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Orientering af Naalakkersuisut om lomviekolonien på Kitsissut Avalliit/Ydre Kitsissut,
Sydgrønland
Grønlands Naturinstitut har netop modtaget billeder fra lomviekolonien Kitsissut Avalliit i
Sydgrønland, som nødvendiggør en orientering om situationen i denne koloni.
Det vedhæftede billede, som er taget af jagtbetjent Per Nukaaraq Hansen d. 24. juni 2015, viser et tomt fuglefjeld på hovedøen Tupersuartuut i øgruppen Kitsissut Avalliit. Tupersuartuut
udgjorde tidligere den største af delkolonierne i øgruppen, og hovedparten af denne delkoloni
(som ses billedet og betegnes som ”A4” i de videnskabelige rapporter fra øgruppen) synes nu
at være helt forladt. Området på billedet talte i 1992, 1999 og 2010 henholdsvis 1.900, 1.066
og 619 fugle.
Naturinstituttet kender ikke den præcise situation for de øvrige delkolonier på Kitsissut Avalliit, men planlægger imidlertid nye optællinger i 2016. Alene det faktum at størstedelen af
Tupersuartuut delkolonien synes at være helt forladt i 2015, betyder dog at situationen her er
betydelig værre end tidligere beskrevet i Naturinstituttets rådgivning.
Som tidligere beskrevet i Naturinstituttets rådgivning, kan der være flere årsager til at lomvierne går tilbage, men netop for denne delkoloni på Kitsissut Avalliit, er det et faktum at den
har været genstand for tilbagevendende tilfælde af ulovlig ægsamling. Det er konstateret i
alle de tilfælde hvor der har været foretaget biologiske undersøgelser, dvs. 1985, 1992, 1999
og 2009-11. Ægsamling på Tupersuartuut er ligeledes konstateret ved flere lejligheder af
jagtbetjenten. I 2011 blev der endvidere konstateret ægsamling på en af naboøerne (uden
navn, men betegnet som ”K” i de videnskabelige rapporter).
Grønlands Naturinstitut ser udviklingen på Kitsissut Avalliit som en bekræftelse af at situationen med nedgang af lomvier er alvorlig og understreger at rådgivningen fra d. 1. oktober
2013 stadig er aktuel. Yderligere, anbefaler vi at der gøres tiltag for at stoppe ulovlig ægindsamling, idet denne forstyrrelse udgør en alvorlig trussel i en koloni som Kitsissut Avalliit,
som i forvejen er presset.
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Billedet viser delområde ”A4” på øen Tupersuartuut i øgruppen Kitsissut Avalliit, som i 2015 synes at
være forladt af lomvierne. I 1992, 1999 og 2010 blev der talt henholdsvis 1.900, 1.066 og 619 lomvier
i dette område.
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