
 

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA 

 EQQARTUUSSUTAATA 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 
 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET 

 

Ulloq 18. april 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliami 
 

sul.nr. K 053/17 

(Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq sul.nr.  

QAA-AAS-KS-0087-2015)   Unnerluussisussaatitaasut 
 Illuatungeralugu 

 (j.nr.5512-97451-00010-14) 

 mod 

 U 

 Inuueqartoq […] 

 (advokat […], Nuuk 

 j.nr. 14072) 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq   

EQQARTUUSSUT: 

 

Eqqartuussiviup eqqartuussutaa 
 

Eqqartuussut Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq suliami ulloq 25. januar 2017-mi oqaatigi-

neqarpoq. Eqqartuussummi unnerluutigineqartoq […] Pinerluttulerinermi inatsit krimi-

nallovens § 101, aamma Uumasunik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 25 af 18. 

december 2003-meersoq § 1 aamma § 2 jf. § 27, stk. 3 og 4, aamma il. Il. § 28 stk. 1 

aamma 3, jf. § 14 og § 15, stk. 1 aamma 3 – uumasunik naalliutsitsineq, Pinerluttulerinermi 

inatsit § 102 aamma § 105 – tillinniarneq aamma Qarasaasianut tunngasunut salloqittaa-

neqg databedrageri, aamma § 104 – peqquserlunneq. Unnerluutigineqartoq […] Pinerlut-

tulerinermi inatsimmik § 102 –mik marloriarluni unioqqutitsisimasutut pinngitsuutin-

neqarpoq. 
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Unnerluutigineqartoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimiittus-

sanngortinneqarpoq. 1.900 kr.-ninik til Emilie Brandtimut, 573 kr.-ninik Søren Brandt aam-

malu 4.363,95 kr. –ninik Pilersuisoq A/S i Qeqertaq, taarsiissussanngortinneqarluni.  

 

Ingerlatitseqqiineq 

Eqqartuussut una unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneranut 

ingerlateqqinneqarpoq.  

 

Uumasunik illersuineq pillugu unnerluussut unnerluutigineqartumit nunatta 

eqqartuussisuuneranut ingerlateqqinneqarnikuuvoq (pisimasoq 1), eqqartuussut pisimasoq 2 

aamma 3-mut akuersissutigineqareerput, unnerluussisussaatitaasunillu pisimasoq 4-mi 

tillinniarnermut tunngasumi eqqartuussuteqartoqarnissaanik piumasaqaateqarlutik 

ungerlateqqinneqarnikuulluni, imaammat  pisimasoq 5-mimi ingerlatitseqqiineq 

tunuartinneqarsimasoq. Nunatta Eqqartuussisuuneranit suliap uppernarsaasiinertaa 

suliarineqarpoq. 

 

Piumasaqaatit  

Unnerluussisussaatitaasut nunatta eqqartuussuneqarfiata  9. april 2003-mi eqqartuussutaata 

atuutsiinaarneqarnissaanik piumasaqaateqarput.  

 

Unnerluussisussaatitaasut pisimasoq 1-mi eqqartuussiviup eqqartuussutaata 

atortuutinneqarnissaa naapertorlugu piumasaqaateqarput pisimasoq 4-milu 

sakkortusaaffigineqarnissaa piumasaqaatigalugu. Unnerluussisussaatitaasut pisimasoq 5-

mimik ingerlatitseqqiinertik tunuartinnikuuaat. 

 

U pisimasoq 1-mi uumasunik naalliutsitsinermut pinngitsuutinneqarnissamik 

piumasaqaateqarluni eqqartuussiviup eqqartuussutaani allani atortussaatinneqarnissaanik 

piumasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuusseqataasartut  

Suliaq eqqartuuseqataasartut peqataatinneqarnerisigut ingerlanneqarpoq.  

 

Piffissaq suliamut atorneqartoq 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 20. februar 2017-mi tiguneqarpoq. 

 

Nassuiaatit  

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut unnerluutigineqartoq [...] ilisimannittuullu I3 aamma I4 

nassuiaateqarput. 
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U ilassutitut nassuiaavoq, piffissap ingerlanerani Aasiannukartariaqalersimalluni, aatani 

aappassaa aanartoorsimammat. Ulloq sioqqullugu anaananani oqaloqatigaa. Juulip 

qaammaataaniuvoq Ilulissanilu aalisarnermik suliaqarluni. Aallannginnermini, poorsuit 

aalisakkat sinneri qimmiminut tunniuppai. Eqqaamasani malillugu ullut 7 – 9-ni peqanngilaq. 

Aasianniinnerani aataa ajornerulerpoq. Ilulissanut uterluni apuukkami qimmii tamarmik 

tammarsimapput. Qimmit suliami uani eqqartorneqartut nammineq qimmerinngilai, 

tamannalu assortortuarpaa. Maani Aasianni qimmeqarami, aasakkut qeqertanukaattarpai 

tassani pitunneqaratik tassaniittarput. Ilaatigut nerisittarpai. Ilisimannittup  I3 qimminik 

taakkuninnga piginnittuuneraanera eqqunngilaq ilsimannittorlu nammineq 

takunikuunngisaannarpaa. Qimmini qimmilivimmi ungasinnerusumi pitussimapput, 

qimmilivik X15-mit pigineqartumi. Unammersuarnermut atasumik X15 oqarsimavoq, 

qimmilini atorpagu ajorinagu, taanna 200 meterinik I4-ip inaataanniit ungasitsigaaq. Piffik 

qimmimi pitussimaffiat assikkut takutinneqartukkut ilksiarisinnaanngilaa. Katillugit arfineq 

pingasunik qimmeqarpoq, ataaseq angutiviaq arfineq marluk qatanngutigiit nutaraallutillu.  

Aasiaanninngaannsersuusimapput. Unamminermut atugassat qimmii tamarmik 

qatanngutigiikkamik assigeerrassimapput. Qernertuullutik. Isumaqarpoq ilisimannittoq I4 

ilisimannittutut nassuiaateqarneranut tunngasumik tupassimassasoq, namminermi qimmini 

assitigut takutinneqartukkut ilisarigamigit. Eqqartuussut ingerlateqqinnikuuaa, qimmit 

nammineq piginnginnamigit. Nammineq pigisimasuugunigit akisussaaffik suliami 

tigusimassagaluarpaa. Arfinilinnillu ukioqarluni qimmeqartarpoq, nutaanillu 

qimmitaarsimavoq, taakkua sammisassani. Isumaqarpoq qimmini kusagalugit 

tillinneqarnikuusimassasut. Naluaali qanoq pineqarsimanersut. Taamaalluni X16-ilu 

qimmiminnik paarlaannikuupput. X16-ip qimmini nanniutissatut sungiusarpai. 

Naatsorsuutigisimanngikkaluarpaa qimmini tammassasut imaammat ulluni 7 – 9 –ni 

aallaqqasimasuni. pisimasoq politiinut apersorneqarnerminut tunngatillugu nassuerutigivaa, 

isumaqarami qimmini taamatut pineqarsimasut, taamaammallu pasinnissut 

akuersaarsimallugu. Qimmini sumut pisimanersut naluai. nalunngilaa X15-p nammineq 

peqannginnermini nerisittarmagit, piffissamili tassani X15 aalisariarluni aallaqqavoq. I4-p 

qimmilivianiittut kia pigisimaneri naluaa.  

 

Politiinik pisimasoq 4 pillugu apersortikkami, politiit paatsoorsimavai. Eqqortoq tassaammat, 

telefoni kukkullugu tigusimagamiuk. X4 ilisarisimalluarsimavaa 

attaveqatigiilluarsimappullu. Mobiileq X4-mik atorsimavaa utertinnissaalu puigorsimallugu. 

Taamaaliorpoq akkani aqqutigalugu. X5 takuaa ingerlalluni puussianik marlunnik nassartoq. 

24-nik ukioqarpoq aappanilu 7-nik ukiulimmik paneqarput. Aalisariummi inuttaavoq 

qimminillu qimussernermik sungiusaavoq. Ukiumut 500.000,- kr.-nik isertitaqarpoq, 

andelsboligiuteqarluni, maannakkulli anaanamini najugaqarluni. 
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I3 nassuiaavoq U-i kinaanersoq nalunagu imminnulli ilisarisimanngillat. Inuiaqatigiit 

amerlanngitsunnguupput arlaleriarlugu naapinnikuuaa. U suli qimmeqarnersoq naluaa, 

qimmeqarnikuuvorli. Ilisarisimasaa, X17 taamaalluni oqarnikuuvoq, ” U-ip qimmii maani 

qimmilivitsinniuku susut? ”. Qimmit iluamik paarineqanngillat qimmiilu namminneq 

qimmiminnik nerisitsigaangamik nerisittariaqartarsimavaat. Qimmit isikkulussimaqaat,  

qilallutik tunorliivi nukillaaqqallutik anaminnillu nerisartut. Qimmit taakkua 

assigiinngitsunik qalipaateqarsimapput. Ilaat kajuaarlutik/kajortuullutik, kajortuullutik 

qaqortuullutik ilaalu qernertuullutik. Ilisimannittup qimmit sumi inissinneqarsimanersut 

ilanngussami ilisarnaasersugaanngitsumik Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani nunap 

assingani qimmilivinnut assimi. 

 

Ilisarisimasani X17-mut apeqqutiginikuuaa kiap qimmit piginerai taannalu oqarsimasoq 

ajoraluartumik U-i piginnittuusoq. X17 nammineq tassani qimmiliveqarsimavoq U-ip 

qimmiinit 30 meeterimik qanitsigisumi namminerlu qimussertartuullluni.  Nammineq 

qimmilivissaminik tunineqarpoq ajoraluartumilli taanna qimmeqatigiiatiminut taanna 

naammassimanngilaq taamaammallu qimmini allami inissinneqaqqasimapput, 

kingusinnerusukkulli nuutassaasimallutik. Naluaa kommuni piffik taanna kimut 

tunniunneqarsimanersoq imaluunnit aallanit taanna atorneqarsimanersoq. Ilaatigut taakkua 

atorneqarneq ajorput. politiinit suliaq taanna pillugu apersorneqarnikuuvoq.  

 

I4 nassuiaavoq, U tusarsimalllugu imminnulli ilisarisimanatik. U tusarnikuuaa qimussimik 

unammisuni peqataanikuummat tassannga tusarfigingaatsiarnikuugamiuk. Nammineq 

siusinnerusukkut Ilulissani qimmilivimmi qimmiuteqarnikuuvoq. Piffissap ilaani, arnamik 

qallunaamik qimussiussisussaalluni, paasisimavaa aallartarfimminut qimminik allanik 

inissiisoqarsimsoq. Qimmit allat pitunneqrsimapput, tamanna eqqumiigisimavaa. Kia 

piginerai ilisimasimanngilaa. Qimmit aasaanera eqqarsaatigalugu aamma eqqumiitsumik 

pitunneqarsimapput. Tamassuma nalaani qimmilivittaarusukkaanni tamanna teknikkimik 

aqutsisoqarfimmut saaffiginnissutigineqartarpoq, piginnittorli taamaaliorsimanngilaq. 

Pineqartortaaq akuersissuteqarfigisimanngilaani. Piffissap ingerlanerani qimmiutillit arlaata, 

X18-ip, oqarfigisimavaani, ” U-muku qimmii illit qimmilivinni susut?”. tamanna 

akisinnaasimanngilaa, tamassumali malitsigisimavaa nammineq aallartarfimminiit 

aallarsinnaannginneranik. Qimmit allat pii 8 – 9-iusimapput. Nammineq qimmini nakkutigai. 

Siuttuat ujaqqamut pitoqqasimasoq qimmillu allat pitutaasimanngitsup ningioqutaanik 

nuliarniarsaarfigineqarsimavoq. Qimmeq taanna pitutaanngitsoq qernertuusimavoq/qasersoq. 

Pitunniarsarisimagaluarpaa, qimmilli kiiniartarsimavaani. Qaasussimavoq qimmiminiillu 

nerisassanik tigusiniartarluni. Qimmit tassaniittut kajuaartuullutik qaqortuusimapput 

piffissallu ingerlanerani ikiliartuaaginnavissimallutik.  
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Ilisimannittumut assit 24. juli 2014-meersut tassanngaanneersut takutinneqarsimapput 

uppernarsarpaalu, assit nammineq qimmilivimminiit assilisaasimasut qimmillu assimiittut 

ilisaralugit. Qimmerli assimi nr. 4-miittoq nammineq pigivaa. Qimmeq taanna 

viruseqalersimavoq, soorlu qimmii marluk allat aamma virusilersimasut. Virusi taanna 

toqunartuusimavoq. Qimmit allanit pigineqartut nammineq qimmilivimminut 

pitunneqarsimasut  ilisarivai. Qimmit ningioqumminik nuliarniarsarigaluartoq qaamigut 

qaqortortaqarsimavoq.  

 

Piffissap ingerlanerani angut baajaatilik qimmilivimmi takusimavaa, aperisimavaalu sooq 

qimmii nammineq qimmilivianiinnersut. Angut oqarsimavoq, taamatut 

oqaluutissanngikkaani arlaanni aaqqiagiinngissuteqarusunnginnami, nammineq 

oqaqqissimanngilaq. Angut taana kasketteqarsimavoq qimuersuaqarnissaanik 

ilisarnaatilimmik kavaajaqarsimalluni qeqqani qimussimik sukkaniuttussat ilisarnaataanik. 

Nammineq tunuartiinnarpoq. U piffimmi tassani pingasoriarluni takusarnikuuaa. Siullermik 

aaqqiagiinngissuteqarlutik, aappassaani puussiamik baajanik imalimmik nassartoq. Tassani 

imminnut qanissimanngillat. U qimmit eqqaaniittoq katillugu pingasoriarluni takusimavaa. 

 

Ilisimannittup nunaminertat tunniunneqartut nunataasa assinginik 

saqqummiussivigineqarpoq qimmillu sumiissimanerat tikkuarlugu. Ilisimatitsissutigaa, 

siornatigut alajangersimasumik qimmiliveqarnikuusimalluni, maannakkulli 

qimmeerunnikuulluni.  

 

Assigiinngitsut nunaminertanik tunniunneqarsimasut qanoq normoqarsimaneri 

ilisimannginnerarpaa, ilisimanerarluguli kikkut sumi nunaminertamut 

akuersissuteqarsimanersut. Qimmiliviit sorlernik piginnittut aqqi atuarneqarput, 

ilisimannittorlu nassuiaavoq inuttai nalunnginnerarlugit. Erseqqissaassutigaa aqqi kisiisa 

nalunnginnamigit normuili ilisimanagit. Ilisimannittoq aperineqarpoq, aasakkut qanoq 

akulikitsigisumik qimmit nerisinneqartarnersut. Ilisimatitsivoq qimmini ullut tamaasa 

imermik tunisarlugit ukiukkullu marloriaammik nerisittarlugit.  

 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutai inernilineralu:  
 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaasiisoqareerneratigut, pingaartumik 

ilisimannittut nassuiaateqareernerisigut, Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsartippaa, 

qimmit pineqartut  unnerluutigineqartup pigisarigai. Unnerluutigineqartup, qimmini 

tillitsissimanerarlugit nassuiaataa, uppernarsaasiinernit allanit taperserneqanngillat 

Unnerluutigineqartorlu nassuiaanngilaq pisimasoq politiinut nalunaarutigisimallugu, 

qimminilu najugaqarfimmini tassani ujarsimallugit imaluunniit allatut ujarsimanerlugit 
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nasssuiaanani. Taamaammat unnerluutigineqartup nassuiaataa ilumoorsorineqanngilaq. 

Unnerluutigineqartoq tamatuma kingorna pisimasoq 1-mut pisuutinneqarpoq.  

 

Unnerluutigineqartup, qanoq ililluni telefoni tigusoorsimaneranik nassuiaataa utertinneranillu 

nassuiaataa eqqarsaatigalugu, unnerluussisussaatitaasut siunertaralugu taamaaliorsimanera 

uppernarsartinneqanngilaq, imaammat pisimasoq uppernarsarneqanngitsoq. Taamaammat 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 4-mut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

 

EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
 

Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup eqqartuussutaa 25. januar 2017-meersoq tamakkiisumik 

atortussaatinneqarpoq. 

 

Illersuisumut akissarsiaritinneqartussat immikkut ittumik aalajangersarneqassapput. Akis-

sarsiaritinneqartussat inaarutaasumik naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

Den 18. april 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 053/17 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr.  

QAA-AAS-KS-0087-2015) Anklagemyndigheden 

 (j.nr.5512-97451-00010-14) 

 mod 

 T 

 Født den […] 

 (advokat […], Nuuk 

 j.nr. 14072) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 25. januar 2017. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 101, samt Landstingslov nr. 25 

af 18. december 2003 om dyreværn § 1 og § 2 jf. § 27, stk. 3 og 4, samt Landstingslov nr. 18 

af 30. oktober 1998 om slædehunde mv. § 28 stk. 1 og 3, jf. § 14 og § 15, stk. 1 og 3 – 



 7 

dyreplageri, kriminallovens § 102 og § 105 – tyveri og databedrageri, og § 104 – bedrageri. 

Tiltalte T blev frifundet i overtrædelse af kriminallovens § 102 - tyveri i 2 tilfælde. 

 

Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 4 måneder. Erstatning på 1.900 kr. 

til V2, 573 kr. til X2 samt 4.363,95 kr. til […] i Qeqertaq.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten for så vidt angår tiltalen om dyreværn (forhold 

1), dommen er modtaget for så vidt angår forhold 2 og 3, og er af anklagemyndigheden anket 

til domfældelse for så vidt angår et tyveriforhold i forhold 4, idet anken i forhold 5 er frafaldet. 

For landsretten har sagen været behandlet som bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale vedrørende forhold 1 og skærpelse for så vidt angår forhold 4. Anklagemyndig-

heden har frafaldet anken vedrørende forhold 5. 

 

T har påstået frifindelse for så vidt angår sagens forhold 1 dyrplageri samt stadfæstelse i øvrigt 

af Kredsrettens dom. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 20. februar 2017. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte […] og vidnerne V3 og V4. 

 

T har supplerende forklaret, at han på et tidspunkt var nød til at tage til Aasiaat, da hans 

bedstefar havde fået hjerneblødning nr. 2. Han talte med sin mor dagen før. Det var i juli 

måned og han arbejdede med fiskeri i Ilulissat. Før han tog af sted, satte han sække med 

fiskerester ud til sine hunde. Som han husker det var han væk i mellem 7 – 9 dage. Mens han 
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var i Aasiaat fik hans bedstefar det værre. Da han kom retur til Ilussiat var alle hundene for-

svundet. De hunde som sagen omhandler er ikke hans hunde og han har hele tiden nægtet. 

Når han har hunde her i Aasiaat, så sætter han dem ud på en ø om sommeren, hvor de går 

løse. Han fodrer dem ind imellem. Det passer ikke, som oplyst af vidnet V3, at hundene var 

hans og han har aldrig set vidnet. Hans hunde var for tøjret på en hundeplads længere væk, 

tilhørende en X15. I forbindelse med væddeløbskonkurrencen havde X15 sagt, at det var ok, 

at han brugte hans plads, hvilken var beliggende ca. 200 meter fra V4s plads. Han kan ikke 

genkende det sted, hvor hans hunde var for tøjret ud fra de fotografier som han har fået fore-

vist. Han havde i alt 8 hunde, hvoraf den ene var en han og de 7 var søskende og var hvalpe. 

De var taget med fra Aasiaat. De skulle bruges til konkurrencen. Hans hunde var alle ens fordi 

de var søskende. De var sorte. Han mener, at vidnet V4 blev forskrækket i forbindelse med 

hans vidneforklaring, fordi han kunne genkende sine egne hunde på det foreviste fotomateri-

ale. Han har anket dommen, fordi hundene ikke var hans. Hvis de havde været, havde han 

taget ansvaret for sagen. Han har haft hunde siden han var 6 år gammel og har nu fået nye 

hunde, som han vil koncentrere sig om. Han tror at nogen har stjålet hans hunde fordi de synes 

at de var flotte. Han ved dog ikke, hvad der er sket med dem. På et tidspunkt byttede han en 

hund med X16. X16 træner sine hunde til bjørnejagt. Han havde ikke regnet med, at hundene 

skulle forsvinde fordi han var væk i 7 – 9 dage. Han erkendte forholdet over for politiet i 

forbindelse med afhøringen fordi han jo troede, at det var det som var sket med hans hunde, 

hvorfor han accepterede sigtelsen. Han ved ikke, hvor hans hunde er blevet af. Han ved, at 

X15 fodrede dem, når han ikke var der, men på dette tidspunkt var X15 ude at fiske. Han ved 

ikke, hvem der ejede hundene på V4 plads.  

 

Da han blev afhørt af politiet vedr. forhold 4, havde han misforstået politiet. Fordi det var 

korrekt, at han havde taget telefonen med sig ved et uheld. Han kendte X4 godt og de havde 

et godt forhold. Han havde lånt mobiltelefonen af X4 og havde glemt at aflevere den tilbage. 

Det gjorde han senere via sin onkel. Han så godt, at X5 havde to poser med sig, da han gik. 

Han er 24 år og har en samlever samt en datter på 7 år. Han er besætningsmedlem på en 

fiskebåd og træner hunde til kørsel med slæde. Han har en årsindtægt på 500.000,- kr., en 

andelsbolig, men bor for tiden hos sin mor. 

 

V3 har forklaret, at han godt ved, hvem T er, men at de ikke kender hinanden. Det er et lille 

samfund og han har mødt ham flere gange. Han er ikke bekendt med, om T stadigvæk har 

hunde, men det havde han den gang. En af hans bekendte, X17 sagde på et tidspunkt til ham, 

”hvad laver Ts hunde her på vores hundeområde? ”. Hundene blev ikke ordentligt passet og 

de måtte give hans hunde mad, når de fodrede deres egen. Hundene så skrækkelige ud, de var 

udtørrede og lammet på bagbenene og de åd deres egen afføring. De hunde der var der var af 

forskellige farver. Nogle var gul/brune, nogle var brune og hvide og nogle var sorte. Vidnet 
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har udpeget placeringen af hundene på et ubilageret kortmateriale over arealtildelingen for 

hunde i Qaasuitsup Kommune, Ilulissat. 

 

Han havde spurgt sin bekendte X17 til hvem der ejede hundene, og denne havde sagt, at det 

desværre var T. X17 havde selv hunde på stedet, ca. 30 meter fra Ts hunde og han kører også 

hundeslæde.  Selv fik han også tildelt en hundeplads, men denne var ikke stor nok til hans 

flok og hans hunde var derfor placeret et andet sted, men skulle flyttes på et senere tidspunkt. 

Han er ikke bekendt med, hvem kommunen har givet pladser på stedet eller om der er andre, 

der har lånt pladserne. Nogle gange er der tomme pladser. Han er blevet afhørt af politiet i 

sagen.  

 

V4 har forklaret, at han godt har hørt om T, men at de ikke kender hinanden. Han har hørt om 

ham, fordi T har kørt hundevæddeløb og da hørte han meget om ham. Selv havde han tidligere 

hunde på hundepladsen i Ilulissat. På et tidspunkt, hvor han skulle køre hundeslæde med en 

danske kvinde, kunne han konstatere, at der var lagt andre hunde på hans plads, der hvor han 

plejede at starte. Der var for tøjret nogle fremmede hunde, hvilket han syntes var mærkeligt. 

Han vidste ikke, hvem ejeren var. Hundene var også kædet sammen på en mærkelig måde set 

i forhold til, at det var om sommeren. Hvis man ønskede en hundeplads på stedet, skulle man 

bede teknisk forvaltning om dette, men det havde ejeren til hundene ikke gjort. Vedkom-

mende havde heller ikke spurgt ham om tilladelse. På et tidspunkt var der en af de andre 

hundeførere, X18, der sagde til ham, ”hvad gør Ts hunde på din plads?”. Det kunne han jo 

ikke svare på, men det medvirkede, at han ikke selv kunne starte med sine hunde der, hvor 

han plejede. Der var en 8 – 9 fremmede hunde. Han holdt øje med sine egne hunde. Hans 

førerhund var for tøjret på en sten og en af de fremmede hunde var løse og forsøgte at parre 

sig med hans førerhund. Den løse hund var sort/grå. Han forsøgte at tøjre den, men hunden 

bed ud efter ham. Den var aggressiv og forsøgte at tage maden fra hans hunde. De hunde der 

var på stedet var brunlige/hvide og med tiden var der færre og færre hunde.  

 

Vidnet har fået forevist fotomateriale fra 24. juli 2014 af hundene på stedet og har bekræftet, 

at billederne er optaget fra hans hundeplads og at han genkender hundene på billederne. Dog 

er hunden på billede nr. 4 hans egen. Denne hund havde fået virus, som to andre af hans 

hunde. Denne vira var dødelig. De øvrige hunde genkender han som de fremmede hunde, der 

var blevet placeret på hans plads. Den hund som forsøgte at parre sig med hans førerhund 

havde en hvid plet i panden.  

 

På er tidspunkt så han en mand, men øl, på pladsen og han spurgte ham om, hvorfor hans 

hunde var på hans plads. Manden sagde, at sådan skulle man ikke sige til ham og da han ikke 

ønskede nogen konfrontation, sagde han ikke mere. Manden havde en kasket med logo for 

væddeløbskonkurrencen og en jakke med logo for midtvejskonkurrencen. Selv trak han sig 
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tilbage. Han har set T på stedet i alt 3 gange. Første gang, med konfrontationen, en anden 

gang, hvor han havde en pose øl med. Denne gang var de ikke tæt på hinanden. Han har set 

T ved hundene i alt tre gange. 

 

Vidnet har fået forevist kortmateriale over arealtildelingsstedet og udpegede, hvor hundene 

havde været. Han oplyste, at han har haft fast hundeplads tidligere, men ikke længere har 

hunde.  

 

Han er ikke bekendt med, hvilke numre fra kommunen som de forskellige tildelinger har, men 

at han ved, hvem der har plads hvor. De forskellige navne for indehaverne af hundepladser 

blev oplæst og vidnet forklarede, om han kendte til personerne. Han præciserede, at han kun 

kender navne og ikke numre. Vidnet blev spurgt til, hvor tit man fordrer hunde om sommeren. 

Han oplyste, at han giver sine hunde vand hver dag og at hundene får dobbelt foder om vin-

teren.  

 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Efter bevisførelsen for Landsretten, herunder i særdeleshed de afgivne vidneforklaringer, fin-

der Landsretten det bevist, at de omhandlede hunde tilhørte tiltalte. Tiltaltes forklaring om, at 

hans egne hunde skulle være blevet stjålet, støttes ikke af anden bevisførelse og tiltalte har 

ikke forklaret, at han har anmeldt forholdet til politiet, at han har eftersøgt hundene i lokal-

samfundet eller at han i øvrigt har ledt efter sine hunde. Tiltaltes forklaring virker derfor ikke 

sandsynlig. Tiltalte findes herefter skyldig i tiltalen vedr. forhold 1.  

 

Henset til det af tiltalte forklarede om, hvordan han kom til at tage telefonen med sig og at 

denne er afleveret retur, findes anklagemyndigheden ikke at have løftet bevisbyrden for til-

taltes forsæt, da der ikke er ført bevis i øvrigt vedrørende forholdet. Tiltalte frifindes derfor 

for forhold 4. 

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T: 

 

Qaasuitsoq Kredsret dom af den 25. januar 2017 stadfæstes i sin helhed. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

Anja Olsen 

 


