Vigtige oplysninger ved ansøgning
Du skal anvende bestemte ansøgningsskemaer, når
du skal søge om henholdsvis en CITES
eksporttilladelse og en CITES importtilladelse.
Ansøgningsskemaerne kan downloades på
www.naalakkersuisut.gl/cites, afhentes på CITESkontoret eller du kan bede om at få det tilsendt.
CITES-kontoret udsteder CITES eksporttilladelser.
Miljøstyrelsen i Danmark udsteder CITES
importtilladelser. Du skal være opmærksom på, at
det kan tage op til 4-6 uger at få de nødvendige
tilladelser.
Mange grønlandske butikker kan udstede CITEStilladelser, som kun er beregnet til turister. Disse
tilladelser kan ikke bruges, hvis du er bosiddende i
Grønland.

Kontaktoplysninger ved ansøgning om CITEStilladelse
Grønlands Selvstyre
CITES kontoret
Postboks 1614
3900 Nuuk, Grønland
Tlf. +299 34 50 00
fax +299 34 54 10
Email: cites@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl/cites
www.lovgivning.gl
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. +4572542423
Email: cites@mst.dk
www.cites.dk

Regler for herboende
Grønland

Totalfredede arter
Alle rovfuglearter og visse andre arter af fugle og
pattedyr (eksempelvis kaskelot) er totalfredede, og
må ikke handles eller udføres. Undtaget dette
forbud er udførsel i forbindelse med
bohaveflytning, såfremt man har fået en eksportog importtilladelse. Hvis du er i tvivl, kan du
kontakte CITES-kontoret.
HUSK at ulovlig eksport eller en manglende
tilladelse kan medføre beslaglæggelse af varerne og
bødestraf.
Det er vigtigt, at du undersøger CITES-reglerne for
det land, som du skal rejse eller flytte til
(destinationsland), da CITES-reglerne kan være
forskellige fra land til land.

Konvention om international handel med
udryddelsestruede vilde dyr og planter.
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Sådan gør du:

CITES
Washington-konventionen - også kaldet CITES - er en
verdensomspændende aftale om registrering af og kontrol
med al international handel og transport af truede dyr og
planter eller dele af disse.
I denne pjece fremgår, hvilke regler der gælder i
forskellige situationer. Hvis du er i tvivl om de gældende
regler: Kontakt da CITES-kontoret.
Udpluk af Grønlands CITES-arter. Find den fulde liste på
www.naalakkersuisut.gl/cites
Almindeligt navn

Videnskabeligt
navn

Finhval

Balaenoptera
physalus

Pukkelhval

Megaptera
novaeangliae
Balaena mysticetus

I

Kaskelothval
(totalfredet)
Sildepisker/Vågehval
(Østgrønland)
Spækhugger *

Physeter catodon

I

Balaenoptera
acutorostrata
Orcinus Orca

I

Hvidhval

II

Isbjørn *

Delphinapterus
leucas
Ursus maritimus

Marsvin *

Phocoena phocoena

II

Narhval *

Monodon monoceros

II

Grønlandshval

Liste
nr.
I

I

II

II

Sildepisker/Vågehval Balaenoptera
(Vestgrønland)
acutorostrata

II

Hvalros

III

Odobenus rosmarus

* Midlertidigt eksportstop
Ved eksportstop kan ikke udstede CITES eksporttilladelse.
Personlige effekter, som udføres ved bohaveflytning,
berøres ikke af eksportstop, se afsnit 2.

1. Personlige ejendele under rejser
Du kan tage personlige smykker og lignende uden CITES
tilladelse, dog skal du bringe smykkerne med tilbage til
Grønland. Ejendelene skal være i ens personlige bagage
eller bæres på kroppen som smykker eller lignende. Du
skal kunne dokumentere, at du har fast bopæl i Grønland,
eksempelvis ved en bopælsattest.
Det vil være en fordel for dig, at du undersøger reglerne
for det land, som du rejser til (destinationsland), inden du
rejser, da nogle lande (eks. USA) har meget strenge regler
om produkter fremstillet af havpattedyr.

manglende dokumentation beslaglægges effekterne af
tolderne, som forsøg på ulovlig udførsel.
Du må ikke videresælge dine bohaveeffekter.
3. Gaver og postforsendelser fra Grønland:
Du må ikke medbringe Liste I arter som gave ved rejser,
og disse kan heller ikke sendes som postforsendelse.
Du kan medbringe gaver på en rejse, eller sende genstande,
af CITES liste 2 og 3-arter. Det kræver at du både har en
CITES eksporttilladelse samt en CITES importtilladelse.
Se dog afsnit 3.a. Du må først sende eller medbringe
CITES-effekterne, når du har modtaget begge tilladelser.

Hvis du medbringer personlige effekter, der er omfattet af
CITES, skal du ved indrejsen i destinationslandet
henvende dig ved toldskranken i lufthavnen.

Hvis der er tale om en postforsendelse, skal du vedlægge
dine tilladelser i forsendelsen. Hvis du selv medbringer
gaven, skal du ved indrejsen i destinationslandet henvende
dig ved toldskranken i lufthavnen for at få stemplet
tilladelserne af toldvæsenet.

2. Flytning af bohave fra Grønland:
Du kan som udgangspunkt tage alt med i bohaveflytning.
Der er dog forskellige regler for henholdsvis Liste 1-arter
samt Liste 2- og 3-arter.

3.a Gaver og forsendelser - Narhval, isbjørn og hvalros
Det er ikke tilladt at sende eller medbringe effekter af
narhval, isbjørn og hvalros som gave til EU, herunder
Danmark pga. EU’s og Grønlands lovgivning.

Du skal søge om en CITES eksporttilladelse og CITES
importtilladelse for effekter fra Liste 1 (eks. pukkelhval).

4. Kødforsendelser fra Grønland:
Der findes et internationalt forbud mod ud- og indførsel af
kød og mattak fra hvaler. Det er dog tilladt at sende kød
og mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval til
Danmark som gavepakker. Royal Arctic Line sørger for de
nødvendige CITES tilladelser. Du skal blot oplyse, hvad
frysegodset indeholder. Nærmere oplysninger omkring
kødforsendelser kan fås ved henvendelse til Royal Arctic
Line.

Kaskelot
Kaskelot er totalfredet og må ikke handles. Man kan søge
om CITES eksport- og importtilladelse til kaskelot, hvis
det kan dokumenteres, at effekten er lovligt erhvervet.
Narhval, isbjørn og hvalros
Du kan udføre effekter af liste 2 og 3-arter (eksempelvis
narhval, isbjørn og hvalros) uden en CITES
eksporttilladelse, uanset eksportstop. Du skal vedlægge en
bopælsattest, som dokumenterer, at du har boet i
Grønland i mere end 185 dage.
Bohave som personlig bagage
Du kan tage bohave af effekter af Liste 2 og 3 med i din
personlige bagage, når du flytter fra Grønland til et andet
land, såfremt du kan dokumentere, at du har boet i
Grønland i mindst 185 dage (bopælsattest) samt at du har
skiftet adresse til et andet land (flytteanmeldelse). Ved

5. Medbringelse af hvalkød til Danmark
Grønlandsk proviant regnes som personlig ejendel og kan
medbringes til personlig konsum under rejser til Danmark.
Dette gælder også for fødevarer fra arter, der er omfattet af
CITES. For at kunne medbringe grønlandsk proviant, der
er omfattet af CITES er det vigtigt, at man kan
dokumentere, at man er bosiddende i Grønland
(bopælsattest). Det er ikke tilladt at sælge eller give den
grønlandske proviant væk.
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