PINIARNEQ 2022

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

S IKKERHEDSRÅD TIL SØ S

Lær at svømme.

Husk varmt tøj.

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

Husk VHF, GPS,
kompas, spotsender
og søkort.

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

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

Medbring
redningsudstyr.

Husk årer og
ekstra brændstof.

Bliv ved båden, hvis den kæntrer.

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

GOD JAGTSKIK I GRØNLAND

Vor 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 dit 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 efterfølgende skal fragtes hjem.
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 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 det

Forsidefoto: Erhvervsfanger fra Qaanaaq
Fotograf: Mads-Ole Kristiansen
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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, samt gamle
gummibåde, joller og påhængsmotorer.
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 vor efterkommere. God jagt!

NYT FRA FORVALTNINGEN
BETALINGSLØSNING FOR JAGTBEVIS PÅ WWW.SULLISSIVIK.GL
Det er nu muligt at betale for sit jagtbevis med betalingskort via www.sullissivik.
gl, hvor man med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard kredit eller Mastercard
debit kan betale for sit jagtbevis.
Der er således mulighed for at hente og betale for fritidsjagtbeviser samt
erhvervsjagtbeviser. Derved kan kommunerne og departementet straks se om
man har betalt for sit jagtbevis. På denne måde er det ikke længere nødvendigt at
medbringe kvittering for betaling sammen med jagtbeviset, når man henvender
sig til disse.
Du kan også stadig benytte dig af øvrige betalingsmuligheder og med girokortet foretage betaling via netbank eller på det lokale posthus. Husk at gemme din
kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale
jagtbeviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.
Hvis du har benyttet dig af muligheden for at betale dit jagtbevis online via www.
sullissivik.gl, vil dette fremgå direkte af jagtbeviset og du har ikke behov for yderligere dokumentation.
Herudover arbejdes der på en række andre spændende projekter. Fælles for
projekterne er, at de skal optimere, forenkle og forbedre brugeroplevelse omkring
jagtbevis og fangstrapportering. Projekterne inkluderer blandt andet endnu lettere adgang til ansøgning, betaling og digital opbevaring af jagtbeviser; løbende
fangstrapportering gennem digital platform og et licensmodul, der skal muliggøre
digitale interaktive licenser. De sidstnævnte vil i første omgang fokusere på licenser til rensdyr og moskusokser, men vil på sigt omfatte alle kvoterede arter.
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FANGER- OG BRUGERVIDEN
Inddragelse og indsamling af fanger- og brugerviden er et tilbagevendende emne
og mange mener, at denne viden bør anvendes ligesom den biologisk og videnskabeligt dokumenterede viden, der anvendes i biologiske rådgivninger. Solide
biologiske og videnskabelige undersøgelser er mere tilgængelige, idet de offentliggøres jævnligt efter validering hos eksterne og uvildige forskere. Struktureret
og solid dokumentation af fanger- og brugerviden bliver sjældent offentliggjort.
Dette skyldes, at fanger- og brugerviden er mere spredt, og lige så talrig, som der
er fangere og brugere.
Det kan være krævende og vanskeligt at indsamle struktureret og solidt dokumenteret fanger- og brugerviden. Fangerne og andre brugere har uden tvivl en
stor viden, der dog ikke er systematisk indsamlet hverken fra KNAPK eller deres
foreninger. Under indsamling af fanger- og brugerviden er det derfor nødvendigt
at involvere en ekstern eller intern person, som både må sætte sig ind i fangernes
hverdag, viden og observationer, samt dokumentere deres viden organiseret samt
fremtidssikre og lave opfølgninger f.eks. for at se, om der sker ændringer.
Denne problemstilling bliver især tydelig under høring af kvoteforslag. Hvert år
sender departementet høringer af 5-ugers varighed vedr. alle kvoterede arter. Lokale fangere, fangerorganisationer og alle relevante parter i landet kan give input
ved at sende et høringssvar, hvor deres beskrivelser og kvoteanmodninger medtages i beslutningsprocessen. De lokale fangeres og fangerforeningers anmodninger
og ønsker medtages i overvejelserne inden beslutningen. Med i vurderingen er, om
der er gode argumenter til at realisere deres anmodninger.

APN holder møde med fangere i Ittoqqortoormiit i 2020, hvor der indsamles fangerviden.
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Departementet modtager mange høringssvar fra fangere om anbefalinger og
ønsker, som desværre ofte mangler dokumentation, der kan styrke deres anmodninger. Biologiske anbefalinger fremlægges på baggrund af dokumentationer og
konkrete og planlagte undersøgelser, som er undersøgt af uvildige biologer for at
dokumentere om resultaterne er solide nok. For eksempel biologiske anbefalinger
af kvotetal, kan være beregnet ud fra en eksisterende rapport om den pågældende
bestand af narhvaler. Fangernes kvoteønsker i et høringssvar kan være på baggrund af, hvad fangerne selv har behov for i deres lokale område og ikke baseret
på bestandsstørrelsen eller habitattilstand. Alligevel tilstræber Naalakkersuisut
altid at vurdere beslutninger ud fra de modtagne anmodninger. Et eksempel kan
være narhvalsituationen i Østgrønland. I 2019 anbefalede den biologiske rådgivning ingen fangst i Østgrønland og denne blev stærkt modsagt af fangerne.
For at balancere de stærke modsætninger fra begge parter, samt for at bevare
fangstkulturen og sikre kødforsyning, besluttede daværende Naalakkersuisut at
der alligevel skulle gives narhvalkvote, på trods af anbefalingen om ingen fangst.
Begge parter udtrykte deres utilfredshed, hvor de videnskabelige udtrykte deres
store bekymring, imens fangerne ønskede større kvote. Naalakkersuisut besluttede dog ud fra en pligt i forhold til forsigtighedsprincippet, at der gives gradvis
reduceret kvote over 4 år eller indtil anden rådgivning modtages. Departementet
arbejder på nuværende tidspunkt for at indsamle fanger- og brugerviden til intern
brug, og har senest i marts 2021 anbefalet et bedre samarbejde mellem fangere og
biologer, samt bedre og systematiseret indsamling af fanger- og brugerviden.
BEDRE OG ØGET UDNYTTELSE AF LANDEDE FANGSTDYR
I de senere år har departementet modtaget flere og flere indberetninger om
efterladte hvid- eller narhvaler, der er afpillet for mattak; sæler, der er afskindet;
rensdyrtyre i brunst fanget i oktober samt hele moskusokser, der er afskindet og
efterladt. Dette er uacceptabelt og en problemstilling som alle skal samarbejde
for at stoppe og minimere. Vi i Grønland har stor tradition for at anvende hele
fangstdyret til husholdning, beklædning og kunst – denne gode tradition skal ikke
ødelægges. Ikke mindst er det ærgerligt, fordi vi betragter os selv, som hjælpsomme og eftertænksomme over for andre i nød.
Mattak er meget eftertragtet i Grønland, hvor hvid- og narhvalkød desværre er
mindre eftertragtet. Sælskind sælges til Great Greenland, hvorimod de spiselige
dele ikke altid kan sælges. Rensdyr og moskusokser er også eftertragtede fangstdyr,
som mange er stolte over at fange selv. Hvis dele af fangstdyr ikke er eftertragtede
til salg, er det ikke ensbetydende med, at delene ikke har værdi. Nogle bruger det
som en undskyldning for at efterlade dette, selvom det er brugbart. På hele kysten
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Udnyttelse af narhvalkød i Siorapaluk til tørring også kaldet ”nikkut”.
gør de ældre på plejehjemmene og ikke mindst forskellige institutioner, opmærksom på deres behov for mere grønlandsk mad i hverdagen.
Moderniseringen har også skabt større interesse, hvor marineret eller krydret og
tørret kød er begyndt at blive eftertragtet. Det er ikke kun kød, der er problemet,
men skind, uld, kløer og ben bliver også efterladt. Disse har stor værdi, hvis man
søger de rette personer. Alle opfordres til at undgå unødigt spild af fangstdyr. Der
er store muligheder for at minimere og endda stoppe madspild, når du og din
familie hjælper til med at tilberede maden.
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JAGTBEVISER – ÅRSSKEMA, AFRAPPORTERING AF FANGSTER,
HVORDAN OG HVORFOR
Fornyelse af et jagtbevis er betinget af, at du først 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.
• Antal anskudte og mistede.
Alle arter kan angives fanget med 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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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 udlevering og returnering af licenser
med fangstmelding. Fangerne er i forbindelse med deres licens til rensdyr- og
moskusoksefangst lovmæssigt forpligtet til at udfylde fangstmelding i forbindelse
med returnering af licensen. Fangstmeldingen på bagsiden af licensen omfatter
fangststedet, køn på de fangede dyr, alder/størrelse samt fedttykkelse.

Det er efter fangst af rensdyr lovpligtigt at lave fangstmelding.
Fangstmeldinger bruges til forvaltningen og biologernes anbefalinger. Det bedste
grundlag til anbefalingerne er indgående viden om de forskellige rensdyr- og moskusoksebestande. Det er således meget vigtigt at lave fangstmelding, der endda
også bruges til de beslutninger, som Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst tager
omkring de årlige kvoter og fangstperioder.
APN 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. Dette ses meget tydeligt af tallene for
eksempelvis Nuuk. Der blev i 2020 fra Sullissivik i Nuuk udleveret 3.263 rensdyrog moskusokselicenser og kun returneret 1.464, hvilket svarer til kun 45%.
Der arbejdes i øjeblikket 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.
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Manglende fangstmelding vil fremover kunne få konsekvenser for muligheden for
ansøgning om licenser for både erhvervs- og fritidsfangere, jf. rensdyrbekendtgørelsens §§ 19-20 og § 25 samt §§ 20-21 samt § 26 i moskusoksebekendtgørelsen.
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 én rensdyrlicens pr. fangstregion ad gangen, hvilket gælder for både
erhvervsfangere (10 rensdyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens). Der
kan kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt
på tilfredsstillende vis. Der kan dog godt udleveres licenser til flere fangstregioner
samtidigt.
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. 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 med antal dyr pr. måned skal
således suppleres med de mere detaljerede fangstmeldinger på bagsiden af licenserne.
ER DU VIDNE TIL ULOVLIG FANGST?
APN 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 jagtsæson, fangst af kvoterede arter uden licens, overfangst eller ulovlige fangstmetoder
m.m. Når henvendelserne modtages hos APN, 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. APN har retningslinjer 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 APN, kommunen eller Politiet,
hvis man har været vidne til en ulovlig hændelse under fangst af fangstdyr. Det er
dog vigtigt, at der 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
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internettet kan ikke bruges som bevis, fordi der ikke er beviser for, hvornår
hændelsen er sket.
• Billeder eller optagelser fra internettet kan bruges ved undersøgelse af hændelsen.
• At kontakte APN, 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 (APN, kommunen og Politiet vil
foretrække en skriftlig beskrivelse af hændelsen, fordi din egen personlige beskrivelse 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 Politiets 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 særmeldingsskemaet 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
2022 på selvbetjeningen på www.sullissivik.gl/selvbetjening eller via kommunens
borgerservicecenter, der også kaldes Sullissivik.
ANSØG OM LICENS FØR DU TAGER PÅ FANGST
Alle, der fanger 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, der er 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 konsekvensen være inddragelse af jagtbevis i en bestemt tidsperiode. Ansøg derfor om licens i god tid før
fangst hos det lokale kommunekontor Sullissivik!
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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-Nanortalik) 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
håndtering af skind, kranie og mavesæk efter aflivning af en isbjørn kan ses på
www.naalakkersuisut.gl.
Kaliberkrav: Riffel med mindste lovlige cal. .30-06.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

142

120

142

158

140

153

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: Riffel med mindste lovlige cal. .30-06.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

131

135

111

98

114

104

STORE HVALER
Lovgivning: Fangst af store hvaler; altså 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: Fangst af grønlandshval 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.
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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: Fangst af store hvaler skal der udelukkende anvendes harpunkanoner
med en kaliber på mindst 50 mm med hvalgranater. Ved fællesfangst af sildepisker
skal der bruges riffel med mindste lovlige cal. .30-06.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finhval

12

9

8

7

8

3

Grønlandshval

1

0

0

0

0

0

Pukkelhval

6

5

2

6

4

4

Sildepisker

139

163

143

118

171

181

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.
Fangstperiode: 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: Riffel med mindste lovlige cal. .30-06.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hvidhval

127

203

196

213

265

194

Narhval

312

401

426

509

534

286
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SMÅ HVALER
Småhvaler er marsvin, døgling, hvidskæving/hvidnæse, grindehval og spækhugger.
Fangstperiode: Hele året.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Marsvin

2.009

2.375

2.385

2.890

2.778

3.300

Døgling

3

3

16

0

8

2

Grindehval

283

195

384

399

305

222

Spækhugger

23

14

18

21

17

29

123

98

137

225

250

Hvidskæving/Hvidnæse 96

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.
Fangstperiode: Der er fangst af sæler året rundt fra 1. januar til og med 31. december.
Kaliberkrav: Riffel med mindste lovlige cal. 17HMR, cal. 22WMR & cal. 20.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Klapmyds

1.949

1.516

1.526

1.025

1.627

766

Remmesæl

1.355

1.332

1.143

1.072

1.084

744

Blåside

43.709

39.347

32.804

31.883

32.531

22.019

Sortside

19.138

17.563

15.904

16.848

17.611

10.405

Netside

57.584

48.219

40.954

48.085

45.912

30.103

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: Riffel med mindste lovlige cal. til erhvervsfangst og fritidsjagt: cal.
.222. Trofæjagt: cal. .243.
Krav ved jagt med bue og pil: Erhvervsfangst, fritidsjagt og betalingsjagt: Com-
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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 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

12.097

12.008

12.460

11.165

13.076

9.580

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: Riffel med mindste lovlige cal. til 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 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

2.386

2.656

1.568

1.835

2.246

1.805
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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 fredede områder, forårsjagt på atlantisk lomvie og polarlomvier er indstillet i Zone 1 og 2, 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 17HMR.
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 Petermann Fjord. Mod syd
afgrænset ved Hammer Ø.
Zone 2: Nordgrænsen
er ved Hammer Ø.
Mod syd afgrænses
den ved Maligaat.
Zone 3: Nordgrænsen
er ved Maligaat. Mod
syd afgrænses den ved
Kanajoorartuut.
Zone 4: Sydgrænsen
er ved Kanajoorartuut. Mod nord afgrænset 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.-28. febr. 15. sept.
-15. nov.

1. nov.-15. dec.

1. nov-31. dec.

Atl. lomvie 15. okt.-28. 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

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Ingen fangst

Atl. lomvie 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.-28. febr.

1. sept.-28. febr.

1. sept.-28. febr.

1. sept.-28. 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.-28. febr.

1. sept.-28. febr.

1. sept.-28. febr.

1. sept.-28. 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
1. sept.-30. apr.
måge

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.
Jærv er totalfredet i hele Grønland og må således ikke jages.
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 områder, fåreholdersteder og hundeslædedistrikter hele året for personer med gyldigt
erhvervs- og fritidsjagtbevis. Dette gælder i hele Grønland undtagen Nationalparken.
Fangstperiode: Fra 16. september til og med 14. maj. Dog hele året ved beboede
områder, fåreholdersteder og hundeslædedistrikter.
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Kaliberkrav: Riffel med mindste lovlige cal. .17HMR. Brug af halv- og helautomatiske våben er forbudt.
Bemærk: Nogle kommuner/forvaltningsområder har ved kommunal vedtægt
andre fangstperioder og krav til fangstudstyr. Henvend dig derfor til din bopælskommune.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

1.220

962

1.093

911

660

433

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.
Fangsttal 2015-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

2.265

2.402

2.092

1.527

1.583

1.233

Selvstyrets bkg. nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve.
Ulve er fredet i Grønland undtagen i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoq
qortoormiit.
Fangstperiode: Fangst af ulve er lovlig i forvaltningsområderne Qaanaaq samt Ittoqqortoormiit året rundt.
Kaliberkrav: Riffel med mindste lovlige cal. .222. Brug af halv- og helautomatiske
våben er forbudt.
Bemærk: Ulve er fredet i resten af Grønland.
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 og Fangst, 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 og Fangst, 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 Departementet for Fiskeri og Fangst, der skal modtage ansøgningen via Kommunens
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.
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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. 17 of October 28th 2019 on the protection and
hunting of birds.

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.
SEALS
Hunting-periods: Bearded seal, hooded seal, ringed seal and harp seal: Huntingseason all 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.
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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.

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.
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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. te hæfte.
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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
Aarluarsuk qaqor
tumik siggulik /
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
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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/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Ulloq/

Qassit/

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Dato

antal

Appa / Polar
lomvie
Appa sigguttooq /
Atlantisk lomvie
Miteq / Edderfugl
Miteq siorakitsoq /
Kongeedderfugl
Timmiaq alla,
suunera allaguk /
Anden fugleart,
specificer

Puisit / Sæler
Arferit mikisut /
Små hvaler

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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UKIUMOORTUMIK IMMERSUIFFISSAQ
1. oktober 2021-30. september 2022
Pisanik nalunaarsuiffik

ÅRSSKEMA
1. oktober 2021-30. september 2022
Fangstregistrering

Kingusinnerpaamik 15/10 2022 imminut
sullissineq www.sullissivik.gl aqqutigalugu
imaluunniit kommunip Sullissiviani immiunneqassapput

Ateq / Navn
Qaammat / Måned

Indtastes senest 15/10 2022 på selvbetjeningen
www.sullissivik.gl eller i Kommunens
Borgerservicecenter

CPR-nr.

Ulloq / Dato

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEP

Tuttu / Rensdyr
Umimmak / Moskusokse
Ukaleq / Snehare
Terianniaq / Polarræv
Niisa / Marsvin
Anarnaq / Døgling
Aarluarsuk / Hvidskæving
Aarluarsuk qaqortumik siggulik /
Hvidnæse
Aarluk / Spækhugger
Niisarnaq / Grindehval
Natseq / netside (Ringsæl)
• Natseq qassutinik / netside m/garn
Aataaq / Sortside
Allattooq / Blåside (ung Grønlandssæl)
Natsersuaq / Klapmyds
Ussuk / Remmesæl
Taateraaq / Ride
Tulugaq / Ravn
Appa / Polar lomvie
Appa sigguttooq / Atlantisk lomvie
Aqisseq / Fjeldrype
Appaliarsuk / Søkonge
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
Saniatigut pisarisuukkat / Bifangster
Qaammat / Måned
Appa / Polarlomvie
Appa sigguttooq / Atlantisk lomvie
Miteq / Edderfugl
Miteq siorakitsoq / Kongeedderfugl
Timmiaq alla, suunera allaguk /
Anden fugleart, specificer
Puisit / Sæler
Arferit mikisut / Små hvaler
Manniit / Ægindsamling
Qaammat / Måned
Appaliarsuup mannii / Søkongeæg
Naajarluup mannii / Svartbagæg
Naajarujussuup mannii / Gråmågeæg
Qaqulluup mannii / Mallemukæg
Naajaannaap mannii / Hvidvinget måge
æg
Pisaqanngilanga (krydsileruk) / Ingen fangst (sæt kryds):

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 seperat
som anskudt og mistet under ”Metode”!
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