
RAPPORT OM FANGST AF HVAL     ___
RAPPORT OM ANSKYDNING AF HVAL*  ___

Skemaet skal straks sendes til nærmeste kommunekontor/filial-
kontor.

A Fangst-
dato

Fangerens navn
**

Fangst-
bev.nr.

Licens
nummer

GR-nr. /An-
tal fartøj.

B Hvalens art:

C Længde:           m. (fra halefinnen til overkæben)

D Køn:                                  Hun:   ———  Han:———
Hvis hunkøn: med mælk i kirtlerne; ja:    ——— nej: ———
             med foster:                ———     ———
            evt. fosters køn;        hun:   ———  han:  ———
               evt. fosters længde:            m.

E Maveindhold:

F Fangststed:________________________________________________
Position:_______________grader_____________min. nordl. bredde
         _______________grader______________min. vestl. længde

G Flænsningssted:

Til eget
forbrug

Solgt i
brædtet

Solgt til
indh. sted

Som betal,
til besæt.

H Fangstens an-
vendelse/kg:

Kød

Mattak

Qiporaq

Total

I
Anvendt våben: Harpunkanon: ——— m/eksploderende granat: ———

               Riffel:       ——— Kaliber:

                Andet:       ———  Angiv:
J Udfyldt af:                         dato:

**

* Såfremt hvalen er anskudt, men ikke ilandbragt, udfyldes kun
pkt. A, B, F, I og J.
** Ved fællesfangst anføres fangernes navne, fangstbevis- og li-
censnumre på bagsiden.

(Bilag I, side 1)



(Bilag I, side 2)

VED FÆLLESFANGST

Fangers navn fangstbevisnr. Licensnummer

Indberetningsprocedure ved fangst eller anskydning af hvaler:

A) Vedr. sildepiskere:
Ved fangst eller anskydning af sildepiskere udfylder fangeren,
ved fællesfangst den lokale fisker- fangerforening et rapporte-
ringsskema, og sender det til nærmeste kommunekontor/filialkon-
tor.

B) Vedr. hvaler større end sildepiskere:
Ved fangst eller anskydning af finhvaler eller sejhvaler giver
fangeren straks meddelelse herom pr. telefon eller telefax til
hjemkommunen. Kommunen videresender meddelelsen til Erhvervsdi-
rektoratet. Endvidere udfylder fangeren et rapporteringsskema.

Ved anmeldelse af hvalfangst rapporteres bl.a. følgende:
1. Dato for fangst eller anskydning.
2. Fangerens navn, licensnummer (ved finhval eller sildepi-

skerfangst.
3. GR-nummer.
4. Fangsten beskrevet ved art og antal dyr.
5. Fangststed.

Umiddelbart efter hver fangst afleveres rapporteringsskemaet til
nærmeste kommunekontor/filialkontor. Der udfyldes et skema pr.
hval.

Kommunen videresender kopi af samtlige rapporteringsskemaer hver
måned efter de gældende regler i bekendtg. om rapportering.


