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Forsidefoto: Ophalet sildepisker fra fangst i Vestgrønland. Fotograf: Nette Levermann

JAGTINFORMATION OG FANGSTREGISTRERING

HUSK!

Du skal rapportere din fangst
senest den 15. oktober.

Dette samt ansøgning/fornyelse om nyt jagtbevis,
kan du gøre ved selvbetjening på www.sullissivik.gl
eller hos Kommunens
Borgerservice
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GOD JAGTSKIK I GRØNLAND

Af Fangstrådet og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Vore mange forskelligartede fangstdyr og storslåede natur giver mulighed for
unikke fangstoplevelser, hvad enten byttet er en sæl, hval, moskusokse eller fugl.
I den følgende tekst beskrives fem punkter, der i Grønland opfattes som god
jagtskik.
1) Al jagt skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Sæt dig
derfor ind i gældende jagttider, jagtområder og kvoteringer, også dem der evt.
fastsættes af din kommune/forvaltningsområde. Respekter fredede områder og
beskyttelseszoner, så dyrene får ro til at yngle og dermed øges i antal.
2) En del af glæden i jagten ligger i, at dyret ikke udsættes for unødig lidelse.
Det er derfor vigtigt, at du bruger den rette størrelse kaliber og aldrig skyder
på afstande, der er større, end at du med sikkerhed kan ramme. Dyr må ikke
anskydes og drives i forsøg på at mindske den afstand, det parterede dyr efterfølgende skal bæres.
3) I Grønland har vi stor tradition for at anvende hele dyret til husholdningen,
beklædning og kunst. Medbring derfor alt kød, andre spiselige og brugbare
dele, når du nedlægger vildt. På den måde får vi mest ud af vores fælles levende
ressourcer.
4) Kontroller dit udstyr, inden du drager på fangst. Du skal sikre dig, at våbnet
er skudt ind, inden du afgiver skud mod vildtet. Du skal altid først undersøge,
om der er nogen bag ved det dyr, du skyder på. Skyd aldrig i retning af andre
mennesker, boliger, både etc. og aldrig inden for bygrænsen.
5) Før altid journal over det nedlagte vildt, så du let kan udfylde årsskemaet, når
dit jagtbevis skal fornys. Husk altid at udfylde særmeldingsskema for alle kvoterede arter og returnere dette, så forvaltningen får den bedst mulige viden om
udviklingen i vildtbestandene.
Den barske natur og vidtstrakte områder betyder, at man skal vægte sikkerhed
højt. Læs mere om sikkerhed til søs i omslaget til dette hæfte.
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NATUROPLEVELSER OG AFFALD
Kommer man ud i naturen, er det skønt, uanset hvor man kommer til i Grønland. Men i de senere år er det blevet sværere at få øje på det smukke i de områder, man kommer til. Det, der tidligere har været naturskønne arealer, er forurenet
med efterladt affald, glemte eller tabte fangst-og fiskeriredskaber.
Vi må snarest stoppe denne dårlige vane. Det bør ikke være et problem at rydde
op efter sig i naturen og tage sit affald m.v. med tilbage til by eller bygd. I de fleste
byer er der stillet affaldscontainere op ved bådpladserne, og det er gratis at smide
sit affald ud.
Tag derfor altid dit affald med hjem, når du er på tur. Det giver de bedste natur- og jagtoplevelser for os selv og vore efterkommere.
God jagt!

NYT FRA FORVALTNINGEN
RENSDYRLICENSER SKAL RETURNERES MED FANGSTMELDING
Erhvervs- og fritidsfangere
i Grønland går meget op i
rensdyrjagt, hvilket tydeligt
fremgår af antallet af udleverede licenser til fangst af rensdyr.
Det er de lokale Sullissivikkontorer – Servicecentre – der
i byer og bygder udleverer
rensdyrlicenser til erhvervs- og
fritidsfangere samt registrerer
udlevering og returnering af licenser. Erhvervs- og fritidsfangere er i forbindelse
med deres licens til rensdyrfangst også lovmæssigt forpligtet til at udfylde fangstmelding og dermed også returnere licensen. Fangstmeldingen på bagsiden af licensen omfatter fangststed, køn på de fangede dyr, størrelse samt fedttykkelse.
Fangstmeldinger for de rensdyr, der bliver fanget, bruges til APNN’s forvaltning og biologernes anbefalinger. Det bedste grundlag til anbefalingerne er
indgående viden om de forskellige rensdyrbestande. Det er således meget vigtigt at
lave fangstmelding, der også bruges til de beslutninger, som Naalakkersuisoq for
Fangst tager omkring kvoter og fangstperioder.
APNN har gennem de senere år arbejdet for, at alle licenserne skal udfyldes
med fangstmelding og returneres, hvilket bl.a. foregår ved TV-spots, men der er
stadig alt for mange licenser, der ikke returneres.
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Der arbejdes i øjeblikket i APNN på at stramme reglerne, hvilket bl.a. sker i
forbindelse med revidering af Fangst- og Jagtloven, og der tænkes her specielt på
manglende fangstmelding af rensdyr og moskusokser. Vi skal fra APNN erindre
om, at der ved gentagne tilfælde af manglende fangstmeldinger og iht. bekendtgørelserne, kan træffes foranstaltninger, og det kræves derfor, at du laver fangstmelding for de rensdyr og moskusokser, du fanger.
De rensdyrlicenser, som i 2018 blev udleveret og returneret i disse byer, er i samarbejde med Servicecentrene blevet registreret, og tallene er som følger:
Nuuk

Udleverede

Returnerede

Procentvist

Fritidsfangere

2.410

664

27,6 %

Erhvervsfangere

205

48

23,4 %

Sisimiut

Udleverede

Returnerede

Procentvist

Fritidsfangere

584

290

49,7 %

Erhvervsfangere

114

68

59,6 %

Maniitsoq

Udleverede

Returnerede

Procentvist

Fritidsfangere

353

196

55,5 %

Erhvervsfangere

*

*

*

Aasiaat

Udleverede

Returnerede

Procentvist

Fritidsfangere

230

144

62,7 %

Erhvervsfangere

99

64

64,6 %

Qeqertarsuaq

Udleverede

Returnerede

Procentvist

Fritidsfangere

38

22

57,9 %

Erhvervsfangere

42

24

57,1 %

*: De pågældende tal fra Maniitsoq var ikke tilgængelige.
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JAGTBEVISER – ÅRSSKEMA AFRAPPORTERING AF FANGSTER,
HVORDAN OG HVORFOR
Fornyelse af et jagtbevis er betinget af, at du har indberettet dine fangster fra forrige sæson. Du kan med fordel bruge selvbetjeningen på www.sullissivik.gl eller i
kommunens borgerservice system Aalipi.
Systemet viser automatisk årsskemaet, hvor du skal indberette fangster.
Vær opmærksom på, at der er flere detaljer om fangstmetode i de to selvbetjeningssystemer end på papirformen af Årsskemaet og Jagtjournalen. Jagtjournalen
kan anvendes løbende som huskeseddel for dine fangster hver måned og i løbet af
året.
Disse detaljer er med for at sikre forvaltningen bedre fangstdata og hermed
bedre rådgivning.
For hver art og måned skal rapporteres om:
• Antal nedlagte med hvilke metode (våben=riffel eller garn)
• Antal bifangster og
• Antal anskudte og mistede.
Alle arter kan angives fanget med våben-riffel, og derfor også som anskudt/mistede. Alle havpattedyr og fugle kan angives fanget utilsigtet som bifangst. Kun sæler
samt hvid- og narhval kan angives fanget med garn som tilladt fangstmetode.
Bedre afrapportering af data på bifangst har i de seneste årtier fået større og
større fokus både nationalt og internationalt. Bifangst af havpattedyr er vurderet
som værende den største dødelighedsfaktor for disse arter. Derfor arbejdes der for
nedbringelse af dette, hvilket også er til gavn for både fiskeren og fangeren. Bedre
afrapportering af dette er også et fokusområde i forbindelse med MSC certificerings-processen af det grønlandske fiskeri.
Data på anskudte og mistede dyr indikerer for den enkelte fanger, om skuddet har ramt korrekt sted på dyret for en hurtig aflivning, samt om afstand har
været korrekt i forhold til valg af kaliber og ammunitionstype. Korrekt indskydning af riffel kan ligeledes spille en faktor her. For forvaltningen kan en høj ratio
af anskudte og mistede dyr indikere, at aflivningsmetoden skal vurderes og evt.
forbedres.
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DET NYE NUNAGIS
Efter længere tids efterspørgsel lancerer Naalakkersuisut det nye NunaGIS. Den
digitale platform er Grønlands fælles indgang til geodata: herunder zoneinddelinger, kort og lokalitetsbestemt information. NunaGIS fungerer som hub, hvilket
betyder, at det er en vært for links til en lang række portaler med kort, data og
oplysninger i forbindelse med både byer, bygder, det åbne land, nationalparken,
kommuner og landsdele.
Når man færdes i naturen er det vigtigt at tage hensyn, både til sig selv, miljøet
og andre faktorer, der kan spille ind på oplevelsen. På NunaGIS er det muligt at
få et indblik i den offentlige fysiske planlægning, udviklingsplaner, råstofområder,
sikkerhedszoner, beskyttede områder m.v., så man er informeret om gældende
regler, der hvor man færdes.
På hjemmesiden er det muligt at vise samtlige informationer fra de forskellige
forvaltninger til borgere, myndigheder og andre interessenter. Det betyder, at man
kan indhente relevante oplysninger, inden man tager ud på fangst. På den måde
undgår man, at tage på jagt eller fangst i områder, hvor det er forbudt i en kortere
eller længere periode. Senere vil det også blive muligt, at borgere selv kan indrapportere information på bestemte lokaliteter til gavn for andre fangere og interesserede.
ULOVLIGE FANGSTER
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug modtager i stigende grad flere
indberetninger fra hele landet om ulovlige fangst- og jagtaktiviteter.
Aktiviteterne, der omfatter efterladt kød, hvor enten kun kølle, mattak eller
skind er taget med, er ressourcespild og kan medføre bøde og konfiskation, men
også fangst- og jagt uden for jagtperioder og -områder samt fangst og jagt uden
licens, og derefter manglende fangstrapportering. Derudover er der stigende tilfælde af ulovlig anvendelse af motoriserede køretøjer såsom snescootere og all-terrain
vehicles (ATV) i fredede områder og uden for godkendte transportkorridorer.
Disse ulovlige fangstaktiviteter udgør et problem for Grønlands Naturinstitut, når
de skal rådgive om kvoter, men også når Naalakkersuisut skal fastsætte kvoter, da
man til tider ikke vil kende det reelle fangsttryk. Når denne usikkerhed opstår, vil
Naalakkersuisut være nødsaget til at fastsætte kvoter ud fra forsigtighedsprincippet, og dette betyder ofte mindre kvoter.
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FÅ LICENS FØR DU TAGER PÅ FANGST
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vil derfor opfordre alle, der fanger
kvoterede arter til at hente licens, før man tager på fangst. Ved at skaffe licens før
fangsten og medbringe den under fangsten undgår man at få bøde eller andre
foranstaltninger.
En bøde kan være på flere tusinde kroner. Det kommer an på antal af dyr, hvilket fangstdyr, der er tale om samt hvor mange bestemmelser, man har overtrådt.
Hvis der ikke er sket konfiskation af fangsten, kan der komme en større bøde,
fordi værdien af fangsten skal medregnes. Ved gentagne overtrædelser kan der ske
inddragelse af jagtbevis i en bestemt tidsperiode. Hent din licens i god tid hos det
lokale kommunekontor.

LOVGIVNING, FANGSTPERIODER OG INSTRUKSER
ISBJØRN
Lovgivning: Fangst af isbjørne i Grønland er reguleret via Selvstyrets Bkg. nr. 3 af
14. sept. 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne.
Fangstperioder: fra 1. september til og med 30. juni i Vestgrønland (Qaanaaq-Nanortalik) og fra 1. oktober til og med 31. juli på Østgrønland (Ittoqqortoormiit
og Tasiilaq).
Instrukser: Selvstyret har revideret retningslinjer til møde med isbjørne, som
også tager højde for håndtering af skind, kranie og mavesæk efter aflivning af en
isbjørn.
Retningslinjerne kan ses på www.businessingreenland.gl
Kaliberkrav: Cal. .30-06.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

127

143

142

120

142

158

6

HVALROS
Lovgivning: Fangst af hvalros i Grønland er reguleret via Hjemmestyrets bkg. nr.
20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.
Fangstperioder: fra 1. marts til og med 30. april for den vestgrønlandske bestand
(66°N-70°30’N), samt fra 1. oktober til og med 30. juni for områder nord for
70°30’N. I Østgrønland er jagtperioden fra 1. oktober til og med 30. juni.
Kaliberkrav: Cal. .30-06.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

120

127

131

135

111

98

STORE HVALER
Lovgivning: Fangst af store hvaler; som omfatter sildepisker, pukkelhval, grønlandshval og finhval, er reguleret via Selvstyrets Bkg. nr. 9 af 6. dec. 2018 om
beskyttelse og fangst af store hvaler samt Bkg. nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
Fangstperioder: Jagten på grønlandshval foregår i perioden fra 1. april til og med
31. december. Sildepisker, finhval samt pukkelhval kan fanges året rundt fra 1.
januar til og med 31. december.
Instrukser: Retningslinjer for håndtering af ulovlig fangst af dyr, aflivning i
selvforsvar eller bifangster af kvoterede havpattedyr i garn/net kan findes på www.
businessingreenland.gl
Kaliberkrav: Sildepisker ved fællesfangst: Cal. .30-06.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Finhval

9

12

12

9

8

7

Grønlandshval

0

0

1

0

0

0

Pukkelhval

8

7

6

5

2

6

Sildepisker

181

157

139

163

143

118
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HVIDHVALER OG NARHVALER
Lovgivning: Fangst af hvid- og narhvaler er reguleret via Selvstyrets Bkg. nr. 3 af
27. jan. 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
Fangstperioder: Der er fangst af hvid- og narhvaler året rundt fra 1. januar til og
med 31. december.
Instrukser: Retningslinjer for håndtering af ulovlig fangst af dyr, aflivning i
selvforsvar eller bifangster af kvoterede havpattedyr i garn/net kan findes på www.
businessingreenland.gl
Kaliberkrav: Cal. .30-06.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hvidhvaler

305

271

127

203

196

213

Narhvaler

350

415

312

401

426

509

SMÅ HVALER
Småhvaler er marsvin, døgling, hvidskæving, hvidnæse, grindehval og spækhugger.
Fangstperiode: Hele året.
SÆLER
Lovgivning: Fangst af sæler i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr. 16 af
12. nov. 2010 om beskyttelse og fangst af sæler.
Bemærk: Spættet sæl og gråsæl er totalfredet i Grønland, og der er således ikke
fangst på disse sælarter.
Fangstperioder: Der er fangst af sæler året rundt fra 1. januar til og med 31.
december.
Kaliberkrav: Cal. 17HMR, Cal. 22WMR & Caliber 20.
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RENSDYR
Lovgivning: Fangst af rensdyr i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr. 7 af
27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr.
Kaliberkrav: Erhvervsfangst og fritidsjagt: Cal. .222. Trofæjagt: Cal. .243.
Krav ved jagt med bue og pil: Erhvervsfangst, fritidsjagt og betalingsjagt: Compound-bue med mindste trækvægt på 45 pund (21 kg.) ved anvendelse af pile
med fast spids og 55 pund (25 kg.) ved anvendelse af pile med mekaniske spidse.
Pile med fast spids skal veje mindst 385 grains (25 gr.) og pile med mekanisk
spids skal veje mindst 425 grains (28 gr.).
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

11.325

12.961

12.097

12.008

12.460

9.921

MOSKUSOKSER
Lovgivning: Fangst af moskusokser i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr.
8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.
Kaliberkrav: Erhvervsfangst og Fritidsjagt: 6.5x55mm. Trofæjagt: Cal. .30-06.
Krav ved jagt med bue og pil: Erhvervsfangst, Fritidsjagt og Betalingsjagt: Compound-bue med mindste trækvægt på 60 pund (28 kg.). Pile skal veje mindst 525
grains (34 gr.). Pile med mekanisk spids er ikke tilladt.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

2.244

2.394

2.386

2.656

1.568

1.772

FUGLE
Lovgivning: Fangst af fugle i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr. 1 af 5.
januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. Bekendtgørelse om fugle er ved at
blive revideret, vær venligst opmærksom på mulige ændringer.
Kaliberkrav: Glatløbet haglgevær maksimal kaliber 12 og riffel med minimum
kaliber 17.
Øvrige fangstmetoder: Kajak- eller fuglepil generelt samt hånd- og ketchernet ved
fangst af søkonger i Zone 1 og Zone 4.
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Zone 1: Afgrænset mod nord ved Petermann Fjord. Mod syd er den afgrænset ved
Hammer Ø.
Zone 2: Nordgrænsen falder sammen med forvaltningsområde zone 1 sydlige
grænse ved Hammer. Mod syd afgrænses den ved Maligaat.
Zone 3: Nordgrænsen falder sammen med den sydlige grænse i forvaltningsområde zone 2 ved Maligaat. Mod syd afgrænses den ved Kanajoorartuut.
Zone 4: Sydgrænsen falder sammen med forvaltningsområde zone 3 ved Kanajoorartuut. Mod nord afgrænses den ved Kap Biot.
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Jagtperioder:
Kvoterede fugle – Efterårs- og Vinterfangst
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Edderfugl

15. okt.-30. apr.

15. okt.-30. apr.

15. okt.-31. mar. 15. okt.-30. apr.

Kongeedderfugl

15. okt.-30. apr.

15. okt.-30. apr.

15. okt.-31. mar. 15. okt.-30. apr.

Lomvie

Zone 4

15. okt.-29. febr. 15. sept.
-15. nov.

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Atl. lomvie 15. okt.-29. febr. 15. sept.
-15. nov.

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Ride

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. okt.
1. mar.-31. mar.

1. sept.-31. okt.
1. mar.-31. mar.

Bemærk: Der er begrænsede dagskvoter for både erhvervsfangere og fritidsjægere.
Kvoterede fugle – Forårsfangst
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Edderfugl

1. maj-31. maj

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Kongeedderfugl

1. maj-31. maj

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Lomvie

1. mar.-15. juni

15. apr.-15. maj

Ingen fangst

Ingen fangst

Atl. lomvie 1. mar.-15. juni

15. apr.-15. maj

Ingen fangst

Ingen fangst

Ride

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Bemærk: Der er begrænsede dagskvoter for både erhvervsfangere og fritidsjægere.
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Ikke-kvoterede fugle:
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Søkonge

1. jan.-31. dec.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. jan.-31. dec.

Gråand

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Kortnæbbet gås

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. maj

Snegås

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

Canadagås

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

Bramgås

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. maj

Tejst

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

Havlit

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Ravn

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Mallemuk

1. sept.-31. okt.

15. aug.-31. okt. 1. sept.-31. okt.

1. sept.-31. okt.

Islom

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

Fjeldrype

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. maj

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Hvidvinget
1. sept.-30. apr.
måge

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Gråmåge

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Svartbag

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Skarv

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

ANDRE LANDDYR
Hjemmestyrets bkg. nr. 13 af 13. september 2004 om beskyttelse af jærv.
Jærven er totalfredet i hele Grønland og må således ikke jages hele året.
Hjemmestyrets bkg. nr. 20 af 17. maj 1989 om fredning af ræve i Grønland
Fangstperiode: Fra 16. september til og med 14. maj.
Kaliberkrav: Haglgevær, salonriffel og alm. rifler dog ikke halv- og helautomatiske
våben.
Bemærk: Nogle kommuner/forvaltningsområder har ved kommunal vedtægt
andre fangstperioder og krav til fangstudstyr. Henvend dig derfor til din bopælskommune. Bekendtgørelsen om ræve er under revision. Bekendtgørelse om ræve
er ved at blive revideret, vær venligst opmærksom på mulige ændringer.
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Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

1.467

1.691

1.220

962

1.093

649

Hjemmestyrets bkg. nr. 19 af 17. maj 1989 om fredning af harer i Grønland.
Fangstperiode: Fra 1. august til og med 30. april.
Kaliberkrav: Haglgevær, salonriffel, og alm. rifler dog ikke halv- og helautomatiske våben.
Bemærk: Nogle kommuner/forvaltningsområder har ved kommunal vedtægt
andre fangstperioder og krav til fangstudstyr. Henvend dig derfor til din bopælskommune. Bekendtgørelsen om ræve er under revision.
Fangsttal 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

2.494

2.269

2.265

2.402

2.085

1.165

Hjemmestyrets bkg. nr. 9 af 5. maj 1988 om fredning af ulve i Grønland.
Ulve er totalfredet undtagen i Jameson Land og Liverpool Land ved Ittoqqortoormiit.
Bekendtgørelsen om ulve er under revision. Bekendtgørelse om ulve er ved at
blive revideret, vær venligst opmærksom på mulige ændringer.
Kommunale vedtægter
Der findes en række kommunale vedtægter, som yderligere regulerer fangsten.
Henvend dig derfor til din bopælskommune for at høre hvilke vedtægter, der er
gældende i din kommune. Følgende er eksempler på vedtægter i nogle af landets
kommuner: sælfangst, brug af sælgarn, fuglefangst, fangst af hvidhval og narhval
med garn, narhvalfangst, hvalflænsning samt kørselsvedtægter.

13

SPØRGSMÅL OM LOKALE FANGSTBESTEMMELSER
Hvis du har spørgsmål vedr. fangstbestemmelser i dit lokalområde, kan du spørge
kommunens erhvervskonsulent eller Fangst- og Jagtafdelingen i Departementet
for Fiskeri, Fangst og Landbrug, som er ansvarlig for forvaltning af kvoterede og
ikke-kvoterede fangstdyr.
Kommunen kan svare på mange spørgsmål om fangst i din kommune, f.eks.
hvilke fangstperioder, der gælder i dit lokalområde, hvordan man ansøger om
licens til kvoterede arter, hvordan særmeldingsskemaer for kvoterede arter skal
udfyldes m.m.
Du kan også finde mange informationer om fangst og fiskeri på www.sullissivik.gl.

SELVBETJENING VED
UDSTEDELSE AF
JAGTBEVISER
Dit årsskema skal ikke indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, men enten indtastes af dig selv via
selvbetjeningen på www.sullissivik.gl eller
hos dit lokale Borgerservicecenter. Via
disse to adgange til jagtbevissystemet kan
du ligeledes gen-udprinte eller gemme
en pdf-fil af dit jagtbevis, hvis du mister
det i løbet af året. Husk ligeledes at genudprinte din kvittering for betaling fra
din netbank.
Ved ansøgning om dispensation til
erhvervsjagtbevis er det fortsat Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug,
der skal modtage ansøgningen via Kommunens Borgerservicecenter.
Dit jagtbevis er girokortet fylder en hel A4-side.
Husk at få delen med dit navn på med hjem efter indbetaling på posthuset.
Det er den del, der sammen med betalingskvitteringen, udgør dit jagtbevis.
Det er fortsat muligt at bruge plastiklomme til opbevaring af jagtbeviset. Dette
får du udleveret sammen med dit PINIARNEQ-hæfte, som udleveres i dit lokale
Borgerservicecenter.
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HUNTING SEASONS ETC.
The following paragraphs are to be considered a resume of the Greenlandic hunting regulations and legislation. It is presented primarily for those who may be
interested in such aspects of hunting in Greenland. Only residents in Greenland
that holds a valid hunting permit may hunt animals mentioned in this booklet. A
special set of rules apply to visitors’ opportunities to hunt and fish in Greenland.
These rules are stated in the “Executive Order of the Home Rule Authority (no.
22 of August 19th 2002) concerning hunting and fishing paying a fee”. All the
details of hunting seasons and legislation may be subject to change.
BIRDS
Zone 1: From the northern border of Upernavik management-area to the
northern border of the management-area of Qaanaaq.
Zone 2: From the northern border of Ilulissat management-area to the northern
border of the management-area of Upernavik.
Zone 3: South Greenland-West Greenland (from Kap Farvel to the northern border of Ilulissat management-area).
Zone 4: From the northern border of Ittoqqortoormiit management area to the
southern border of Tasiilaq management-area.
Legislation: Executive Order no. 1 of January 5th 2017 on the protection and
hunting of birds.
Hunting periods:
Bird-species subject to quotas/baglimits. Autumn and winter hunting.
Zone 1

Zone 2

Zone 3

15. oct.-30. apr.

15. oct.-30. apr.

15. oct.-31. mar. 15. oct.-30. apr.

King Eider 15. oct.-30. apr.

15. oct.-30. apr.

15. oct.-31. mar. 15. oct.-30. apr.

Common
Guillemot

15. oct.-29. febr.

15. sept.
-15. nov.

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Brünnich’s
Guillemot

15. oct.-29. febr.

15. sept.
-15. nov.

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Kittewake

1. sept.-31. oct.
1. mar.-31. mar.

1. sept.-31. oct.
1. mar.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

Common
Eider
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Zone 4

Bird-species subject to quotas/baglimits – Spring hunting
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

1. may-31. may

No hunting

No hunting

No hunting

King Eider 1. may-31. may

No hunting

No hunting

No hunting

Common
Guillemot

No hunting

No hunting

No hunting

No hunting

Brünnich’s
Guillemot

No hunting

No hunting

No hunting

No hunting

Common
Eider

Hunting-periods on bird-species not subject to quotas/baglimits.
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Little Auk

1. jan.-31. dec.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. jan.-31. dec.

Mallard

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Pinkfooted
1. sept.-30. apr.
Goose

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. may

Snow
Goose

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

Canada
Goose

1. aug.-15. oct.

1. aug.-15. oct.

1. aug.-15. oct.

1. aug.-15. oct.

Barnacle
Goose

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. may

Black
Guillemot

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

Longtailed
Duck

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Raven

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

1. sept.-29. febr.

Fulmar

1. sept.-31. oct.

15. aug.-31. oct. 1. sept.-31. oct.

1. sept.-31. oct.

Great
Northern
Diver

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

1. sept.-15. oct.

Ptarmigan

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. may

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Iceland
Gull

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.
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Glaucous
Gull

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Great
Blackback- 1. sept.-30. apr.
ed Gull

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

Cormorant 1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

1. sept.-31. mar.

CARIBOU AND MUSK OXEN
Press releases on www.naalakkersuisut.gl inform annually about the conditions
and seasons for hunting of the two species in Greenland in respective years.
SEALS
Hunting-periods: Bearded seal, hooded seal, ringed seal and harp seal: Huntingseason year round from January 1st to December 31st. Pups of any species are
protected whilst having lanugo-fur. Hunting of grey seal and harbour seal is
prohibited.
WALRUS
Only professional hunters can apply for a license to hunt walrus. Hunting females
with calves is prohibited.
Hunting-periods: In West Greenland south of N 66° hunting walrus is prohibited.
In West Greenland between N 66° and N 70°30’: March 1st – April 30th.
In West Greenland north of N 70°30’ and in East Greenland south of the National Park: Oct. 1st – June 30th.
LARGE AND SMALL CETACEANS AND POLAR BEARS
Only professional hunters with specified training and equipment can apply for
licenses to hunt large whales and polar bears.
Hunting-periods:
Bowhead whales: April 1st - December 31st.
Fin whales: January 1st – December 31st.
Minke whales: January 1st – December 31st.
Humpback whales: January 1st – December 31st.
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BELUGAS AND NARWHALS
The quota-year in Greenland is from January 1st until December 31st. Quotas are
area- specific and relates to the status of individual subpopulations. Special conditions regarding hunting-method, may apply in some areas.
OTHER SMALL CETACEANS
Harbour porpoise, northern bottlenose whales, atlantic whitesided dolphins,
whitebeaked dolphins, longfinned pilot whales and killer whales.
Hunting-period: All year round.
POLAR BEARS
Cubs and females with cubs are protected in Greenland. Regardless of their size,
all bears accompanied by the mother are cubs, and protected. It is prohibited
to disturb polar bears in their dens. The Greenland Cabinet decides the annual
quota. Polar bears can only be hunted from September 1st to June 30th. In the
management-areas of Ittoqqortoormiit and Tasiilaq, however, polar bears can
be hunted from October 1st to July 31st. Press releases issued on www.naalakkersuisut.gl outline the conditions for Polar Bear hunting, area-specific quotas,
hunting-season etc. Only professional hunters can apply for a license to hunt
polar bears. Special conditions apply in the National Park in Northeast Greenland
and in Melville Bay.
PLEASE NOTE! In some municipalities, the hunting seasons may have altered
due to local legislation.
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PISATIT ATAAVARTUMIK NALUNAARSORNISSAANUT /
FOR LØBENDE REGISTRERING AF DINE FANGSTER
Qaammat / Måned

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Tuttu / Rensdyr
Umimmak /
Moskusokse
Ukaleq / Snehare
Terianniaq /
Polarræv
Niisa / Marsvin
Anarnaq / Døgling
Aarluarsuk /
Hvidskæving/
Hvidnæse
Niisarnaq /
Grindehval
Natseq / Netside
(Ringsæl)
• Natseq qassu
tinik /
Netside m/garn
Aataaq / Sortside
Allattooq / Blåside
(ung Grønlands
sæl)
Natsersuaq /
Klapmyds
Ussuk / Remmesæl
Nanoq/Isbjørn
Aaveq/Hvalros
Qilalugaq qerner
taq / Narhval
Qilalugaq qaqor
taq / Hvidhval
Taateraaq / Ride
Tulugaq / Ravn
Appa / Polar
lomvie / Atlantisk
lomvie
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Aqisseq / Fjeldrype
Serfaq / Tejst
Miteq / Edderfugl
Alleq / Havlit
Miteq sioraki /
kongeedderfugl
Qeerlutooq /
Gråand
Nerlernaarsuk /
Canadagås
Nerleq siggukitsoq
/ Kortnæbbet gås
Nerlernarnaq /
Bramgås
Kangoq / Snegås
Oqaatsoq / Skarv
Tuullik / Islom
Naajaannaq /
Hvidvinget måge
Naajarluk /
Svartbag
Naajarujussuaq /
Gråmåge
Qaqulluk /
Mallemuk
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SANIATIGUT PISARISUUKKAT / BIFANGST
Qaammat / Måned

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Appa/ Polarlomvie
/ Atlantisk lomvie
Miteq / Edderfugl
Miteq sioraki /
Kongeedderfugl
Timmiaq alla,
suunera allaguk /
Anden art, spe
cificer

MANNIIT / ÆGINDSAMLING
Qaammat / Måned

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Appaliarsuup man
nii / Søkonge æg
Naajarluup mannii
/ Svartbag æg
Naajarujussuup
mannii / Gråmåge
æg
Qaqulluup mannii /
Mallemuk æg
Naajaannaap man
nii / Hvidvinget
måge æg

Eqqaamajuk: Uumasut pissatat annaasallu pisanut ilanngullugit
kiseqataassanngillat, kisianni ”Periuseq”-ip ataani immikkut pissatatut
annaasatullu nalunaarutigineqassapput!
Husk: Anskudte og mistede dyr tælles ikke sammen med fangsten, men
afrapporteres separat som anskudt og mistet under ”Metode”!
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