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Love og Bekendtgørelser 2020

 Fangst og Jagtloven af 1999 med seneste ændringer af 
2008. 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 
om beskyttelse og fangst af store hvaler

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om 
rapportering ved fangst og anskydning af store 
hvaler

 Indirekte lovgivning: Dyreværnslov og 
Naturbeskyttelseslov af 2003, Bekendtgørelse om hhv. 
fritids- og erhvervsjagtbevis af 2014, bekendtgørelse om 
Fiskeri- og Jagtbetjentordning af 2003



Bekendtgørelser 2020, udleveret/fremsendt 
Store hvaler, december 2018

1. Arts specifik, 4 arter af bardehvaler, ingen store tandhvaler
2. Kvoteblok fra IWC, Naalakkersuisut fastsætter årlig national 

kvote, høring af Fangstrådet og PAN
3. Regional kvotefordeling fra Fordelingsgruppe APNN, Kommuner 

og KNAPK, høring lokalt KNAPP og forvaltningsområder.
4. Pressemeddelelse og licens rundsendels af APNN slut december 
5. Kommunalbestyrelsen udsteder tilladelser/licenser til navngivne 

fartøjer og holder øje med kvoteforbrug
6. Finhval  generel tilladelse, 3 andre arter nummeret licens 

efter ansøgning, gyldighed 1 kalenderår
7. Krav for modtagelse af licens: erhvervsjagtbevis, fartøj 

opfyldende krav for arten og med godkendt hvalkanon, 
kursus i håndtering af hvalgranat-99 eller dispensation til 
fællesfangst

8. Kommunalbestyrelsen giver info på licensmodtagere til APNN
9. Licens brugt, når hval er anskudt eller landet. Begge 

rapporteres
10. Reduktion af kvoten muligt efterfølgende år, hvis ulovlighed er 

foregået



Bekendtgørelser 2020, udleveret/fremsendt 
Store hvaler, december 2018

1. Omfordeling af licenser muligt efter høring af lokale KNAPP, KNAPK 
og Kommune, kræver tilbagelevering af licenser

2. Genfordeling af licenser, kommunalbestyrelse fra 15 august, eller ved 
APNN påbegyndes 1. september

3. Finhval, sildepisker og pukkelhval fangstperiode 1. januar – 31 
december

4. Grønlandshvalfangstperiode 1. april – 31 december
5. Hvis hvalen ledsages af unge, er både voksne og unge fredet.
6. Fartøjer skal være registreret hos Søfarststyrelsen med GR-nr, 

radiokaldesignal samt fartøjsejer.
7. Harpunkanon med kaliber 50 mm, godkendt hvalgranat-99.
8. Kursusbevis krav for køb og håndtering af hvalgranat
9. Salg kræver fremvisning af kursusbevis samt gyldig licens
10. Varsling i rimelig tid om fangstplan og -dato til nærmeste jagt- og 

fiskeribetjent i området.
11. Aflivningsskud våge-, pukkel- og finhval hovedregion, sigtepunkt og 

aflivningsskud (granat) ved luffe for brystsregion , beskadelse af 
lunger, hjerte

12. Krav for fællesfangst, sildepisker, skal være indehaver af en jolle
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Fangst metoder – fælles fangst
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Bekendtgørelser 2020, udleveret/fremsendt 
Store hvaler, december 2018

1. Krav for fællesfangst, sildepisker  fortsat...
2. Deltagelse af mindst 5 joller, evt. fartøjslænde (uden kanon) max 

9,2 loa, line- eller trawlspil med trækkraft på mindst 2 ton eller 
kraftblok. Udstyr i form af liner og bøjer til forhindring af, at 
fangsten synker på hver jolle.

3. Riffel kaliber mindst 7,62x63mm (.30-06)
4. Udvælgelse af kaptajn for fangsten, indhaver af licensen og 

afrapportør
5. Sildepisker: Fartøjslænde 9,2-22 m loa, line- eller trawlspil med 

trækkraft på mindst 2 ton eller kraftblok
6. Finhval og pukkelhval: Fartøjslænde 9,2, m loa mindst 2 stk, eller 

1 stk 11 m loa, line- eller trawlspil med trækkraft på mindst 5 ton 
eller kraftblok Udstyr i form af liner, samt forløber og bøjer til 
forhindring af, at fangsten synker

7. Ekstra harpun med hvalgranat skal være klargjort, hvert fartøj
8. Grønlandshval: Fartøjslænde 11 m loa mindst 3 stk, line- eller 

trawlspil med trækkraft på mindst 5 ton eller kraftblok Udstyr i 
form af liner, samt forløber og bøjer til forhindring af, at fangsten 
synker.



Traditionelle fiskefartøjer med 
påmonteret hvalkanon, Kongsberg 
50 mm
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Fangst metoder –
harpun kanon fangst
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Grønlandshval-fangst







Bekendtgørelser 2020, udleveret/fremsendt 
Store hvaler, december 2018

1. Ekstra harpun med hvalgranat skal være klargjort, hvert 
fartøj

2. Harpunkanoner  krav om teknisk og funktionel god stand
3. Fangstudstyr effektivt, for sikring af hurtig aflivning.
4. Montering af hvalkanon ved godkendelse af bemyndiget 

virksomhed (KONFIFA)
5. Syn og godkendelse af hvalkanon hvert andet år
6. Aflivningstilladelser kan gives, hårdt sårede hvaler, 

infektionssygdomme, bifangster, sassat, jf. Instrukser.
7. APNN betaler lejepris jf. KNAPK fartøjslejepriser fra 2008.
8. Kommunalbestyrelsen ansvarlig for udpegning af flænsesteder, 

høring af lokal KNAPP
9. Pligt til fuldudnyttelse af hvalen, og minimering af afstand 

mellem fangststed og flænseplads
10. Midlertidig placering af hvalskrog for naturrensning efter tilladelse
11. Salg tilladt efter registrering af fangsten, ved stempling af 

licens/tilladelse og aflevering af udfyldt særmeldingsskema
12. Før stempling krav om fremvisning af original købsfaktura og 

brugt granat for kontrol af serienr. 



Bekendtgørelser 2020, udleveret/fremsendt 
Store hvaler, december 2018

1. Hvalfanger underskriver kopi af licensen for fremvisning i salgs-
situation

2. Indhandling, ikke relevant her
3. Salg, ikke relevant her
4. Erhvervsjagtbevis, licens/tilladelse skal altid fremvises på 

anmodnng af politi, JFK eller anden bemyndiget person
5. Krav om vævsprøve, bestående af mattak og kød skal 

afleveres til Kommunekontoret, videresendes til GN. GN sørger 
for udlevering af plastbeholdere med konserveringsvæske. 

6. Hvalsafari, ikke relevant her
7. Kommunal vedtægter kan laves, fastsættende mere vidtgående 

krav
8. Dispensationer til videnskabelige formål. 
9. Prøvetagning, mærkning og andet forsøgsarbejde kræver 

tilladelse pånær for GN
10. Forbud mod indførsel og udførsel af kød, mattak etc



Afrapportering

• Licens, udleveret / fremsendt eksempler

• Særmeldingsskema, udleveret / fremsendt eksempler



Prioriteret kontrolliste – udleveret
1. Lovlig art, der er fanget? Sildepisker (vågehval), finhval, 

grønlandshval, pukkelhval
2. Tilladt fangstperiode? Finhval, pukkelhval, sildepisker 1/1-31/12, 

grønlandshval 1/4-31/12
3. Lovligt individ? Unger / hunner m unger fredede
4. Korrekte papir? Gyldigt erhvervsjagtbevis, licens og 

særmeldingsskema. Bevis på granathåndteringskursus, og 
godkendt harpunkanon. 

5. Korrekt udstyr til fangst? Fartøjsstørrelse og specifikationer, 
kanon, granat, riffelkaliber, antal joller

6. Korrekt og hurtig aflivning?
7. Fuld udnyttelse af fangsten?
8. Skærpede lovkrav via en kommunal vedtægt?
9. Dokumentation for salg? Salgsdel på licens udfyldt før salg.
10. Aflivning af hårdt sårede store hvaler, store hvaler viklet i 

fiskegarn eller andre fiskeredskaber, samt store hvaler i sassat
kræver tilladelse af APNN



1. Hvalgranat-99

Ændret granat med øget sprængladning og snorlængde solgt siden fra august 2010
Den nye granat skal anvendes til pukkelhval, finhval og grønlandshval. Er farvet gul

På alle harpungranater er følgende fem linjer påtrykt:
Hvalgranat – 99 betegnelse for den nuværende anvendte type af hvalgranat
LV – DD 45 – 150
LV (LadeVægt) 45 står for mængden af pentrit (sprængladning) i gram 
DD (DetonationsDybde) 150 specificerer, hvor mange centimeter inde i hvalen, granaten detonerer
LOT HH – 2009 er fabrikationsåret for denne granat
SERIENR. er granatens specifikke egennummer, skrives i særmeldingsskema
PATNO patenteringsnummer for denne type af hvalgranat

Nuværende harpungranater er ikke ændret
Harpungranat med LV – DD 30 – 70 skal fortsat anvendes til sildepisker
Harpungranat med LV – DD 30 – 120 kan fortsat anvendes til finhval, indtil lager af denne er opbrugt

Priser 
Pukkelhval/Grønlandshval harpungranat (LV – DD 45 - 110): 6.950,- (Selvstyre tilskud 2.100,-)
Daværende finhvalsgranat (LV – DD 30 - 110): 5.650,- (Selvstyre tilskud 2.100,-)
Sildepiskergranat (LV – DD 30 - 70): 5.545,- (Selvstyre tilskud 2.100,-)



Qujanaq – Spørgsmål?
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