Qimmiaraatitaarnissannut
imaluunniit qitsuaraatitaarnissannut piareersimavit?
Takukkit suut misissoqqaassalerlugit aalajangertinnak.
SUUT SIULLERTUT ISUMANNAAQQAARTARIAQARPAKKA?
Siullertut isumannaassavat qimmiaraq
minnerpaamik sapaatip akunneri 8-nik
taamatuttaaq qitsuaraatit sapaatip
akunneri 12-nik utaqqaatigilereersimanissaat qulakkiissagakku. Tullissaatut
qinnuteqaateqarit uumasuuteqarsinnaanermut akuersissummik immersuinikkut. Immersugassaq Rådhuse-mut saaffiginninnikkut imaluunniit
nittartagaq sermersooq.gl. Atorlugu
uunga nassiuguk: innuttaasunut@
sermersooq.gl.

KINA AKUERSISSUMMIK SANASARPA AAMMALU KIKKUT AKUERSISSUMMIK PISINNAAPPAT?
Kommuneqarfik Sermersooq-mi akuersissutinik tunisisarput soorlu makkunannga siumoortumik peqareersut
uppernarsaasinnaasunullu; piaqqiorsinnaajunnaarsimanermut, chip-lerneqarneranut, kapitinnermut aammalu
uumasuuteqarnissamut qinnuteqaat
inigisami/inissiaatileqatigiinnilu akuerineqarsimanermut uppernarsaasinnaasunut. Tassani tunuliaqutaapput
malittarisassat aalajangersakkat
innersuussutit piumasaqaataasullu
uani takukkit: sermersooq.gl
Maluginiaruk: Aalajangigaq malillugu atuutsinneqarpoq innuttaasutut
Kommuneqarfik Sermersooq-p ataani
najugaqartut nuunnermi allattorsimanissaq aammalu uumasuuteqarnissamut
akuersissummik peqareersunut.

QANORMITA AKEQARPA
UUMASUUTEQASSAGAANNI?
Ilisimaneqareersutummi akikitsuunngilaq uumasuuteqarneq. Siunissaq
isigaluni annikinngeqaat naatsorsuutigineqartut qinnuteqaateqarnermi. Piumasaqaataavorlu qimmimut
perlerornermut napparsimanissamullu
akiuussutissanik kapitissimanissaa,
chip-ilernissaa, piaqqiorsinnaajunnaarsimanermut arnaviaappata isumannaarneqareersimassasut. Saniatigut
kukiiartinnerit, kigutaasa salittarnissaat,
qimminut nerisassat allarpassuillu nammineq akiligassat akigititaasut ullumikkut uani takukkit donnasdyreklinik.gl.

QIMMERA IMALUUNNIIT QITSUUTIGA QIMAASOORUTIGAARA TAAVA SUSOQARTARPA?
Tamatigut uumasut qimaasimasut
qimmilerisumik tigusarineqarsimasullu Kalaallit Nunaanni Uumasut

Ikinngutai-nut tunniunneqartarput.
Inuttassarsiunneqartarput una takujuk
sermersooq.gl kommunep nittartagaa
atorlugu aaneqanngippallu 72 tiimit
iluanni uumasoq toqunneqassaaq
imaluunniit Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutaasa akissussaaffigilissavaat
qanoq pineqassanersoq uumasumik
piginnittoq attaviginngikkaluarlugu.

UANGA QANOQ
ILIUUSEQARSINNAVUNGA?
Tamatigut iluaqutaasarpoq Facebook
aqqutigalugu uumasunik ujartuiffik
atorlugu. Aamma nittartakkat
sermersooq.gl aamma Kalaallit
Nunaanni Uumasut Ikinngutai takusinnaavat. Paasigukkulu uumasuutit
ajunngitsoq aanissaanut isumaqatigiissusiorfigikkit. Ammarsarfiit takukkit
donnasdyreklinik.gl Eqqaamasassatit
aallileruit uppernarsaatit uumasuutinnut tunngasut soorlu ukuusut:
Akuersissut uumasuuteqarnissamut
qimmimullu perlerornermut akiuussutissamik kapitissamaneranik uppernarsaatit aammattaaq 100,- ullormut
unnuinermi akigititaasoq nassassagakkit. Taakkulu nassarneqanngippata
kommune-i Uumasullu nakorsiartarfianut attaviginninnikkut pinasuartumik
isumagititssinnaavatit.

UUMASUMIK PAARSINERLUNNEQARTUMIK – ILIMATSAASSAQARPUNGA UUMASUMIK
NAALLIUTINNEQARTUMIK
Paasigukku uumasoq naalliutsinneqartoq pilertortumik politiit
attavigissavatit. Ilimatsaassaqaruillu
paarsinerluttumik kommune-mut sianerlutit imaluunniit saaffiginninnikkut
taanna pisinnaavoq. Sisamap kingorna
sapaatillu akunnerata naanerani pilertortumik sianerfissat piareersimasut
ukuusut mobil nr. 56 61 49 imaluunniit
38 13 13 attavigineqarsinnaapput.

UUMASUUTIGALU ANGALANIARPUGUT QANOQ ILIUSSAANGA?
Aallartinnak kommuneqarfik nunatta
iluani illoqarfiup tikiffissavit allaffeqarfianut paasiniaagit qanoq inatsiseqarnersullu paasiniaaffigalugit.
Nunarput qimallugu angalassaguit
Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia København-miittoq attavigiuk ugguuna:
ghsdk.dk Innersuupparpullu Air
Greenland-mi paasissutissanik aallerfigisinnaasannik saaffiginnittarfianut
attaviginneqqullutit angalalermi pilersaarusiorluarnissat angorusukku.

Er du klar til at få en hundehvalp eller kattekilling?
Se hvad du skal være opmærksom på, inden du beslutter dig.
HVAD BURDE JEG AFKLARE
SOM DET FØRSTE?
Du skal først og fremmest sikre dig, at
hvalpen er minimum 8 uger gammel, og
killingen er minimum 12 uger gammel.
Herefter skal du huske at søge om tilladelse. Det gør du ved at udfylde et ansøgningsskema. Du kan hente skemaet
på rådhuset eller på sermersooq.gl. Du
afleverer den udfyldte ansøgning om tilladelse i kvikskranken på rådhuset eller
sender det pr. mail til innuttaasunut@
sermersooq.gl.

HVEM GIVER OG HVEM FÅR TILLADELSE VED ANSØGNINGEN?
Kommuneqarfik Sermersooq giver først
tilladelse til ophold af kæledyr, når dokumentation bl.a. omkring sterilisation,
chipning, vaccination samt tilladelse til
at holde kæledyr hos din udlejer/boligselskab er i orden. Ovennævnte forhold
er bestemt i kommunens hunde- og
kattevedtægt, der i øvrigt siger, at alle
hunde og katte skal vaccineres mod
rabies og chipmærkes. Vedtægter kan
hentes på sermersooq.gl.
Bemærk: Bestemmelserne er gældende
for samtlige hunde- og katteejere, der i
forvejen har tilladelse, der har folkeregisteradresse i Kommuneqarfik Sermersooq.

HVAD KOSTER DET
AT HAVE KÆLEDYR?
Som bekendt er det ikke billigt at have
kæledyr. Derfor skal du forholde dig
til samtlige økonomiske udgifter, der
forventes af dig ved ansøgningen. Det
er et krav, at du dækker vaccination
mod hundesyge og rabies, chipning, og
sterilisering, hvis dyret er en hunhund. I
øvrigt skal du være opmærksom på, at
negleklipning, tandrensning, foder mv.
er på egen regning, se vejledende priser
på donnasdyreklinik.gl.

fremlyst på sermersooq.gl. Hvis ejeren
ikke har meldt sig inden 72 timer, bliver
dyret enten aflivet eller overgår til Dyrenes Venner – uden erstatning for ejeren.

HVAD SKAL JEG SELV GØRE?
Det er altid en god ide at lave et opslag
på facebook, at din hund eller kat er
væk. Du kan også tjekke på sermersooq.gl eller hos Dyrenes Venner, om
dyret er blevet registreret. Du kontakter
dem og aftaler en udlevering, hvis det
er uden for åbningstiderne. Når du vil
hente dit kæledyr på internatet, skal du
huske at medbringe gyldig dokumentation for tilladelse og rabiesvaccination samt 100 kroner pr. overnatning.
Hvis du ikke kan fremvise en gyldig
dokumentation, skal du kontakte kommunen og Donnas Dyreklinik hurtigst
muligt for at få det bragt i orden.

HVIS DU HAR SET ELLER HAR
MISTANKE OM VANRØGT ELLER
MISHANDLING AF ET KÆLEDYR
Ved akutte henvendelser, hvor mishandlingen af et dyr foregår, idet du
opdager det, kontakt da straks politiet.
Ved mistanke om vanrøgt, som har
stået på i en længere periode, skal du
ringe til kommunen. Efter kl. 16 og i
weekenden står hundefangerne klar
ved vagtmobil 56 61 49 eller 38 13 13.

JEG SKAL REJSE MED MIT
KÆLEDYR, HVAD GØR JEG?
Skal du rejse inden for Grønland, skal
du tage kontakt til indrejsekommunen
og forhøre dig om de lokale regler på
området.
Skal du rejse ud af Grønland, skal du
tage en kontakt til Grønlands Repræsentation i København, se her: ghsdk.dk.
Vi anbefaler, at du selv tager kontakt til
Air Greenland for at høre, hvilke forberedelser du skal gøre inden afrejse.

HVAD SKER DER, NÅR MIN
HUND ELLER KAT LØBER
BORT HJEMMEFRA?
Alle indfangede hunde og katte indleveres hos Dyrenes Venner af kommunens
hundefanger. Dernæst bliver dyret
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