Forsidefoto: Fanger flænser sæl ved Moriusaq. Fotograf: Erik W. Born.
Saqqaani asseq: Moriusap eqqaani piniartoq puisimik pilattoq. Assiliisoq: Erik W. Born.
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GOD JAGTSKIK I GRØNLAND

Af Fangstrådet og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

GOD JAGTETIK
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. Respektér 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 bagved det dyr, du skyder på. Skyd aldrig i retning af andre
mennesker, boliger, både etc. og aldrig indenfor 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 retur til byen. 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
INDSAMLING AF PRØVER FRA ISBJØRNE SAMT
KORREKT AFRAPPORTERING AF KØN
I forbindelse med den seneste videnskabelige rådgivning fra isbjørne-undersøgelserne i Kane Basin og Baffin Bugten, blev der registreret en del uregelmæssigheder
i afrapporteringen af kønnet på særmeldingsskemaerne, som fangere afleverer til
HVORDAN?
Tunge: Skær et lille stykke (ca. 1 x 0,5 cm.) af
tungespidsen (Fig. 1 og Fig. 2).
Tand: Tag en af de små tænder ud, der sidder
lige bag hver hjørnetand. Tanden tages ud ved at
presse spidsen af en lommekniv ned langs tanden
til den løsner sig af sig selv. Undgå at brække
roden (Fig. 1, 3 og 4).

Figur 1: Vejledning til
indlevering af biologiske
prøver fra isbjørne.

Proppen på røret skrues godt til og røret med
prøverne afleveres sammen med fangstskemaet til
kommunens erhvervskonsulent. Husk at udfylde
skemaet med oplysninger om bjørnefangsten.
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kommunekontoret efter fangst. Rapporten (SWG, 2016) fastslår, at 39 % af prøverne fra den grønlandske fangst af isbjørne var rapporteret forkert, når det drejer
sig om hunner. De blev rapporteret som hanner, men den vedlagte prøve har vist
sig at være en hun. Ligeledes er 12 % af de genetiske prøver fra hanner, blevet
afrapporteret som hunner.
Det er en meget høj fejlmargen for rapportering af køn i forbindelse med den
grønlandske isbjørnefangst, og er et stort problem, når den endelige videnskabelige rådgivning skal udarbejdes. Den store fejlmargen i rapportering af køn påvirker
nemlig bestemmelsen af det endelige niveau for den bæredygtige fangst og kan i
sidste ende betyde en mindre kvote, hvis de rapporterede oplysninger ikke er korrekte.
APNN vil i denne sammenhæng gerne præcisere reglerne for fangst af isbjørne
ifølge den gældende bekendtgørelse for beskyttelse og fangst af isbjørne:
•	Det er kun hunner som er i følgeskab med en eller flere unger, der er fredet
hele året.
•	Hunner uden unger uanset alder, må fanges på lige fod med hanner i gældende
jagtperioder og i henhold til licensregler.
Det er vigtigt at præcisere disse regler, da APNN har fået meldinger om, at der i
nogle isbjørneområder i landet er en udbredt holdning om, at der ikke må fanges
hunner. Hvis man har en licens, må de gerne fanges, hvis de ikke har en eller flere
unger, jf. gældende bekendtgørelse. Det er også vigtigt at rapportere sin fangst
korrekt, mht. køn af dyret, der er fanget. Det gælder for alle dyr der fanges.
Grundet problemerne med forkert rapportering samt den lave returneringsrate af
prøver fra isbjørne, der bliver fanget i Grønland, har Departementet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug ændret i bekendtgørelsen for beskyttelse og fangst af isbjørne,
da denne var under revision. Ændringerne gør det nu lovpligtigt for alle, der fanger en isbjørn, at indlevere biologiske prøver (den lille tand bagved hjørnetanden
samt noget af tungespidsen – Fig. 1) til det respektive kommunekontor umiddelbart efter fangsten. Dette skal gøres, når fangeren får stemplet sin licens. Først når
de biologiske prøver modtages, vil licensen blive stemplet.

3

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 Sullissivik-kontorer
– Servicecentre – der i byer
og bygder udleverer rensdyrlicenser til erhvervs- og
fritidsfangere samt registrerer returnering af licenser. Erhvervs- og fritidsfangere er
i forbindelse med deres ret til rensdyrfangst også forpligtet til at udfylde fangstmelding. Fangstmeldingen 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 licenserne skal udfyldes med
fangstmelding og returneres, hvilket bl.a. foregår ved TV-spots og dette har gavnet, men der er stadig alt for mange licenser, der ikke returneres.
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 foranstaltning og det kræves derfor, at du laver fangstmelding
for de rensdyr og moskusokser, du fanger.
De licenser, som i 2017 blev udleveret og returneret i disse byer, er i samarbejde
med Servicecentrene blevet registreret og tallene er som følger:
Nuuk
Fritidsfangere
Erhvervsfangere
Sisimiut
Fritidsfangere

Udleverede

Returnerede Procentvist

1.133

559 49,3

108

45 41,7

Udleverede

Returnerede Procentvist

271

82 30,3
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Erhvervsfangere
Maniitsoq

*
Udleverede

* *
Returnerede Procentvist

Fritidsfangere

339

134 39,5

Erhvervsfangere

134

84 62,7

Aasiaat

Udleverede

Fritidsfangere
Erhvervsfangere

Returnerede Procentvist

205

146 71,2

67

45 67,2

Qeqertarsuaq

Udleverede

Returnerede Procentvist

Fritidsfangere

24

16 66,7

Erhvervsfangere

41

27 65,9

* De pågældende tal for Sisimiut var ikke tilgængelige.
KVOTESYSTEMET FOR HVID- OG NARHVALER
Kvoter for hvid- og narhvaler blev introduceret i 2004. Kvoter blev indført for at
stoppe tilbagegangen af bestandene for både narhval og hvidhval. Tiltaget havde
den ønskede virkning, da det førte til at fangsterne blev betragteligt mindre. Især
forbuddet mod drivfangst er med stor sandsynlighed en af hovedårsagerne til at
bestandene er blevet stabile eller langsomt voksende.
Naalakkersuisut fastsætter kvoter for hele landet på baggrund af rådgivning fra
henholdsvis JCNB og NAMMCO, brugerviden og høring af gængse høringsparter såsom kommunerne, KNAPK, TPAK, Fangstrådet, Grønlands Naturinstitut,
SQAPK og Departementet for Natur og Miljø. Naalakkersuisut fordeler ligeledes
kvoterne til forvaltningsområderne efter høring af de førnævnte høringsparter.
I 2013 introducerede man ikke-akkumulerende carry-over system til uudnyttede kvoter, så den resterende kvote kan blive tildelt til næste fangstsæson, dog
uden at det forrige års restkvote bliver talt med. Op til 10 % af kvoten kan fanges
af fritidsfangere i Vestgrønland, resten går til erhvervsfangere, mens procentstasen
for Østgrønland er på 15 %.
Kvoter for narhvaler baseres på viden om hvilke bestande af hvaler, der bidrager til fangsterne i de forskellige fangstområder i Nunavut og Grønland, hvilket
betyder, at kvoteforslagene afgives i en international ramme. Fordelen ved forvaltningsmodellen er, at fangsten bliver bæredygtig. Bestande af narhvaler eller
hvidhvaler er ”grupper” af hvaler, der hvert år migrerer til de samme steder via de
samme ruter og derfor er genstand for fangst de pågældende steder.
Hvaler, der hvert år kommer til de samme steder, betragtes derfor som særskilte
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bestande, og på grundlag heraf fordeles kvoter ud fra, hvor meget den pågældende
bestand kan bære, uden at bestanden går tilbage. På den baggrund blev zoneinddelingerne dannet.
Den biologiske rådgivning som APNN modtager, er gældende for flere år ad
gangen og den nuværende er for hvid- og narhvaler gældende i årene 2016-2020.
Rådgivningen fastsættes efter sandsynligheden for, at hvid- og narhvalbestandene vokser i løbet af perioden. Hvis man ikke tillod fangst af hvid- og narhvaler,
ville man med 100 % sikkerhed vide, at hvid- og narhvalbestandene ville vokse i
løbet af de næste 5 år. Jo større kvoterne bliver, jo mindre bliver sandsynligheden
for, at hvid- og narhvalbestandene vokser. Sandsynligheden er i Grønland fastsat
til 70 %. Hvis hvid- og narhvalbestandene vokser, kan man på sigt tillade mere
fangst. Der er et lignende kvotesystem for store hvaler, hvalros og isbjørne.

MØDE MED ISBJØRNE OG PROBLEM-ISBJØRNE
Konflikter mellem isbjørne og mennesker samt nødværge-aflivninger af isbjørne
forventes at stige som følge af klimaforandringer. Klimaforandringerne vil betyde,
at der vil være flere isbjørne på land, og øgede menneskelige aktiviteter i Arktis.
Isbjørne tiltrækkes oftest af lugt og lyd fra menneskelige aktiviteter og sandsynligheden for konflikter vil stige i de områder, hvor isbjørne tvinges på land på grund
af manglende is. Det vil kunne medføre flere situationer, som resulterer i aflivninger af isbjørne. Det er derfor nødvendigt at have gode rutiner til behandling af
proviant og affald, hvilket kan være afgørende for at reducere antallet af konflikter
og ulykker mellem isbjørne og mennesker.
Ifølge de grønlandske feltregler, er der rapporteringspligt, hvis isbjørnen dør i
forbindelse med en konflikt og ligeledes hvis en isbjørn nedlægges i selvforsvar,
skal det straks meldes til nærmeste politimyndighed og Departementet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug.
For at sikre at der i fremtiden ikke vil være et konstant stigende tilfælde af konflikter mellem mennesker og isbjørne, arbejdes der på at optimere brugen af ikke
dødelige skræmmemidler samt lavpraktiske foranstaltninger for at holde isbjørnene væk fra byer, bygder, fåreholder-, forsknings- samt militærområder.
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På nuværende tidspunkt arbejder APNN ud fra de gældende retningslinjer for
møde med isbjørne og de vigtigste punkter fra retningslinjerne er:
Hvad skal man gøre hvis man observerer en isbjørn uden for bebyggede
områder?
• Hold afstand til isbjørnen. Søg væk fra området
•	Giv besked til jagt- og fiskeribetjenten eller direkte til APNN med flest mulige
detaljer om hvor du har observeret isbjørnen.
Færdsel i områder med isbjørn:
•I områder hvor der jævnligt observeres isbjørne, bør man medbringe udstyr til
anvendelse af afskrækkelse af isbjørnen og nysgerrige isbjørne skal skræmmes
væk.
•Råb højt, lav larm og vift med armene for at fremstå større. Det er ofte nok til at
jage en nysgerrig isbjørn på flugt.
•I områder med risiko for at støde på isbjørn, bør man altid have en riffel med en
minimumskaliber på 30.06 med til at lave skræmmeskud.
Isbjørne ved byer og bygder:
•En isbjørn der nærmer sig et beboet område, skal forsøges skræmt væk ved brug
af riffelskud, signalpistol eller lignende.
•Joller, snescooter eller ATV kan anvendes til at jage isbjørnen på flugt. Dette
skal foregå i et stille og rolig tempo (kun nogle få km/h). Isbjørne bliver hurtigt
overophedet.
De gældende retningslinjer ved møde med en isbjørn kan se på www.businessingreenland.gl

FÅ LICENS, FØR DU TAGER PÅ FANGST
Der har i de seneste år været en uheldig tendens til at tage på fangst, før man
overhovedet har skaffet licens. En licens er dit bevis på, at du opfylder de lovmæssige krav til fangsten. I forhold til andre kvoterede arter er der et relativt højt antal
fangere, der fanger hvid- eller narhvaler, isbjørne eller hvalros før anskaffelse af
licens. Det kan medføre overfangst, bøder og konfiskation. Det er et problem,
som man nemt kan undgå ved først at skaffe licens. 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
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til 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.

INFORMATION OM DE FORSKELLIGE ARTER:
LOVGIVNING, FANGSTPERIODER OG INSTRUKSER
ISBJØRN
Lovgivning: Fangst af isbjørne i Grønland er reguleret via Hjemmestyrets Bkg. nr.
21 af 22. sept. 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne.
Nye kvoter for isbjørn i Vestgrønlands trådte i kraft pr. 1. januar 2018. Den samlede årlige kvote for fangst af isbjørne steg fra 140 pr. år til 156 pr. år. Stigningen
skyldes den nye biologiske rådgivning for Baffin Bugten og Kane Basin. Kvoterne
blev endeligt besluttet ved et kvoteforhandlingsmøde med Nunavut/Canada i
oktober 2017.
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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

127

143

142

120

142

HVALROS
Lovgivning: Fangst af hvalros i Grønland er reguleret via Hjemmestyrets bkg. nr.
20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

8

Bemærk: Biologisk rådgivning for hvalros gælder for perioden 2014-2018. I
2015 kom der en opdatering kun gældende for Nordvandet (Qaanaaq området).
Gældende bekendtgørelse er under revidering, med henblik på ikrafttrædelse pr.
1. januar 2019.
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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

120

127

131

135

111

STORE HVALER
Lovgivning: Fangst af store hvaler; som omfatter sildepisker, pukkelhval, grønlandshval og finhval, er reguleret via Selvstyrets Bkg. nr. 12 af 22. dec. 2014 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 sildepisker foregår i perioden fra 1. marts til og med
30. november, grønlandshval fra 1. april til og med 31. december og 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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Finhval

9

12

12

10

8

Grønlandshval

0

0

1

0

0

Pukkelhval

8

7

6

5

2

Sildepisker

181

157

139

163

143

HVID- 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.
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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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Hvidhvaler

305

271

127

203

196

Narhvaler

350

415

312

401

426

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 spids.
Pile med fast spids skal veje mindst 385 grains (25 gr.) og pile med mekanisk
spids skal veje mindst 425 grains (28 gr.).
Fangsttal 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

11.326

12.963

12.082

10.997

11.333

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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

2.244

2.394

2.384

2.543

1.499
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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.
FUGLE
Lovgivning: Fangst af fugle i Grønland er reguleret via Selvstyrets bkg. nr. 1 af 5.
januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle.
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. okt.

1. sept.-31. okt.

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

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst
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Atl. lomvie Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ride

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Bemærk: Der er begrænsede dagskvoter for både erhvervsfangere og fritidsjægere.
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.

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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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.
Fangsttal 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

1.467

1.691

1.220

979

808

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 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Totalt

2.494

2.269

2.268

2.411

1.622

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.
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.sullissivik.gl.

SELVBETJENING VED
UDSTEDELSE AF
JAGTBEVISER
Fra 1. februar 2017 overtog kommunerne
sagsbehandlingen af jagtbeviser i forbindelse med udstedelse og fornyelse af
jagtbeviset og afrapportering af årsskema.
Det betyder, at dit årsskema ikke længere
skal 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 gen-udprinte
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.
Dit jagtbevis har ændret udseende og fylder nu 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 i 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
Common
Eider

15. okt.-30. apr.

King Eider 15. okt.-30. apr.

Zone 2

Zone 3

Zone 4

15. okt.-30. apr.

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

15. okt.-30. apr.

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

Common
Guillemot

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

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Brünnich’s
Guillemot

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

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Kittewake

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

1. sept.-31. okt.

1. sept.-31. okt.

1. sept.-31. okt.
1. mar.-31. mar.
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Bird-species subject to quotas/baglimits – Spring hunting
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

King Eider 1. maj-31. maj

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Common
Guillemot

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Brünnich’s
Guillemot

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Kittewake

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Common
Eider

1. maj-31. maj

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. maj

Snow
Goose

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

Canada
Goose

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

1. aug.-15. okt.

Barnacle
Goose

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. maj

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. okt.

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

1. sept.-31. okt.

Great
Northern
Diver

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

1. sept.-15. okt.

Ptarmigan

1. sept.-30. apr.

1. sept.-31. maj

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.
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Iceland
Gull

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

1. sept.-30. apr.

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 WHALES
Only professional hunters with specified training and equipment can apply for
licenses to hunt large whales.
Hunting-periods:
Bowhead whales: April 1st - December 31st.
Fin whales: January 1st – December 31st.
Minke whales: March 1st – November 30th.
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 Melville Bay.

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 winter-lair. 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
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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I MARSI OR NERMI
I SUMANNA A LLI SAANEQ
Husk at underrette dine pårørende,
når du kommer tilbage fra sejlads
Nalunnermik ilinniarit.

Aallannginninni silassaq sikullu
pillugit nalunaarutit internetimi
KNR-imiluunniit misissukkit.

Bliv ved båden, hvis den kæntrer.
Atisat oqortut
eqqaamakkit.

Annanniutit
nassakkit.

Husk årer og
ekstra brændstof.
Sumukarniarnerlutit tamatigut
ilisimatitsissutigiuk. Taamaaliornikkut
nassaariuminarnerussaatit.

Iputit orsussamaatillu
eqqaamakkit.

Medbring
redningsudstyr.
VHF, GPS, pujorsiut, qinnguartaat aamma imaanut nunap
assinga eqqaamakkit.

Vær opmærksom på vejrforhold under
sejladsen. Det kan skifte hurtigt.
Husk VHF, GPS,
kompas, spotsender
og søkort.
Oplys altid, hvor du tager hen.
Så er du nemmere at finde.
Husk varmt tøj.

Angallat kinnguppat
angallatip eqqaaniiginnarit.

Undersøg vejrforhold
og ismeldinger på nettet
eller KNR, før du sejler.
Angalaninni sila qanoq innersoq
maluginiaruk. Allanngoriataarsinnaavoq.

Lær at svømme.

Angalareerlutit tikikkuit inuit
ilisimatinnissaat eqqaamajuk.

S IKKERHEDSRÅD TIL SØ S

