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Krav til udførsel af animalske fødevarer af private  

 

Vedlagt de krav som er gældende for udførsel af grønlandsk proviant (animalske føde-

varer) fra Grønland til Danmark. Ansvarsområdet ligger hos Fødevarestyrelsen i Kø-

benhavn og yderligere spørgsmål bedes venligst rejst her. Informationen vil også efter-

følgende blive placeret på Veterinærafdelingens hjemmeside.  

 
Indførsel af kød, fisk, æg m.v. til Danmark 
 

Kød, fisk, æg, honning, mv. kaldes animalske fødevarer. Ved indførsel af disse fra 

Grønland til Danmark gælder nedenstående regler. 

 

Fra Grønland til Danmark kan man som privat person medtage følgende animal-

ske fødevarer:  

 

10 kg kød, 20 kg fisk og 10 kg øvrige produkter (fx æg og honning). 

 

Produkterne skal indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar 

tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker sendt fra Grønland til navngivne per-

soner – alt til eget forbrug. 

 

Det er således ikke tilladt at sælge fødevarerne eller give dem som gave.  

 

Dersom man er i tvivl om noget skal Fødevarestyrelsen i Danmark kontaktes (se neden-

for). 

 

Samsending til flere personer af animalske fødevarer til én adresse er tilladt hvis:  

 

Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af 

forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår og de enkelt pakker er mærket med den ende-

lige modtagers navn. 

 

Den på listen anførte modtager skal afhente pakkerne intakte hos modtageren. 

 

Forsendelsen er opdelt i enkelt pakker på hver højst 10 kg kød og højst 20 kg fisk. 

 

Grænsedyrlægen i Danmark orienteres inden hver forsendelse (se nedenfor). 

 

Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug. 
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Forsendelse til foreninger i Danmark er tilladt hvis:  

 

Forsendelse er opdelt i enkelt pakker på hver højst 5 kg kød, 5 kg fisk og 5 kg øvrige 

produkter (fx æg og honning). 

 

Enkeltpakkerne er mærket med indhold. 

 

Grænsedyrlægen i Danmark orienteres inden hver forsendelse (se nedenfor). 

 

Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug 

hos det enkelte foreningsmedlem. 

 

 

Det er p.t. ikke tilladt fra Grønland til Danmark, at udføre narhval, hvalros og isbjørn. 

Husk CITES tilladelse dersom der indføres hvidhval, vågehval, grindehval, brugde og 

europæisk ål.  

 

Grænsedyrlægerne i Danmark har følgende kontaktoplysninger: 

 

Grænsekontrolstedet i Kastrup lufthavn 

Kystvejen 16, 2770 Kastrup 

Tlf. +45 32460099 / +45 72276450 

 

Grænsekontrolstedet i Aalborg (havn) 

Langerak, 9220 Aalborg Ø 

Tlf. +45 72275000 / +45 72275004 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Thor Madsen, ledende dyrlæge 

Veterinærafdelingen 


