
PINIARNEQ 2021
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

PINIARNEQ 2021 AALLAANIARTUNUT PAASISSUTISSAT PISANILLU NALUNAARSUIFFIIT

EQQAAMAJUK!
Pisatit kingusinnerpaamik oktobarip 

 15-iani nalunaarutigissagakkit. 
Tamanna kiisalu piniarnermut allagartamik nutaamik qin-
nuteqarneq imminut sullinnikkut www.sullissivik.gl-imi 

imaluunniit kommunip sullissiviani pisinnaavoq



Lær at svømme. Undersøg vejrforhold 
og ismeldinger på nettet 
eller KNR, før du sejler.

Medbring 
redningsudstyr.

Husk varmt tøj.

Oplys altid, hvor du tager hen. 
Så er du nemmere at finde.

Husk at underrette dine pårørende, 
når du kommer tilbage fra sejlads

Bliv ved båden, hvis den kæntrer.

Vær opmærksom på vejrforhold under 
sejladsen. Det kan skifte hurtigt.

Husk årer og 
ekstra brændstof.

Husk VHF, GPS, 
kompas, spotsender 
og søkort.

SIKKERHEDSRÅD TIL SØS

Nalunnermik ilinniarit. Aallannginninni silassaq sikullu 
pillugit nalunaarutit internetimi 
KNR-imiluunniit misissukkit.

Annanniutit 
nassakkit.

Atisat oqortut 
eqqaamakkit.

Sumukarniarnerlutit tamatigut 
ilisimatitsissutigiuk. Taamaaliornikkut 
nassaariuminarnerussaatit.

Angalareerlutit tikikkuit inuit 
ilisimatinnissaat eqqaamajuk. 

Angallat kinnguppat 
angallatip eqqaaniiginnarit.

Angalaninni sila qanoq innersoq 
maluginiaruk. Allanngoriataarsinnaavoq.

Iputit orsussamaatillu 
eqqaamakkit.

VHF, GPS, pujorsiut, qinnguar-
taat aamma imaanut nunap 
assinga eqqaamakkit.

IMARSIORNERMI 
ISUMANNAALLISAANEQ
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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 omkring fugleområder, så fuglene 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 efter-
følgende 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 fanger vildt. På den måde får vi mest ud af vores fælles levende 
ressourcer.

4)  Kontroller dit våben, 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 kvo-
terede 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. 

GOD JAGTSKIK I GRØNLAND  
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NATUROPLEVELSER OG AFFALD

Kommer man ud i naturen, er det skønt, uanset hvor man kommer til i Grøn-
land. Men i de senere år er det blevet sværere at få øje på det smukke i de områ-
der, 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 na-
tur- 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 udlevere-
de licenser til fangst af rensdyr. 
Det er de lokale Sullissivik-
kontorer – Servicecentre – der 
i byer og bygder udleverer 
rensdyrlicenser til erhvervs- og 
fritidsfangere samt registrerer 
udlevering og returnering af licenser med fangstmelding. Fangerne er i forbindelse 
med deres licens til rensdyr- og moskusoksefangst lovmæssigt forpligtet til at ud-
fylde fangstmelding i forbindelse med returnering af licensen. Fangstmeldingen på 
bagsiden af licensen omfatter fangststeder, køn på de fangede dyr, alder/størrelse 
samt fedttykkelse. 

Fangstmeldinger bruges til APNN’s forvaltning og biologernes anbefalinger. Det 
bedste grundlag til anbefalingerne er indgående viden om de forskellige rens-
dyr- og moskusoksebestande. Det er således meget vigtigt at lave fangstmelding, 
der endda også bruges til de beslutninger, som Naalakkersuisoq for Fangst tager 
omkring de årlige kvoter og fangstperioder.

APNN har gennem de senere år arbejdet for, at alle licenserne skal udfyldes 
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med fangstmelding og returneres, hvilket bl.a. foregår ved TV-spots, men der 
er stadig alt for mange licenser, der ikke returneres. Dette ses meget tydeligt af 
tallene for eksempelvis Nuuk. De rensdyrlicenser, som i 2019 blev udleveret og 
returneret i Nuuk, er således i samarbejde med Sullissivik i Kommuneqarfik Ser-
mersooq blevet registreret, og tallene er som følger:

Nuuk Udleverede Returnerede Procentvist

Fritidsfangere 2.891 418 14,4 %

Erhvervsfangere 261 24 9,1 %

Samlet 3.152 442 14,0 %

Det ses meget tydeligt, at det både er erhvervsfangere og fritidsjægere, der er 
meget dårlige til at lave fangstmelding. Der arbejdes i øjeblikket i APNN på at 
stramme reglerne, hvilket bl.a. sker i forbindelse med revidering af fangst- og 
jagtloven og revision af de gældende bekendtgørelser. Der tænkes her specielt på 
manglende fangstmelding af rensdyr- og moskusokser. 

Manglende fangstmelding vil fremover kunne få konsekvenser for muligheden 
for ansøgning om licenser for både erhvervs- og fritidsfangere, jf. rensdyrbekendt-
gørelsens §§ 19-20 og § 25 samt §§ 20-21 samt § 26 i moskusoksebekendtgørel-
sen. Der kan i værste fald ske frakendelse af jagtbeviset i en tidsbegrænset periode.

De manglende fangstmeldinger har medført, at der fra kommunernes side kun 
udleveres to rensdyrlicenser ad gangen (til to fangstregioner), hvilket gælder for 
både erhvervsfangere (10 rensdyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens). 
Der kan kun ansøges om nye licenser ved returnering af licenser med fangstmel-
ding udfyldt på tilfredsstillende vis.

Kravet om at have betalt jagtbevis inden 1. Maj kan ligeledes være gældende, 
hvilket kan have konsekvenser for nogle erhvervsfangere og fritidsjægere, der ikke 
har betalt til tiden.

Vi skal fra APNN erindre om, at erhvervsfangere og fritidsjægere er lovmæssigt 
forpligtet til at lave fangstmelding for de rensdyr og moskusokser, der fanges og 
det kræves derfor, at du returnerer din licens med fangstmelding – også selv om 
du ikke har fanget noget. De årlige rapporteringer via PINIARNEQ skal supple-
res med fangstmeldingerne på bagsiden af licenserne.
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GRØNLANDSK PROVIANT – KALAALIMERNGIT

Et af fokusområderne for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
(APNN) er en øget anvendelse af grønlandsk proviant – Kalaalimerngit, som 
bidrager til øget selvforsyning af vores lokale råvarer. Vores ressourcer har en diver-
sitet der spænder vidt i form af råvarer fra fisk og skaldyr, fugle, hav- og landpat-
tedyr, urter, bær, havplanter samt landbrugsprodukter. Alle sammen er det råvarer, 
som vi skal være stolte af, og som vi bør og skal anvende i langt højere grad. En 
af effekterne af en øget anvendelse vil bl.a. være større indtjeningsmuligheder for 
vore fiskere og fangere samt landbrugere. Derudover muliggør ressourcerne et 
bredt udvalg af produkter, som giver os muligheden for en varieret og sund kost.

En af måderne hvorpå APNN forsøger at øge anvendelsen af Kalaalimerngit, 
er ved offentligt og nationalt at formidle om de forskellige former for Kalaali-
merngit. Dette gøres gennem formidlingskampagner, arrangementer og projekter. 
Som eksempel herpå kan nævnes, at APNN i 2019 var involveret i kampagner 
om øget anvendelse af sælkød, rensdyr og moskusokse (New Arctic Kitchen) og 
tang (Greenland Science Week). I 2020 har APNN været involveret i et borger-
rettet arrangement om tang i Nuuk, samt initieret et større digitalt projekt vedr. 
Kalaalimerngit i almindelighed, hvor vi sætter vores rige kulinariske kulturarv og 
dennes kulturelle værdi i spil, ved bl.a. at indsamle og kortlægge opskrifter fra hele 
Grønland, hvor det er muligt at skaffe sådanne.

Øget anvendelse af lokale råvarer vil ligeledes gavne Grønlands mål med at 
reducere gasudslip samt lede til flere madoplevelser for lokal befolkningen og for 
turister.



5

JAGTBEVISER – ÅRSSKEMA AFRAPPORTERING AF FANGSTER, 
HVORDAN OG HVORFOR

Fornyelse af et jagtbevis er betinget af, at du har indberettet dine fangster fra for-
rige 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 selvbetje-

ningssystemer 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 fangster 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/miste-
de. 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 certifice-
rings-processen af det grønlandske fiskeri. 

Data på anskudte og mistede dyr indikerer for den enkelte fanger, om skud-
det 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 indskyd-
ning 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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JAGTBEVISET DIGITALISERES YDERLIGERE I FREMTIDEN

Inden for kort tid lanceres det nye betalingsmodul, der skal gøre det muligt at 
betale for sit jagtbevis direkte på www.sullissivik.gl. Borgerne vil kunne betale 
deres jagtbevis med det samme via selvbetjening, hvorefter jagtbeviset straks vil 
være gyldigt og klar til brug. På denne måde er det ikke længere nødvendigt at 
medbringe kvittering for betaling sammen med jagtbeviset. Det vil dog også 
fortsat være muligt at betale for jagtbeviset som hidtil, gennem netbank eller på 
posthuset. 

Herudover arbejdes der på en række andre spændende projekter, der ligeledes 
forventes at kunne implementeres snarest. Fælles for projekterne er, at de skal 
optimere, forenkle og forbedre brugeroplevelse omkring jagtbevis og fangstrap-
portering. Projekterne inkluderer blandt andet endnu lettere adgang til bestilling, 
betaling og digital opbevaring af jagtbeviser; løbende fangstrapportering gennem 
digital platform og et licensmodul, der skal muliggøre digitale interaktive licenser. 
Sidstnævnte vil i første omgang fokusere på licenser til rensdyr og moskusokser, 
men på sigt udvides til at omfatte alle kvoterede arter. 

ER DU VIDNE TIL ULOVLIG FANGST?

APNN modtager ofte henvendelser, der vedrører ulovlig fangst eller mistanke 
om dette, hvor vedkommende, som henvender sig, ikke ved hvad, der skal gøres 
under og efter hændelsen. Det kan dreje sig om ulovlig fangst uden for jagtsæ-
son, fangst af kvoterede arter uden licens, overfangst eller ulovlige fangstmetoder 
m.m. Når henvendelserne modtages hos APNN, spørger vi efter dokumentation, 
herunder navne, sted, billeder samt evt. videooptagelser, da disse skal bruges for 
at kunne anmelde en ulovlighed til politiet. Alternativt anmoder vi jagtbetjentene 
om at undersøge sagen nærmere for at fremskaffe dokumentation. APNN har ret-
ningslinjer for hvordan ulovligheder anmeldes til Politiet, så lovgivningen følges.

Jagtbetjentenes arbejdsopgave er at sørge for kontrol i forvaltningsområderne, 
men det er en borgerlig pligt at henvende sig til APNN, Kommunen eller Politiet, 
hvis man har været vidne til en ulovlig hændelse under fangst af fangstdyr. Det er 
dog vigtigt, at det er vidner til hændelsen, som anmeldes til politiet, idet vidner – 
førstehåndsvidner – bedre kan beskrive den konkrete hændelse sammenlignet med 
2. eller 3. håndsvidner.

Det du kan gøre, som førstehåndsvidne (*) er:
•  At tage billeder eller optagelser under hændelsen. Billeder eller optagelser fra 

internettet kan ikke bruges som bevis, fordi der ikke er beviser for, hvornår 
hændelsen er sket.
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•  Billeder eller optagelser fra internettet kan bruges ved undersøgelse af hændel-
sen.

•  At kontakte APNN, lokale jagtbetjente, kommunen eller politiet pr. telefon, 
mail eller ved selv at møde dem.

•  At oplyse navnet på personen – eller navnene på personerne – det drejer sig om.
•  At oplyse hvilken art og forvaltningsområde, det drejer sig om.
•  At beskrive hændelsen så godt som muligt (APNN, kommunen og politiet vil 

foretrække en skriftlig beskrivelse af hændelsen, fordi din egen personlige beskri-
velse af hændelsen vil stå stærkest i forbindelse med sagsforløbet).

*: beretning fra førstehåndsvidne er sværere at bevise sammenlignet med billeder eller 
videooptagelser, men dog stadigvæk nyttig under sagens gang. I sidste ende er det politi-
ets beslutning om hvor brugbare beviserne er – og om der faktisk er sket noget ulovligt.

VIGTIGE ÆNDRINGER PÅ ÅRSSKEMAET

På det nye årsskema kan du ikke længere finde arterne: hvidhval, narhval, hvalros 
og isbjørn. Fangster af disse arter skal rapporteres via de særmeldingsskemaer, der 
medfølger, når man får udleveret sin licens. Efter fangsten skal særmeldingsskema-
et hurtigst muligt indleveres på kommunekontoret. Du er forpligtiget til at følge 
disse regler ved fangst af pågældende arter. For de øvrige arter skal du stadigvæk 
indrapportere dine fangster via årsskemaet. Dette skal du gøre senest 15. oktober 
2021 på selvbetjeningen på www.sullissivik.gl/selvbetjening eller via kommunens 
borgerservicecenter, der også kaldes Sullissivik.

ANSØG OM LICENS FØR DU TAGER PÅ FANGST

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed erindre alle, der fan-
ger kvoterede arter, om at ansøge om licens, før der tages 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. Dette afhænger af antal fangstdyr, 
hvilket fangstdyr samt hvor mange bestemmelser, man har overtrådt. Hvis der 
ikke er sket konfiskation af fangsten, kan der komme en større bøde, fordi vær-
dien af fangsten skal medregnes. Ved gentagne overtrædelser kan konsekvensen 
være inddragelse af jagtbevis i en bestemt tidsperiode. 

Ansøg derfor om licens i god tid før fangst hos det lokale kommunekontor Sul-
lissivik.
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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-Na-
nortalik) og fra 1. oktober til og med 31. juli på Østgrønland (Ittoqqortoormiit 
og Tasiilaq). 
Instrukser: Retningslinjer til møde med isbjørne, som også tager højde for hånd-
tering af skind, kranie og mavesæk efter aflivning af en isbjørn kan ses på www.
sullissivik.gl 
Kaliberkrav: Cal. .30-06.

Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 143 142 120 142 158 140

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 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 127 131 135 111 98 114

STORE HVALER

Lovgivning: Fangst af store hvaler; som omfatter sildepisker, pukkelhval, grøn-
landshval 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 rapporte-
ring ved fangst og anskydning af store hvaler.
Fangstperioder: Jagten på grønlandshval foregår i perioden fra 1. april til og med 
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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.
sullissivik.gl 
Kaliberkrav: Sildepisker ved fællesfangst: Cal. .30-06.

Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Finhval 12 12 9 8 7 8
Grønlandshval 0 1 0 0 0 0
Pukkelhval 7 6 5 2 6 4
Sildepisker 157 139 163 143 118 171

Så blev Carry-Over-kvoten af sildepiskere fra 2019 til 2020 opfanget.
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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.
sullissivik.gl 
Kaliberkrav: Cal. .30-06.

Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvidhvaler 271 127 203 196 213 265
Narhvaler 415 312 401 426 509 534

SMÅ HVALER

Småhvaler er marsvin, døgling, hvidskæving/hvidnæse, grindehval og spækhugger.
Fangstperiode: Hele året. 

Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Marsvin 2.558 2.009 2.375 2.385 2.890 2.349
Døgling 11 3 3 16 0 8
Grindehval 433 283 195 384 399 249
Spækhugger 16 23 14 18 21 16
Hvidskæving/Hvidnæse 137 96 123 98 137 131

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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Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Klapmyds 1.849 1.949 1.516 1.526 1.025 1.418

Remmesæl 1.358 1.355 1.332 1.143 1.072 728

Blåside 46.158 43.709 39.347 32.804 31.883 19.309

Sortside 17.810 19.138 17.563 15.904 16.848 10.774

Netside 64.626 57.584 48.219 40.954 48.082 32.400

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: Com-
pound-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 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 12.961 12.097 12.008 12.460 11.165 11.319

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 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 2.394 2.386 2.656 1.568 1.835 2.177
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FUGLE

Lovgivning: Fangst af fugle i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr. 17 af 
28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle. Der er 5 nye fredede områ-
der, indført forsøgsperiode på 5 år med fri fangst af ravne og svartbag, mulighed 
for at lufthavnsvæsen eller kommune kan indsamle eller oliere ravne- og mågeæg 
ved lufthavne, lossepladser og dumpe samt mulighed for mærkning af fugle efter 
ansøgning.
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.
 

Zone 1: Afgrænset 
mod nord ved Peter-
mann Fjord. Mod syd 
afgrænset ved Ham-
mer 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 Kanajoorar-
tuut. 
Zone 4: Sydgrænsen 
falder sammen med 
forvaltningsområde 
zone 3 ved Kanajoor-
artuut. Mod nord af-
grænset ved Kap Biot.
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Jagtperioder:

Kvoterede fugle – Efterårs- og Vinterfangst
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

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

Konge-
edderfugl

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

Lomvie 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. okt.
1. mar.-31. mar.

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

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

Konge-
edderfugl

1. maj-31. maj Ingen fangst Ingen fangst Ingen fangst

Lomvie 1. marts-15.juni 15. april-15.maj Ingen fangst Ingen fangst

Atl. lomvie 1. marts-15.juni 15. april-15.maj 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.

Kortnæb-
bet 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. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec.

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 
måge

1. sept.-30. apr. 1. sept.-30. apr. 1. sept.-30. apr. 1. sept.-30. apr.

Gråmåge 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec.

Svartbag 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec. 1. jan.-31. dec.

Skarv 1. sept.-31. mar. 1. sept.-31. mar. 1. sept.-31. mar. 1. sept.-31. mar.

ANDRE LANDPATTEDYR

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. 

Selvstyrets nye bkg. nr. 14 af 18. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af ræve. 
Der er indført forsøgsperiode på 5 år med fangst af ræve omkring beboede områ-
der, fåreholdersteder og hundeslædedistrikter hele året for personer med gyldigt 
erhvervs- og fritidsjagtbevis. Dette gælder i hele Grønland undtagen Nationalpar-
ken. 
Fangstperiode: Fra 16. september til og med 14. maj. Dog hele året ved beboede 
områder, fåreholdersteder og hundeslædedistrikter.



15

Kaliberkrav: Riffel med mindste lovlige kaliber .17. Brug af halv- og helautomati-
ske våben er forbudt.
Bemærk: Nogle kommuner/forvaltningsområder har ved kommunal vedtægt 
andre fangstperioder og krav til fangstudstyr. Henvend dig derfor til din bopæls-
kommune. 
 
Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 1.691 1.220 962 1.093 911 451

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 helautomati-
ske våben.
Bemærk: Nogle kommuner/forvaltningsområder har ved kommunal vedtægt 
andre fangstperioder og krav til fangstudstyr. Henvend dig derfor til din bopæls-
kommune.
 
Fangsttal 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt 2.269 2.265 2.402 2.092 1.527 1.068

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 Ittoqqortoor-
miit. 
Bekendtgørelsen om ulve er ved at blive revideret, vær 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.
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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.sullis-
sivik.gl.

SELVBETJENING VED UDSTEDELSE AF JAGTBEVISER

Dit årsskema skal ikke indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Land-
brug, 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-printe eller gemme en pdf-fil af dit jagtbevis, hvis du mister 
det i løbet af året. Husk ligeledes at gen-printe din kvittering for betaling fra din 
netbank.

Ved ansøgning om dispensation til erhvervsjagtbevis er det fortsat Departemen-
tet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der skal modtage ansøgningen via Kommu-
nens Borgerservicecenter. 

Dit jagtbevis er girokortet der 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 hun-
ting 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 bor-
der 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. 17 of October 28th 2019 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 Zone 4

Common 
Eider

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.
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Bird-species subject to quotas/baglimits – Spring hunting
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Common 
Eider

1. may-31. may No hunting No hunting No hunting

King Eider 1. may-31. may No hunting No hunting No hunting

Common 
Guillemot

1. march- 
15. june

15. april- 
15. may

No hunting No hunting

Brünnich’s 
Guillemot

1. march- 
15. june

15. april- 
15. may

No hunting No hunting

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 
Goose

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

1. sept.-30. apr. 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: Hunting-
season 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 Natio-
nal 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 condi-
tions 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 be hunted from October 1st to July 31st, except in the 
management-areas of Ittoqqortoormiit and Tasiilaq where the hunting period is 
from September 1st to June 30th. 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/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Tuttu / Rensdyr

Umimmak /  
Moskusokse

Ukaleq / Snehare

Terianniaq /  
Polarræv

Niisa / Marsvin

Anarnaq / Døgling

Aarluarsuk /  
Hvidskæving

Aarluarsuk qaqor
tumik siggulik  / 
Hvidnæse

Niisarnaq /  
Grindehval

Natseq / Netside 
(Ringsæl)

• Natseq qassu
ti nik  /  
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
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Tulugaq / Ravn

Appa / Polar 
lomvie 

Appa sigguttooq  / 
Atlantisk lomvie

Aqisseq / Fjeldrype

Serfaq / Tejst

Miteq / Edderfugl

Alleq / Havlit

Miteq siorakitsoq / 
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/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Appa / Polar 
lomvie 

Appa sigguttooq  / 
Atlantisk lomvie

Miteq / Edderfugl

Miteq siorakitsoq /
Kongeedderfugl

Timmiaq alla, 
suunera allaguk /
Anden art, spe
cificer

MANNIIT / ÆGINDSAMLING
 

Qaammat / Måned
Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

antal

Ulloq/

Dato

Qassit/

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”!


