Grønlandsk kunsthåndværk –
mere end blot souvenirs
CITES-beviset er mere end blot et tolddokument.
Det er også en garanti for, at varerne stammer
fra arter, som lovligt må jages i Grønland.
CITES (Washington-konventionen)
CITES
står
for
”Convention
on
International Trade in Endangered Species
of wild flora and fauna” (Konventionen om
international handel med truede arter af
vilde dyr og planter).
Washington-konventionen gør det muligt at
følge omfanget af handlen med visse truede
eller delvist truede dyrearter. Med dit
CITES-bevis giver du dermed dit bidrag til,
at vi kan sikre de pågældende dyrebestande
en bæredygtig fremtid.
Washington-konventionen er blandt andet
kendt fra kampagner mod handel med tigre,
skildpadder, andre eksotiske dyrearter og
elfenben.
Konventionen er tiltrådt af over 170 lande
og skal beskytte verdens mange truede dyr
og planter gennem kontrol af den
internationale handel. I alt er mere end
4.800 dyrearter og 25.000 plantearter
omfattet af CITES. Cirka 30 af dyrearterne
og enkelte af plantearterne lever i
Grønland.

Kontaktadresse:

Regler for turister
Grønlands Selvstyre
CITES-kontoret
Postbox 1614
3900 Nuuk, Grønland
Tlf. +299 34 50 00
Fax +299 34 54 10
e-mail cites@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl/cites

Internetinformation
www.cites.dk informerer generelt om CITES og
de gældende regler i Danmark.
www.cites.org informerer om de internationale
regler. Her findes de gældende CITES-lister, der
viser hvilken beskyttelse de forskellige arter har.
www.eu-wildlifetrade.org informerer om CITES
og handel med vilde dyr og planter på de fleste
EU-sprog.

Grønlands Selvstyre
CITES- kontoret
NB: Er du i tvivl, så kontakt CITES-kontoret.

Bemærk at der er forskel på CITES-reglerne for
herboende og for ikke-herboende (turister). Se mere
på www.naalakkersuisut.gl/cites
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Ingen restrektioner

Sæler
Rensdyr
Moskusokse
Får/lam

Må ikke udføres

Liste I arter
Finhval
Grønlandshval
Havørn
Kaskelot
Pukkelhval
Vågehval fra Østgrønland
Liste II arter
Hvidhval
Isbjørn (midl.eksportstop)
Narhval (midl.eksportstop)
Spækhugger
(midl.eksportstop)
Vågehval fra Vestgrønland
Liste III arter
Hvalros
Ikke omfattet af CITES

CITES Eksporttilladelse

Arter, som reguleres under
CITES

Om CITES-tilladelsen
CITES tilladelsen ser sådan ud:

Specielt for produkter af hvalros:
Bemærk, at det ikke er tilladt at sende produkter af
hvalros til lande i EU med posten. De købte effekter
kan kun importeres til EU, herunder Danmark, som
personlige effekter, der indgår i den personlige
bagage.
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CITES-tilladelsen er fortrykt til butikken og skal
udfyldes færdigt af både butikken og dig (kunde).
Du skal have forsiden, den rosa og blå kopi.
Butikken beholder den gule kopi.
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Forsiden
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Som turist kan du med en CITES eksport
tilladelse udføre produkter af:
 Hvalros
 Hvidhval
 Vågehval fra Vestgrønland

Den rosa kopi
Den blå kopi
Den gule kopi

Skal du vise til tolderne
i hjemlandet
Skal du selv beholde
Skal du vise til de
grønlandske toldere
Bliver sendt til CITESkontoret af butikken

Ved ingen CITES-tilladelse
Hvis du køber kunsthåndværk på gaden eller i
butikker, der ikke kan udstede CITES-tilladelser,
kan du kontakte CITES-kontoret og bede om en
CITES-eksporttilladelse.
HUSK at ulovlig eksport eller en manglende
tilladelse kan medføre bødestraf og konfiskation af
varerne.

NARHVALSTAND

ISBJØRNEKLØR

Arter, der ikke må eksporteres af turister:
Turister må bl.a. ikke udføre: Grønlandshval,
finhval,
pukkelhval,
narhval,
spækhugger,
grindehval, hvidnæset delfin, marsvin og isbjørn
samt alle arter af rovfugle.

