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Information om certifikater og veterinærkontrol ved indførsel af jagttrofæer og andre produkter 

fra Grønland til EU 

  

Fødevarestyrelsen har haft en række sager, hvor jagttrofæer og andre produkter fra Grønland ankommer 

til EU (grænsekontrolstedet i Aalborg) uden at være ledsaget af det nødvendige handelsdokument eller 

sundhedscertifikat.  

 

Fødevarestyrelsen vil med denne skrivelse informere om hvilke regler, der gælder ved eksport af 

jagttrofæer og andre produkter fra Grønland til EU, herunder hvilke produkter, der skal ledsages af et 

handelsdokument, og hvilke produkter, der skal ledsages af et sundhedscertifikat. 

 

Hvilke produkter skal ledsages af handelsdokument?  

 Ubehandlet uld og hår  

 Jagttrofæer af andre arter end fugle, klov- og hovdyr, f.eks. sæl, ræv, hval, hvalros og isbjørn
1
.  

 Behandlede fjer, fjerdele og dun af fugle. 

 

Bemærk venligst, at det er forbudt at importere ubehandlede fjer og fjerdele fra Grønland til Danmark.   

 

Produkter, der skal ledsages af et handelsdokumentet, skal ikke ledsages af et sundhedscertifikat. 

Handelsdokumentet udstedes ikke af en myndighed, men det er afsenderen, som selv skal udfylde og 

underskrive dette. Handelsdokumentet skal følge forsendelsen.  

 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et handelsdokument, som skal anvendes ved eksport til Danmark.  

 

Fødevarestyrelsen har desuden udarbejdet et handelsdokument på engelsk, som kan anvendes eksport til 

andre EU lande.  

 

Disse handelsdokumenter kan fås ved henvendelse til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland 

(uumasut@nanoq.gl) eller til Fødevarestyrelsen (30@fvst.dk)  

 

Derudover skal der på emballagen anbringes en etiket med den relevante ordlyd: ”Kategori 2-materiale 

Ikke til foderbrug” eller ”Kategori 3-materiale Ikke til konsum.” 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over, hvad der kategoriseres som kategori 2-

materiale og kategori 3-materiale. 

 

Link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter.aspx  

 

                                           
1
 Vær opmærksom på særlige CITES regler for hvaler, hvalros og isbjørn. Kontakt Departementet for Natur, Miljø og 

Justitsområdet i Grønland for yderligere oplysninger: apn@nanoq.gl   

mailto:uumasut@nanoq.gl
mailto:30@fvst.dk
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter.aspx
mailto:apn@nanoq.gl
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Bemærk, at modtagerlandet i EU kan have andre krav end kravet om handelsdokument. 

 

Derfor skal den kompetente myndighed i modtagerlandet altid kontaktes for at få oplyst, om de stiller 

andre krav end kravet om et handelsdokument før jagttrofæerne sendes til det pågældende land.  

 

Hvilke produkter skal ledsages af sundhedscertifikater?  

 Jagttrofæer bestående af ubehandlede dele af fugle, hov- eller klovdyr  

 Behandlede jagttrofæer af fugle, hov- eller klovdyr, som alene består af knogler, horn, hove, kløer, 

gevirer, tænder, huder eller skind  

 

Jagttrofæerne skal ledsages af et sundhedscertifikat uanset, om de sendes med skib/fly fra Grønland, 

medbringes i håndbagage, anden bagage fra Grønland eller i forbindelse med bohaveflytning fra 

Grønland. 

 

Kravet om sundhedscertifikat omfatter også privatpersoners indsamling af ubehandlede dele af fugle, 

hov- eller klovdyr i naturen f.eks. indsamling af horn eller gevirer. Hvis en privatperson vil indføre 

behandlede dele af fugle og hov- og klovdyr, er disse produkter også omfattet af kravet om 

sundhedscertifikat. 

  

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde yderligere information om ubehandlede og behandlede 

jagttrofæer. 

 

Ubehandlede jagttrofæer:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20ubehandled

e%20jagttrofæer%20og%20andre%20præparater.aspx  

  

Behandlede jagttrofæer:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20behandlede

%20jagttrofæer.aspx  

 

Fuldstændig færdigbehandlede produkter, som f.eks. skind garvet på garveri eller jagttrofæer, der er 

fuldstændig færdigkonserveret hos konservator, skal ikke ledsages af et sundhedscertifikat. 

 

Hvem udsteder sundhedscertifikatet?  

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland udsteder sundhedscertifikater for jagttrofæer efter 

anmodning. Anmodningen om udstedelse af sundhedscertifikat kan findes på www.sullissivik.gl  

 

Der gøres opmærksom på, at anmodningen ikke er et sundhedscertifikat, men en ansøgning om 

tilladelse til eksport og en ansøgning om at få udstedt et sundhedscertifikat.  

 

Personen/virksomheden, som anmoder om et sundhedscertifikat, skal sikre, at de oplysninger, der er 

anført i dokumentet, er korrekte. 

 

Det udfyldte skema skal sendes til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland via e-mail: 

uumasut@nanoq.gl 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20ubehandlede%20jagttrofæer%20og%20andre%20præparater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20ubehandlede%20jagttrofæer%20og%20andre%20præparater.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20behandlede%20jagttrofæer.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import%20fra%203.%20lande%20af%20behandlede%20jagttrofæer.aspx
http://www.sullissivik.gl/
mailto:uumasut@nanoq.gl
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Efter modtagelse af korrekt udfyldt skema kan Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland udstede 

et sundhedscertifikat. Vær opmærksom på, at Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland giver 

besked om, hvornår det forventes, at sundhedscertifikatet kan udstedes.  

 

Hvad skal sundhedscertifikatet? 

Et sundhedscertifikat er et veterinært dokument, som udstedes af den kompetente myndighed i 

eksportlandet til den kompetente myndighed i importlandet. 

  

Originalen af sundhedscertifikatet skal præsenteres for grænsekontrollen, når jagttrofæet skal 

veterinærkontrolleres. Det kan evt. ske ved, at Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland sender 

det originale sundhedscertifikat til grænsedyrlægen på det aktuelle grænsekontrolsted. Alternativt kan 

det originale sundhedscertifikat følge forsendelsen eller medbringes af importøren.  

 

Veterinærkontrol 

Jagttrofæer og andre produkter, der indføres til EU-lande, som f.eks. Danmark, skal – uanset om de er 

ledsaget af et sundhedscertifikat eller et handelsdokument - altid indføres via et veterinært 

grænsekontrolsted. Det kan f.eks. være det veterinære grænsekontrolsted i Kastrup lufthavn eller 

Aalborg havn.  
 

Den ansvarlige for jagttrofæerne eller produkterne skal forhåndsanmelde til det relevante 

grænsekontrolsted, at der ankommer produkter til veterinærkontrol. Forhåndsanmeldelsen skal være 

grænsekontrolstedet i hænde, inden jagttrofæet eller produktets fysiske ankomst til EU-området.  

 

Dette gælder uanset om jagttrofæet/produktet indføres i egen bagage i forbindelse med rejsen, eller 

sendes som fragt med fly eller skib fra Grønland, herunder også ved bohaveflytninger. 

 

Kontaktinformation til Grænsekontrolstederne findes her:  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-

godkendte-kontrolsteder.aspx  

 

Der skal betales et gebyr for veterinærkontrollen af forsendelsen i henhold til betalingsbekendtgørelsen
i
. 

 

Modtageren 

Den ansvarlige for jagttrofæet/produktet i Danmark skal være registreret som importør hos 

Fødevarestyrelsen. Dette gælder uanset om jagttrofæet/produktet skal ledsages af et sundhedscertifikat 

eller et handelsdokument. 

 

Registreringen som importør foretages på Fødevarestyrelsens kontaktformular på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside: www.fvst.dk 

 

Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsens behandlingstid, for registrering som importør, kan tage op til 

30 dage.  

 

Hvis forsendelsen skal transporteres videre til et andet EU- land, kontaktes det pågældende EU-lands 

myndighed for oplysning om eventuelle krav om registrering/godkendelse som importør. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx
http://www.fvst.dk/
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Kanaliseret import 
Ubehandlede jagttrofæer skal efter gennemført veterinærkontrol sendes direkte til en konservator eller 

et garveri i Danmark til behandling. Garverier skal være registreret af Fødevarestyrelsen og 

konservatorer skal være autoriseret af Naturstyrelsen. Såfremt der ikke findes en anden importør i 

Danmark for forsendelsen, skal garverier henholdsvis konservatorer være registeret som importør hos 

Fødevarestyrelsen 

 

Du kan læse yderligere om registrering af konservator på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/0

1kontor/Biprodukter/2014-03-11%20Registrering%20af%20konservatorer%20(2).pdf 

 

Indførsel af jagttrofæ/produkter i egen baggage 

Hvis jagttrofæet indføres i personlige bagage ved indrejse til Danmark, skal jagttrofæet også 

underkastes veterinærkontrol. Dette gælder uanset om jagttrofæet/produktet skal ledsages af et 

sundhedscertifikat eller et handelsdokument. 

 

Jagttrofæer må ikke tages ud fra lufthavnens område, før veterinærkontrollen er afsluttet. Når den 

rejsende ankommer til Kastrup lufthavn, skal jagttrofæet afleveres til tolderne (rød linje). Den rejsende 

vil modtage en kvittering for indleveringen.  

 

Der gøres opmærksom på, at Air Greenland lander uden for grænsedyrlægens normale åbningstid, 

hvorfor jagttrofæet tidligst kan veterinærkontrolleres - og udleveres - dagen efter. Bemærk dog at 

grænsedyrlægen har lukket i weekender og på helligdage. 

 

I den forbindelse gøres der opmærksom på, at selvom et jagttrofæ medbringes i egen bagage, skal 

jagttrofæet forhåndsanmeldelses på samme måde som jagttrofæer, der sendes som fragt med fly eller 

skib fra Grønland. Ligeledes skal modtageren i Danmark være registeret om importør.  

 

Der skal betales et gebyr for veterinærkontrollen af forsendelsen i henhold til betalingsbekendtgørelsen
ii
. 

 

Desuden vil der være omkostninger forbundet med, at jagttrofæet skal opbevares i lufthavnen samt 

transporters til grænsekontrollens kontrolfaciliteter. 

 

Postforsendelse af jagttrofæer fra Grønland  

Man må gerne sende jagttrofæer/produkter – uanset, om de skal ledsages af et sundhedscertifikat eller et 

handelsdokument - som almindelig post, såfremt det sikres, at ovennævnte betingelser er opfyldt.  

 

Hvis man vil sende jagttrofæer/produkter som postforsendelse fra Grønland med Tele Post eller Royal 

Arctic Line, bør man tage kontakt til dem for at sikre sig, at de vil modtage og sende forsendelsen. Tele 

Post og Royal Arctic Line kan have interne regler om, hvilke forsendelser de vil modtage.  
 

 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/2014-03-11%20Registrering%20af%20konservatorer%20(2).pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Biprodukter/2014-03-11%20Registrering%20af%20konservatorer%20(2).pdf
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Forsendelser, der har forladt Grønland 

Sundhedscertifikater og handelsdokumenter må ikke udstedes for forsendelser, der har forladt Grønland. 

Hvis dette alligevel sker, vil forsendelsen blive beslaglagt på det grænsekontrolsted i Danmark, hvor 

jagttrofæet indføres, og jagttrofæet vil blive påbudt returneret eller destrueret. 

 

Der kan dog søges om dispensation til at få udstedt sundhedscertifikater, selvom jagttrofæerne har 

forladt Grønland. Det er en forudsætning, at jagttrofæerne stadig er beslaglagt af grænsedyrlægen i 

Danmark. Ansøgning om dispensation skal sendes til Fødevarestyrelsen, International Handel: 

30@fvst.dk  

 

Hvis det vurderes, at dispensationen kan imødekommes, skal der udstedes et sundhedscertifikat. Da 

partiet befinder sig i Danmark udstedes veterinærcertifikatet af Fødevarestyrelsen.  

 

Privat import 

Privatpersoner må kun importere jagttrofæer/produkter til eget forbrug efter skriftlig tilladelse fra 

Fødevarestyrelsen. Dette gælder uanset om jagttrofæerne eller produkterne skal ledsages af et 

sundhedscertifikat eller et handelsdokument. 

  

Private personer kan søge om tilladelse til privat import ved at udfylde Fødevarestyrelsens 

kontaktformular via Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk  

 

Private må udelukkende modtage behandlede trofæer. 

 

Eksport til lande uden for EU 
Skal et jagttrofæ/produkt sendes til et land uden for EU, skal afsender selv kontakte det pågældende 

lands myndigheder for at få afklaret landets importbetingelser. Det er ikke tilstrækkeligt at spørge 

importøren eller virksomheder.  

 

Hvis eksportøren ikke har kontaktinformation til modtagerlandets myndigheder, kan den danske 

ambassade i landet kontaktes. Modtagerlandets evt. krav til attestationer sendes til Fødevarestyrelsen i 

Danmark: 30@fvst.dk.  

 

Fødevarestyrelsen vil herefter vurdere de pågældende krav til attestationer og om muligt udarbejde 

sundhedscertifikat. Du skal være opmærksom på, at denne proces kan tage længere tid end 30 dage. 

 

Spørgsmål vedrørende ovenstående, bedes sendt til Fødevarestyrelsen i Danmark: 30@fvst.dk  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Fødevarestyrelsen  

 
                                           
i Bekendtgørelse nr. 1545 af 23. december 2014 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.  
ii
 Bekendtgørelse nr. 1545 af 23. december 2014 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.  
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