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Den 3. december 2019 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 354 stillet den 25. november 2019 af Sjurdur 

Skaale (JF). 

Spørgsmål nr. S 354 

”Finder ministeren det rimeligt, at grindekød fratages rigsborgere ved ankomst til Danmark fra 

Færøerne, og at der endda idømmes bøder for at medbringe det” 

Svar 

Reglerne for indførsel af grindekød følger af konventionen om international handel med 

udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES-konventionen), som i EU er implementeret ved 

Rådets forordning 338/97 (CITES Rådsforordningen).  

 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”Alle arter af hvaler, dermed også grindehval, er omfattet af CITES. I EU er CITES gennemført 

ved Rådets forordning nr. 338/97 (CITES rådsforordningen) og en række tilhørende 

kommissionsforordninger. I CITES rådsforordningen er alle hvaler omfattet af bilag A (den 

strengeste beskyttelse i CITES rådsforordningen, der som udgangspunkt forbyder handel med 

vilde arter), bortset fra enkelte hvaler ved Grønland, som er omfattet af bilag B (arter, hvor det 

vurderes, at international handel bør overvåges og reguleres for at sikre en bæredygtig 

udnyttelse). Det indebærer i udgangspunktet, at al handel, herunder også indførsel, eksport og 

reeksport af hvalkød i EU, er forbudt. Det er Miljøstyrelsen, der administrerer denne lovgivning. 

 

EU's regler for import af hvalprodukter er på visse punkter mere strikse end de generelle regler i 

CITES-konventionen, men der er dog særlige danske undtagelser, som betyder, at der kan 

importeres hvalkød fra Færøerne og Grønland til Danmark. 

 

Indførsel af grindekød fra Færøerne til Danmark er tilladt under forudsætning af, at der alene er 

tale om små mængder til personligt brug, dvs. op til 10 kg, og at der forud for indførsel er 

indhentet CITES tilladelse. Det betyder, at der både skal foreligge en færøsk udførselstilladelse og 

en dansk CITES importtilladelse for den enkelte sending.   

 

For Grønland gælder ligeledes, at indførsel af hvalkød alene kan ske til privat konsum (op til 10 

kg) og der skal ligeledes foreligge CITES tilladelser (en grønlandsk CITES eksporttilladelse og en 

dansk CITES importtilladelse) for hver forsendelse. Der må kun indføres kød og produkter fra 

hvaler, som er opført på bilag B, og som ikke er omfattet af et EU indførselsforbud (suspension) 

eller hvor Grønland ikke har et udførselsforbud. 

 

Herudover kan personer, som er bosiddende på Færøerne og i Grønland i forbindelse med rejse 

til Danmark medbringe hvalkød i deres rejsebagage til eget forbrug (op til 10 kg) uden 
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indhentelse af CITES- importtilladelse. Der er ikke krav om, at fødevarerne skal anvendes i egen 

husholdning, men hvalkødet skal anvendes privat, og må ikke sælges eller på anden vis anvendes 

kommercielt. 

 

Hvis der ikke foreligger CITES tilladelser i de tilfælde, hvor der er krav herom, vil Miljøstyrelsen i 

udgangspunktet overdrage sagen til politiet med indstilling om konfiskation og advarsel/bøde, jf. 

cirkulære 9611 af 04/07/2019 om strafbestemmelserne og vejledende bødestørrelse for 

overtrædelse af CITES. 

 

Miljøstyrelsen har kendskab til fem konkrete sager i den seneste tre år, hvor forsendelser med 

grindekød fra Færøerne har givet anledning til politianmeldelse og bødestraf. Tre af disse sager er 

endnu ikke afsluttet.” 

 

 

 

Lea Wermelin / Charlotte Brøndum 

 


