Bæredygtig småskalaminedrift
Småskalaminedrift i Grønland er underlagt strenge
regler for at sikre bæredygtig og etisk korrekt udnyttelse
af landets råstoffer. Småskalaoperatører skal overholde
Grønlands miljø- og arbejdssikkerhedsregler. Der gælder
den overenskomstfastsatte mindsteløn, og børnearbejde
er forbudt.
Det er kun fastboende i Grønland, der må indsamle
og/eller eksportere grønlandske ædelsten, mineraler
og smykkesten. Man må gerne købe disse af
småskalaoperatører eller i butikker.
Du kan finde flere oplysninger om de regler, der gælder
på området for råstoffer og småskalaminedrift, på
www.govmin.gl.

Hvor kan man købe ædelsten, mineraler og
smykkesten?
Denne guide indeholder kontaktoplysninger på
småskalaoperatører i Grønland. Operatørerne sælger
forskellige mineraler, smykkesten og ædelsten. Nogle
sælger samlerobjekter, andre sælger ubehandlede
mineraler eller slebne ædelsten og juveler.
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Geoture − saml dine egne eksemplarer
Hvis du gerne vil samle dine egne eksemplarer, kan
du komme med på en geologisk tur, der arrangeres af
operatørerne. På en geotur kan du samle dine egne sten
og tage dem med hjem.

Yderligere oplysninger

www.govmin.gl

mlsa@nanoq.gl

+299 34 68 00

Slibning v/ L. Schou, Foto v/ J. Scovil

Foto venligst udlånt af L. Jepsen

Kontakt en
småskalaoperatør

Greenland Sagalands v/ Pitsi Høegh
pitsi@qaq.gl
+299 493 741
www.sagalands.com

Neo Entreprise I/S v/ Herluf Grønlund
neo61@outlook.dk
+299 619 209 / +299 560 152
www.facebook.com/whaleseaside/
www.facebook.com/RSEntreApS/

Vi sælger tugtupit og tilbyder guidede geoture med fokus på
guld i Sydgrønland.

Guld og guldgraverture med guide. Indkvartering på vores
hotel Seaside Whale Hotel.

Foto venligst udlånt af P. Møller

Erik Palo Jacobsen
abc@abc.gl
+299 533 880
www.abc.gl

InNuuk v/ Inga Bolette Egede

Paviaaraq Heilmann

ingaegede@outlook.dk

ujaraatilik@gmail.com

www.facebook.com/Rubinsmykker/

Geoture med guide arrangeret af Arctic Boat Charter (find os
på Facebook og på vores hjemmeside). Vi har stor erfaring
med at finde mineraler og tilbyder guldgraverture. Udbyder
ture i hele Vestgrønland.

Jeg sælger forskellige grønlandske ædelsten som f.eks.
rubiner, tugtupit, nuummit, grønlandit, spinel og mange
andre ædelsten, både uslebne og slebne (facet- og
cabochonslebne) samt håndlavede unikasmykker.

Jeg tilbyder uslebne og slebne rubiner og safirer.

GM-Mining v/ Gert Møller

Jewel Stones of Greenland v/ Peter Lindberg

Smykkeværkstedet Kassoq v/ Palle Møller

iluliaq77@gmail.com
+299 266 277
Jeg sælger uslebne rubiner, smaragder, tugtupit og guld.

Greenlandic Gemstones v/ Lars Schou
schou67@live.dk
+299 231 865

grstones@outlook.dk
+299 497 152 / +299 661 518
www.ebay.com/str/jewelstonesofgreenland
Jeg tilbyder cabochonslebne og uslebne ædelsten. Jeg
har flere års erfaring med guidede geoture i Ilimaussaqkomplekset, der er et perfekt sted at søge efter mineraler og
samle fluorescerende mineraler. Turene varer minimum 10
dage.

kassoq123@gmail.com
+299 324 520 / +299 522 360
www.kassoq.gl
Jeg laver unikasmykker af grønlandske ædelsten i tæt dialog
med kunden og eksporterer samlerobjekter, herunder
ædelsten.

Jeg tilbyder forskellige typer slebne og polerede grønlandske
ædelsten som f.eks. rubiner, safirer, tugtupit, grønlandit og
nuummit. Jeg tilbyder cabochon-, perle- og facetslibninger.

Greenland Minerals & Gems v/ Lars Jepsen
larsjepsen3@gmail.com; angunguak.jepsen@gmail.com
+299 523 937 / +299 541 540
Vi sælger uslebne og slebne rubiner, pink safirer, nuummit,
amazonit, tugtupit, kornerupin og mange andre ædelsten. Vi
arrangerer også geoture i hele Grønland med professionelle
geologer som guide.

Foto venligst udlånt af P. Møller

Foto venligst udlånt af E. Palo

