
RAPPORT OM FANGST AF HVAL: (sæt x)   (bilag I, side 1) 

RAPPORT OM ANSKYDNING AF HVAL: (*)   

A Dato Navn** Cpr.nr.        Licensnr.  Fartøjnavn / GR-nr.     Antal joller 
 

B Hvalens art: Sildepisker    Finhval    Grønlandshval    Pukkelhval    Anden  

C Længde: ________________ meter (fra hak i halefinnen til overkæben, parallelt med hval) 

D Køn:(sæt kryds)                   Hun            Han  
Hvis hunkøn:  

med mælk i kirtlerne; Ja  Nej  
med foster:  Ja  Nej  
evt. fosters køn: Hun  Han  
evt. fosters længde: _________meter 

E Maveindhold:__________________________________________________________ 

F Fangststed:____________________________________ eller 
Position:__________ grader____________ min. nordlig bredde 
               __________ grader____________   min. vestlig længde 

G Flænsningssted: 

H Fangsten i kg:     
Type af beholder anvendt:  
Beholder fyldt antal gange for kød: ________    Vægt af 1 fyldt beholder, kg: _______ 
Beholder fyldt antal gange for mattak: _______Vægt af 1 fyldt beholder, kg: _______ 
Beholder fyldt antal gange for qiporaq: ______ Vægt af 1 fyldt beholder, kg: ________ 
Kg total for alle tre typer af spiselige produkter + spæk: 
 Prøve udtaget og sendt til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk. 

I Anvendt våben:  Harpunkanon med hvalgranat, type____Serienr.__________ 
 Riffel  Kaliber:_____________ 
 Andet  Angiv:______________ 

J Aflivningstid:_____min. (Hvis mere end 30 min, skriv da forklaring på næste side) 

K Årsag til anskydning *: skriv forklaringen i rubrikken på næste side. 

L Udfyldt af (**): 
_________________________________________________________________________ 
Dato                    Navn                                                                         Underskrift 

* Såfremt hvalen er anskudt, men ikke landet, udfyldes kun kolonnerne A, B, F, I, K & L. Ved anskydning skal 
der i rapporten vedlægges en forklaring på anskydningens årsag.  
** Ved jollefangst anføres øvrige fangeres navne på Bilag I, side 2.
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VED FÆLLESFANGST:    (Bilag I, side 2) 
  

NAVNE & CPR. NR. PÅ FANGERE: NAVNE & CPR. NR. PÅ FANGERE: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Indberetningsprocedure ved fangst eller anskydning af hvaler: 
Ved fangst eller anskydning af alle store hvalarter udfylder fangeren, ved fællesfangst den 
udvalgte kaptajn et rapporteringsskema, og sender det til kommunekontor/bygdekontor. 
Ved fangst udfyldes alle kolonnerne A-J & L, medens kolonnerne A, B, F, I, K & L udfyldes 
ved anskydning. 
Umiddelbart efter hver fangst afleveres et skema pr. hval til kommunekontor/bygdekontor. 
Kommunen videresender kopi af samtlige modtagne skemaer efter gældende regler i 
bekendtgørelsen til Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 
Ved konstatering af ulovligt nedlagte hvaler, har kommunalbestyrelsen pligt til at anmelde 
fangsten til Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug umiddelbart efter konstateringen. 
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VED ANSKYDNING:     (Bilag I, side 3) 

Hvis anskydning eller aflivningstid på mere end 30 min., skrives årsag dertil: 

 

 

Sæt kryds, hvor hvalen blev ramt: 

Finhval eller sildepisker: 

  

Grønlandshval: 

  

Pukkelhval    
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