
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik 
Departementet for Fiskeri og Fangst

Ansøgning om erhvervsjagtbevis for 20___

CPR nr.*Fornavn 

BygdPost nr.* By* Bopælsadresse * (som oplyst i Folkeregisteret)

Efternavn *

Telefon nr. 

Ansøgerens underskriftDato

A. Udfyldes af ansøgeren (* obligatoriske felter)

B. Udfyldes af bopælskommune (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)

1. Er ovenstående bopælsoplysninger korrekte?

2. Har ansøgeren fast tilknytning til det grønlandske samfund, og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og har haft 
folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år? 

E-mail adresse

Postboks 269 
3900 Nuuk 

Tlf. (+299) 34 50 00 
Fax (+299) 34 53 40 

E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl 
www.naalakkersuisut.gl

Kommunens stempel og underskrift

Skattestyrelsens stempel og underskrift

Dato

Dato

B-nummer

JA NEJ

JA NEJ

JA

JA NEJ

NEJ4. Har ansøgeren en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst?  
jf. dog litra a-c. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målebrev er under 210 BT (150 BRT), indgår  i 
opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.  
a) Bruttoindkomst der stammer fra arrangering af betalingsjagt eller fra beskæftigelse som guide i forbindelse med betalingsjagt i 
henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og fiskeri, opgøres ligeledes som bruttoindkomst fra fangst, jagt og 
fiskeri. 
b) Indtægt , der stammer fra turismevirksomhed eller fra tjenesteydelser i forbindelse med monitering eller forskning af naturen, i 
henhold til nærverende bekendtgørelse, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen 
af den samlede bruttoindkomst. 
c) Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår 
hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.  

3. Er ansøgeren fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de seneste 2 år? 

C. Udfyldes af Skattestyrelsen (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)

Det er muligt at søge om dispensation, hvis man ikke opfylder kravene under pkt. 1-4. 
I så fald skal relevante afsnit under punkt D, E og F på bagsiden udfyldes og dokumenteres. 
Dispensation kan endvidere gives for undervisningsformål eller videnskabeligt formål. I dette tilfælde skal du kontakte Departementet for Fiskeri og 
Fangst (APN).

Oplysningspligten jf. persondataloven § 28 og § 29: Din bopælskommune vil indtaste dit personnummer i www.aalipi.gl -Departementet for Fiskeri og Fangsts centrale online 
system  - for at få en entydig identifikation af dig som ansøger i behandlingen af din ansøgning om erhvervsjagtbevis. Departementet for Fiskeri og Fangst vil dermed indhente  
dine navn- og bopælsoplysninger fra AKA/Skattestyrelsen, samt om du opfylder kravene om bopælspligt, skattepligt og indkomstpligt. 
Oplysningerne indsamles i Departementet for Fiskeri og Fangsts database og bruges til at afgøre, om du opfylder kravene til at få et erhvervsjagtbevis.

http://www.aalipi.gl


Indkomstpligt:

Ansøgning om dispensation til udstedelse af et erhvervsjagtbevis 
(jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser og jf. Fangst og Jagtloven)

NEJJA

Bopælspligt:

Skattepligt:

Kommunens stempel og underskriftDato

Er den lokale fisker- og fangerforening  hørt i sagen? 

NEJJA

Begrundelse for ansøgning:

Er der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? NejJa

Ansøgerens underskriftDato

Ansøgerens underskriftDato

NejJaEr der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? 

Begrundelse for ansøgning:

NEJJA

Ansøgerens underskrift

NejJa

Dato

Er der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? 

Begrundelse for ansøgning:

F. Udfyldes af bopælskommune (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)

NEJ

JA NEJ

JA
Er høringssvar vedlagt?

Hvis den lokale fisker- og fangerforening ikke har svaret på høringen, ikke har vedlagt høringssvaret, eller ikke har støttet ansøgningen, venligst uddyb 
omstændighederne?

I dette tilfælde støtter kommunen ansøgningen? NEJJA

Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 2, og der ansøges om dispensation herfra, grundet ansøgerens tilknytning til det grønlandske 
samfund, eller ansøgerens midlertidige ophold udenfor Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende. 

Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 3, og der ansøges om dispensation herfra, idet ansøger fremover agter at opfylde kravet i pkt. 3. 

Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 4, og der ansøges om dispensation herfra, idet ansøger fremover agter at opfylde kravet i pkt. 4.

E. Udfyldes af den lokale fisker- og fangerforening (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)

NEJJA

NEJJA

Er høringssvar vedlagt?

Er den lokale fisker- og fangerforening  hørt i sagen? 

Foreningens stempel og underskriftDato

D. Udfyldes af ansøgeren 

Navnet på den lokale fisker- og fangerforening, der er blevet hørt i sagen:  

NEJJAStøttes ansøgningen?


Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri og Fangst
Ansøgning om erhvervsjagtbevis for 20___
CPR nr.*
Ansøgerens underskrift
A. Udfyldes af ansøgeren (* obligatoriske felter)
B. Udfyldes af bopælskommune (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)
1. Er ovenstående bopælsoplysninger korrekte?
2. Har ansøgeren fast tilknytning til det grønlandske samfund, og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år? 
Postboks 269
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl
Kommunens stempel og underskrift
Skattestyrelsens stempel og underskrift
4. Har ansøgeren en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst? 
jf. dog litra a-c. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målebrev er under 210 BT (150 BRT), indgår  i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. 
a) Bruttoindkomst der stammer fra arrangering af betalingsjagt eller fra beskæftigelse som guide i forbindelse med betalingsjagt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og fiskeri, opgøres ligeledes som bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.
b) Indtægt , der stammer fra turismevirksomhed eller fra tjenesteydelser i forbindelse med monitering eller forskning af naturen, i henhold til nærverende bekendtgørelse, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.
c) Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.  
3. Er ansøgeren fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de seneste 2 år? 
C. Udfyldes af Skattestyrelsen (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)
Det er muligt at søge om dispensation, hvis man ikke opfylder kravene under pkt. 1-4.
I så fald skal relevante afsnit under punkt D, E og F på bagsiden udfyldes og dokumenteres.
Dispensation kan endvidere gives for undervisningsformål eller videnskabeligt formål. I dette tilfælde skal du kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst (APN).
Oplysningspligten jf. persondataloven § 28 og § 29: Din bopælskommune vil indtaste dit personnummer i www.aalipi.gl -Departementet for Fiskeri og Fangsts centrale online system  - for at få en entydig identifikation af dig som ansøger i behandlingen af din ansøgning om erhvervsjagtbevis. Departementet for Fiskeri og Fangst vil dermed indhente  dine navn- og bopælsoplysninger fra AKA/Skattestyrelsen, samt om du opfylder kravene om bopælspligt, skattepligt og indkomstpligt.
Oplysningerne indsamles i Departementet for Fiskeri og Fangsts database og bruges til at afgøre, om du opfylder kravene til at få et erhvervsjagtbevis.
Indkomstpligt:
Ansøgning om dispensation til udstedelse af et erhvervsjagtbevis
(jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser og jf. Fangst og Jagtloven)
Bopælspligt:
Skattepligt:
Kommunens stempel og underskrift
Er den lokale fisker- og fangerforening  hørt i sagen? 
Er der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? 
Ansøgerens underskrift
Ansøgerens underskrift
Er der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? 
Ansøgerens underskrift
Er der vedlagt dokumentation, der støtter ansøgningen? 
F. Udfyldes af bopælskommune (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)
Er høringssvar vedlagt?
I dette tilfælde støtter kommunen ansøgningen?
Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 2, og der ansøges om dispensation herfra, grundet ansøgerens tilknytning til det grønlandske samfund, eller ansøgerens midlertidige ophold udenfor Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende. 
Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 3, og der ansøges om dispensation herfra, idet ansøger fremover agter at opfylde kravet i pkt. 3. 
Ansøger opfylder ikke kravet i pkt. 4, og der ansøges om dispensation herfra, idet ansøger fremover agter at opfylde kravet i pkt. 4.
E. Udfyldes af den lokale fisker- og fangerforening (jf. bekendtgørelsen om erhvervsjagtbeviser)
Er høringssvar vedlagt?
Er den lokale fisker- og fangerforening  hørt i sagen? 
Foreningens stempel og underskrift
D. Udfyldes af ansøgeren 
Støttes ansøgningen?
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