VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR INDFØRSEL AF DYR OG VEGETABILIER TIL
GRØNLAND, fastsat i henhold til § 1 i Statsministeriets regulativ af 14. marts 1949
angående forbud mod indførsel af levende dyr og vegetabilier af udenlandsk oprindelse
til Grønland uden tilladelse.
Gældende fra 10. marts 1999, med ændring 28. april 2000 og 7. oktober 2004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifølge § 1 i Statsministeriets regulativ af 14. marts 1949 må levende dyr ikke indføres i
Grønland uden tilladelse.
Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender har bemyndiget Grønlands
Repræsentation til, i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer, at meddele
tilladelser til privatpersoners indførsel af selskabsdyr (bohavedyr):
0.0

INDGIVELSE AF ANMODNING OM TILLADELSE TIL INDFØRSEL:

Anmodning om tilladelse til privatpersoners indførsel af selskabsdyr i Grønland,
undtagen de i pkt. 8 nævnte, skal indgives til Grønlands Repræsentation, Strandgade 91,
Postboks 2151, 1016 København K i god tid før udrejsen og ledsages af de fornødne
attester, jf. det nedenfor anførte. Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret, samt
attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.
1.0

HUNDE:

Det gives ikke tilladelse til indførsel af hunde til de nordlige og østlige områder i
Grønland. Dette gælder også såfremt en grønlandskfødt slædehund ønskes genindført
til et slædehundedistrikt, med mindre Landsstyret giver dispensation efter ansøgning i
hvert enkelt tilfælde.
Denne praksis har sin begrundelse dels i risikoen for overførsel af smitte til slædehundene
og dels i risikoen for opblanding af den grønlandske slædehunderace, der, som en særlig
hårdfør race til anvendelse i det grønlandske erhverv, bør bevares ren.
Tilladelse til indførsel af polititjenestehunde kan dog gives på betingelse af, at der
foreligger tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre og Politimesteren i Nuuk, og forudsat at
betingelserne i nedenstående punkter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 er opfyldt.
Der gives tilladelse til indførsel af hunde til kommunerne: Ivigtut, Maniitsoq,
Nanortalik, Narsaq, Nuuk, Paamiut og Qaqortoq på betingelse af, at følgende
attestationer tilvejebringes og tilsendes Grønlands Repræsentation i god tid, inden udrejse
skal finde sted:
1.1
Tilladelse til hundehold, fra bopælskommune i Grønland. Det er vigtigt, at ansøgning
sendes til kommunen i god tid inden udrejsen.
Det understreges, at tilladelse alene fra kommunalbestyrelsen ikke er tilstrækkelig.
1.2
Rabiesvaccinationsattest. Såfremt det er første gang hunden vaccineres mod rabies, skal
vaccinationen være mindst 30 dage og højst 12 måneder gammel ved indrejse til
Grønland. Revaccinationsattest er gyldig umiddelbart, men i så fald skal også attest for
forudgående vaccination vedlægges.

Hundehvalpe under 3 måneder kan indføres uden at være vaccineret mod rabies, såfremt
moderdyret er regelretligt vaccineret jf. ovenstående. I så tilfælde skal moderdyrets
vaccinationsattest forevises Grønlands Repræsentation.
1.3
Vaccinationsattest(er) der viser, at hunden er vaccineret mod hundesyge og parvovirus
infektion. Hunden skal være basisvaccineret og derefter revaccineret med højst 12
måneders mellemrum.
Hundehvalpe under 3 måneder kan indføres uden at være vaccineret mod hundesyge og
parvovirus infektion, såfremt moderdyret er regelretligt vaccineret, jf. ovenstående. I så
tilfælde skal moderdyrets vaccinationsattest forevises Grønlands Repræsentation.
1.4
Sundhedsattest udstedt tidligst 14 dage før udrejsen med attestation på, at hunden ikke
lider af skab ( sarcoptes skab ) , hårsækmider eller frembyder symptomer på smitsomme
sygdomme i øvrigt.
1.5
Erklæring fra hundens ejer om, at den vil blive behandlet mod bændelorm indenfor 14
dage før udrejsen, at den fra datoen for sundhedsattestens udstedelse og til indrejse i
Grønland vil blive holdt isoleret fra andre hunde, og at den ikke vil blive indført til
Grønland, såfremt den i isolationsperioden viser tegn på sygdom.
1.6
Attestation for at hunden, såfremt det er en tævehund, er steriliseret ved operativt
indgreb. Dersom det overfor Grønlands Repræsentation dokumenteres, at hunhunden
kun skal opholde sig i Grønland i 3 måneder eller derunder, tillades sterilisation ved
indsprøjtning.
2. 0

GENINDFØRSEL AF HUNDE TIL GRØNLAND:

Ved genindførsel af hunde til Grønland skal der indhentes tilladelse fra Grønlands
Repræsentation.
Anmodning om tilladelse skal indgives til Grønlands Repræsentation og ledsages af
attester som anført ovenfor under punkterne 1-6. D.v.s. de samme betingelser skal være
opfyldt ved genindførsel, som ved hundens oprindelige indførsel til Grønland.
3.0

KATTE:

Indførsel af katte til Grønland er ifølge bekendtgørelse af 14. december 1943 ikke tilladt.
Det er imidlertid nu muligt at opnå tilladelse til indførsel af katte til Grønland på
betingelse af, at dokumentationerne i punkterne 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, og 3.5 tilvejebringes og
sendes til Grønlands Repræsentation i god tid inden udrejsen skal finde sted. Endvidere
skal registreringskravet nævnt i punkt 3.6 overholdes.
3.1
Dispensation fra bestemmelserne i bekendtgørelse af 14. december 1943 vedrørende
forbud mod indførsel af katte i Grønland. Anmodning om dispensation rettes til
Fødevarestyrelsen, Veterinærafdelingen, VA 3, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg
Tlf. 33 95 60 00

3.2
Tilkendegivelse fra bopælskommunen i Grønland om, at kattehold er tilladt på
ansøgerens bopæl i Grønland. Anmodningen sendes til kommunen i god tid inden
udrejsen. Det er op til den enkelte kommune selv at afgøre, om katten skal være
steriliseret forinden indrejsen i Grønland.
3.3
Rabiesvaccinationsattest. Såfremt det er første gang katten vaccineres mod rabies, skal
vaccinationen være mindst 30 dage og højst 12 måneder gammel ved indrejse til
Grønland. Revaccinationsattest er gyldig umiddelbart, men i så fald skal også attest for
forudgående vaccination vedlægges. Killinger under 3 måneder skal ikke være vaccineret
mod rabies, såfremt moderdyret er vaccineret. I så fald skal moderdyrets
vaccinationsattest forevises Grønlands Repræsentation.
3.4
Sundhedsattest udstedt tidligst 14 dage før udrejse med attestation om, at katten ikke
viser tegn på at være angrebet af ektoparasitter eller i øvrigt frembyder tegn på
smitsomme sygdomme.
3.5
Erklæring fra den ansvarlige for katten om, at den vil blive behandlet mod bændelorm
inden for 14 dage før udrejsen, samt at den fra datoen for sundhedsattestens udstedelse og
til indrejse i Grønland vil blive holdt isoleret fra andre katte, og at den ikke vil blive
indført til Grønland, såfremt den i isolationsperioden viser tegn på sygdom.
3.6
Det er endvidere en betingelse, at den ansvarlige for katten umiddelbart efter ankomsten
til Grønland lader katten registrere i bopælskommunen, jf. § 13, stk. 2 i
Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og
zoonoser.
4.0

GENINDFØRSEL AF KATTE TIL GRØNLAND:

Ved genindførsel af katte til Grønland skal der indhentes tilladelse fra Grønlands
Repræsentation.
Anmodning om tilladelse skal indgives til Grønlands Repræsentation og ledsages af
attester som anført overfor under punkt 3.1 - 3.5. D.v.s. de samme betingelser skal være
opfyldt ved genindførsel, som ved kattens oprindelige indførsel til Grønland.
5.0

KANINER.

Såfremt nedennævnte attestationer tilvejebringes og indsendes til Grønlands
Repræsentation i god tid, forinden udrejse finder sted, tillades indførsel til Grønland.
5.1
Sundhedsattest udstedt tidligst 14 dage før udrejse med en erklæring fra en
embedsdyrlæge om, at der inden for en afstand af 10 km fra kaninens/kaninernes
hjemadresse ikke er konstateret anmeldelsespligtige kaninsygdomme (myxomatose)
indenfor de sidste 6 måneder.
5.2
Erklæring fra kaninens/kaninernes ejer om, at den/de ikke har vist tegn på sygdom de
sidste 3 måneder forud for datoen for sundhedsattestens udstedelse, at den/de fra denne

dato og til indrejse i Grønland holdes isoleret fra andre kaniner, og at den/de ikke vil
blive indført til Grønland, såfremt den/de i isolationsperioden viser tegn på sygdom.
5.3
Tilladelse til kaninhold fra bopælskommune i Grønland ved indførsel til Grønland af
flere end 4 kaniner.
6.0

MARSVIN, EGERN, HAMSTRE, ALMINDELIGE AKVARIEFISK,
SKILPADDER OG STUEFUGLE UNDTAGEN PAPEGØJER.

Tilladelse gives uden krav om sundhedsattest eller anden attest fra dyrlæge, men
Grønlands Repræsentation skriftlige tilladelse skal altid indhentes i god tid forinden
udrejse.
Hvis dyret sendes til Grønland uden ledsager skal der foreligge sundhedsattest udstedt 14
dage før udrejsen. Sundhedsattesten skal, ligesom Grønlands Repræsentations tilladelse,
ledsage dyret under rejsen.
7.0

PAPEGØJER.

Det er en forudsætning, at papegøjen udføres fra Danmark. For at opnå tilladelse til
indførsel til Grønland skal følgende indsendes til Grønlands Repræsentation:
7.1
En sundhedsattest der er udstedt tidligst 14 dage før udrejse. Af sundhedsattesten skal
fremgå, at papegøjen ikke viser tegn på ornitose, at ornitose ikke er diagnosticeret på
papegøjens hjemadresse de sidste 2 måneder, og at papegøjen i den periode ikke har haft
kontakt til dyr fra en bedrift smittet med ornitose.
7.2
En erklæring fra papegøjens ejer om, at papegøjen fra datoen for sundhedsattestens
udstedelse og til indrejse i Grønland holdes isoleret fra andre fugle, og at den ikke vil
blive indført til Grønland, såfremt den i isolationsperioden viser tegn på sygdom.
UNDULATER:
Tilladelse gives efter reglerne under punkt 6.
8.0

ANDRE DYR, SAMT OVENNÆVNTE DYR, NÅR DE INDFØRES I
KOMMERCIELT ØJEMED.

Nærmere oplysninger om betingelserne for tilladelse til indførsel i Grønland kan fås ved
henvendelse til Fødevareregion Nordjylland.
Indførselstilladelse udstedes af Fødevareregion Nordjylland, Sofiendalsvej 90, 9200
Aalborg SV, tlf.: 9878 1000, fax: 9878 1001
9.0
Planter, træer og buske fra Danmark kan indføres til Grønland uden særlig tilladelse.
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