningsperiod (t.ex. 1960-tal)

USA

årsmodel 1958

Eventuellt serienummer och placering av serienummer

161000 inuti gitarren på hals klossen
Eventuella skador på instrumentet

Locket på gitarren är bytt till Sitka Spruce
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Finns CITES-intyg för instrumentet?

Ja

Om "Ja" ska CITES-intyget i original skickas in till Jordbruksverket tillsammans med ansökan.

Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan är fullständiga och riktiga.
Datum

Underskrift

11/5-2017
Namnförtydligande

Björn Nyström

Nej

