PINNGORTITALERIFFIK
GRØNLANDS NATURINSTITUT
P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK
TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Afdelingen for Fangst og Jagt

Den 9. september 2015

GN j. nr. 40.00.02.47.2015

Svar til spørgsmål angående forhøjelse af kvoten for narhvalfangst i Tasiilaq i
2015
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) har fået en ansøgning fra Tasiilaq om 10 ekstra narhvaler, således at kvoten for 2015 øges til 28. I den forbindelse vil de gerne vide hvor stor
sandsynligheden er for at bestanden fortsat vokser, med en fangst på 28 narhvaler.
Den videnskabelige rådgivning om narhvaler gives af den fælles, videnskabelige arbejdsgruppe (JWG)
under Den Nordatlantiske Havpattedyrkommission (NAMMCO) og fælleskommissionen mellem
Grønland og Canada (JCNB). Arbejdsgruppen mødes ca. hvert tredje år. Den gældende rådgivning for
Tasiilaq området blev givet i 2009 og gentaget i 2012 og vises i tabel 1.

Tabel 1. Narhvaler i Østgrønland Tasiilaq/Kangerlussuaq området. P angiver sandsynligheden i procent for at
bestanden vokser, hvis det årlige fangstniveau i perioden 2012 – 2016 følger antallet af hvaler i kolonnen ”Total
Removals”. Kilde: figur 7 i NAMMCO SC/19/14, s.
Tabel 1. Narhvaler i Østgrønland Tasiilaq/Kangerlussuaq området. Sandsynlighed for at årlige fangster i perioden 2012 – 2016 sikrer at bestanden vokser. Kilde: figur 7 i NAMMCO SC/19/14, s.
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Tabellen viser, at fangsten (inkl. tab) ikke må overstige 18 narhval per år, hvis man ønsker at være 70
% sikker på, at bestanden vil vokse over de næste fem år. Det niveau, som NAMMCO har anbefalet
for narhvalkvoter, er en sandsynlighed for vækst på mindst 70 %, svarende til den nuværende kvote
på 18 narhvaler i Tasiilaq området
Der er en ny rådgivning på vej, som er udarbejdet af den videnskabelige arbejdsgruppe for
NAMMCO/JCNB. Rådgivningen er dog ikke godkendt endnu af NAMMCO. Den ny rådgivning er lidt
lavere end den gamle, da den inkluderer en øget usikkerhed som skyldes at der nu er gået 7 år siden
sidste narhvaltælling i Østgrønland.
Forøges kvoten med 10 narhvaler i Tasiilaq området, kan der blive fanget op til 28 narhvaler i 2015.
Det betyder – med den tilgængelige viden på området – at der vil være mindre end 50 % chance for,
at bestanden vokser over de næste fem år. Fangsten fra Tasiilaq området vil derfor ikke kunne længere betragtes som bæredygtig.
Naturinstituttet agter at tælle narhvaler i Østgrønland igen i 2016, afhængig af budgettet.

Med venlige hilsener,

Fernando Ugarte
Afdeling for pattedyr og fugle
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