Vigtige oplysninger ved ansøgning

Der skal anvendes særlige ansøgningsskemaer ved
ansøgning om CITES eksporttilladelse eller CITES
importtilladelse. Ansøgningsskemaerne kan downloades
på www.nanoq.gl, afhentes på CITES-kontoret eller du
kan bede om at få det tilsendt.
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og
Miljø
udsteder
eksporttilladelser.
CITESmyndighederne
i
destinationslandet
udsteder
importtilladelser. I Danmark er Naturstyrelsen CITESmyndighed. Du skal være opmærksom på at det kan
tage op til 4 uger at få de nødvendige tilladelser.
Mange grønlandske butikker kan udstede CITEStilladelser, som kun er beregnet til turister og kan ikke
bruges, hvis du er bosiddende i 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. Hvis du er i
tvivl,
kan
du
kontakte
Departement
for
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.

Regler for
herboende

Kontaktoplysninger ved ansøgning om CITEStilladelse
Grønlands Selvstyre
Departementet for Indenrigsanliggender,
Natur og Miljø
CITES kontoret
Postboks 1614
3900 Nuuk, Grønland
Tlf. +299 34 67 26
fax 32 52 86
E-mail citeskontor@nanoq.gl
www.nanoq.gl

skal du …
… sende gaver ud af Grønland?

… flytte fra Grønland?

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø, Danmark
Tlf: (+45) 39 47 20 00
E-mail nst@nst.dk

… sende hvalkød til familie i
Danmark?

HUSK at ulovlig eksport eller en manglende tilladelse
kan medføre konfiskation af varerne og bødestraf.

Hvalkød
så husk CITES-tilladelser
CITES Konventionen 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 Grønland lever der ca. 30 forskellige dyrearter, der er
opført på konventionens tre lister. 11 af disse arter
fremgår af tabellen nedenfor. Der er forskellige regler for
udførsel af CITES-effekter alt efter om dette sker i
forbindelse med bohaveflytning, forsendelse af gaver eller
det sker ved at medbringe sådanne effekter som personlig
ejendom – f.eks. et smykke – på rejser fra Grønland og
retur. I denne pjece fremgår hvilke regler der gælder i de
forskellige
situationer.
Hvis du er i tvivl om de gældende regler: Kontakt da
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.
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Udpluk af Grønlands CITES-arter. Find den fulde liste på
www.nanoq.gl

1. Personlige ejendele under rejser

Hvis du bor i Grønland kan du til Danmark medbringe
personlige smykker og lignende uden CITES tilladelse, dog
skal genstandene bringes med tilbage til Grønland. Dette
kan ske, hvis ejendelene er inkluderet i personlig bagage
eller bæres på kroppen som smykker eller lignende og at
man samtidig kan dokumentere, at man har fast bopæl i
Grønland, for eksempel ved at medbringe en bopælsattest
(hele narhvalstænder og hvalrosopsat/tænder betragtes
ikke som en del af ens personlige ejendel). Det kan
anbefales at undersøge det pågældende lands regler inden
rejsens start, da nogle lande (f.eks. USA) har meget strenge
regler om blandt andet smykker fremstillet af havpattedyr.
Hvis du selv medbringer smykker, skal du ved indrejsen i
destinationslandet henvende dig ved toldskranken i
lufthavnen.
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
kan vejlede om, hvordan du skal forholde dig.

2. Flytning af bohave fra Grønland:
Liste I-arter må ikke udføres som bohave. Dog kan man
søge om en eksporttilladelse til at udføre produkter af Liste
I-arter i forbindelse med bohaveflytning. Dette gøres ved
at udfylde et ansøgningsskema for en CITESeksporttilladelse og sende denne til Departementet for
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og en CITESimporttilladelse fra destinationslandet.
Liste II og Liste III-arter (eksempelvis narhval, isbjørn og
hvalros) kan udføres som bohave uden en eksporttilladelse
og importtilladelse.
Genstandene skal sendes med det øvrige bohave og må
ikke videresælges.

3. Gaver og postforsendelser fra Grønland:

Liste I arter må ikke medbringes som gave ved rejser,
ligesom disse heller ikke lovligt kan sendes som
postforsendelser.
Du kan medbringe gaver på en rejse, eller sende genstande,
som er omfattet af CITES liste II og III, hvis du forinden
har erhvervet dig en CITES-eksporttilladelse fra
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
samt en CITES-importtilladelse fra destinationslandet. Se

dog afsnit 3.a. Du må først sende eller medbringe dine
ting, når du har modtaget begge tilladelser.
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 afstemplet
tilladelserne af toldvæsenet.
3.a Narhval, isbjørn og hvalros

Alle EU lande har efter EU’s lovgivning midlertidigt
indført et importforbud for narhval- og hvalrosprodukter
fra Grønland. Man må derfor ikke sende eller medbringe
sådanne produkter som gave til EU-lande, herunder til
Danmark. Grønland har ligeledes indført midlertidig
eksportstop på narhval og isbjørn, således at det ikke er
tilladt at udføre produkter af narhval og isbjørn.

4. Kødforsendelser fra Grønland:
Der findes et internationalt forbud mod ud- og indførsel af
kød og mattak fra hvaler. I den forbindelse må du ikke
sende eller medbringe kød/mattak fra for eksempel
finhval, pukkelhval, grønlandshval og narhval.
Det er ligeledes ikke tilladt at sende eller medbringe kød
fra isbjørn, da Grønlands Landsstyre siden 2008 har haft
midlertidig eksportstop for isbjørneprodukter.
4.a Hvidhval og vågehval
Til Danmark er det dog tilladt at sende eller medbringe
hvalkød og mattak fra hvidhval og vestgrønlandsk
vågehval (sildepisker) som gavepakker til privat forbrug dog højst 10 kg. Sendes kød og mattak af hvidhval og
vågehval med Royal Arctic Line som frysegods, bliver der
automatisk sørget for at frysepakken får de nødvendige
CITES-tilladelser. Du skal blot oplyse Royal Arctic Line
om, hvad pakken indeholder. Nærmere oplysninger
omkring kødforsendelser kan fås ved henvendelse til Royal
Arctic Line.
Hvis du selv medbringer kødet, skal du forinden indhente
en CITES-eksporttilladelse hos Departementet for
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og en CITESimporttilladelse
fra
Naturstyrelsen
i
Danmark.
Tilladelserne medbringes sammen med kødet og
forelægges for det danske toldvæsen ved toldskranken, når
du kommer til lufthavnen i Danmark.
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