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 Datum 

2020-12-08 
 

Registrera FLEGT-licens i TRACES 

Trä-och pappersprodukter som importeras från Indonesien ska åtföljas av en 

FLEGT-licens. Du som importör behöver registrera FLEGT-licensen i EU:s 

system TRACES. 

Skapa konto 

För att kunna registrera FLEGT-licenser i TRACES behöver du ett konto på 

EU-kommissionens webbportal. 

1. Skapa ett konto på EU-kommissionens webbportal, 

https://webgate.ec.europa.eu/cas 

 

Vänta sedan på att för behörigheten bekräftad. Det kommer ett mejl med 

vidare instruktioner. 

2. Registrera dig som användare i TRACES, 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. Använd de 

inloggningsuppgifter som du har fått till EU:s webbportal. 

3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas för dig och ditt företag som importör 

(operator). 

4. När du är klar med det här steget mejlar du till flegt@skogsstyrelsen.se. 

Ange ditt och företagets namn i mejlet. 

5. Du får svar från oss på Skogsstyrelsen när du är godkänd. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
mailto:flegt@skogsstyrelsen.se
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Registrera licensen i TRACES 

Logga in i systemet genom att gå till adressen 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. När du har loggat in kommer du 

till den här sidan. 

 

1. Klicka på Intyg och sedan på Flegt 

Fyll i uppgifter från FLEGT-licensen och kontrollera att alla uppgifter finns 

registrerade i licensen. Det är samma nummer på fälten i registreringsbilden 

som i licensen. Registrera alltid det som står på licensen och inte vad som står 

på packlista, fakturan eller dylikt och meddela alltid Skogsstyrelsen om den 

verkliga leveransen inte stämmer med uppgifterna på licensen.  

Kontrollera att följande finns: 

• Indonesian LEGAL Wood (stämpel högst upp) 

• European Union (fält A) 

• FLEGT (fält B) 

• Vikt, volym och antal (fält 14, 15 och 16) 

• Stämpel från utfärdande myndighet (fält 18) 

• Signatur från tjänsteman på utfärdande myndighet (fält 18) 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
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Bild: FLEGT-licens 
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2. Fyll i följande fält: 

• Fält 1 = den utfärdande myndighet i Indonesien 

• Fält 3 = licensnumret, det är viktigt att punkt (.) och bindestreck (-) 

står på rätt plats 

• Fält 5_6 = ska alltid vara Indonesien 

• Fält 7 = transportmedel 

• Fält 8 = er leverantör 
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• Fält 9–16 = varor  

- Fyll i varubeskrivning 

- Fyll i volym, vikt och antal (antal fylls alltid i om det står på 

licensen, men det är inte en obligatorisk uppgift på licensen) 

- Kommatecken (,) är alltid tusentalsavgränsare 

- Punkt (.) är alltid decimaltecken 

- Trädart – börja skriva det vetenskapliga (latinska) namnet, välj 

sedan från listan 

- Avverkningsland – börja skriva, välj sedan från listan 

- Fyll INTE i något vid ”Global åtgärd för varor” eller ”Beräknad 

totalsumma” 

• Fält 18 – uppgifter om var och när licensen är utfärdad 

3. Kontrollera och klicka i att licensen är undertecknad och stämplad 

4. Tryck på Skicka för validering 
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5. Välj Sverige i rullistan för Land 

6. Välj namn på tullkontor, då fylls de andra uppgifterna i automatiskt 

7. Tryck på Nästa 

 

8. Fyll i beräknat ankomstdatum 

9. Tryck på nästa 

 

10. Avsnittet behöver bara fyllas i om du är ombud, annars trycker du på nästa 
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11. Här kan du fylla i e-postadress om du vill bli kontaktad av systemet när 

myndigheterna har godkänt din licens, annars kan du trycka på Nästa 

 

12. Här kan du fylla i ytterligare information som du vill skicka till 

Skogsstyrelsen 

13. Tryck på Lämna in 

Kontakta Skogsstyrelsen 

Mejla en kopia på FLEGT-licensen till flegt@skogsstyrelsen.se. Kontrollera 

att kopian är tydlig och att alla stämplar syns. 

mailto:flegt@skogsstyrelsen.se

