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

Att.: Amalie Jessen
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

J.nr. 40.00.02.47/15
D. 16. februar 2015
Vedr.: bidrag til svar til § 37‐spørgsmål angående hvidhval og narhval i Østgrønland.
Direktoratet har anmodet om bidrag til et § 37‐spørgsmål fra d. 16. februar 2015, som handler om
narhval og hvidhval i Østgrønland. Vi vil kun forholde os til to dele af spørgsmålet: begrundelse for
separat rådgivning for Tasiilaq og Ittoqqortormiit områderne og planer for ny rådgivning om narhva‐
ler i Østgrønland.
Spørgsmålet handler om både hvidhvaler og narhvaler i Østgrønland, men vores bidrag handler kun
om narhvaler, da der ikke findes jagtbare bestande af hvidhvaler i Østgrønland.
Rådgivning for Ittoqqortoormiit og Tasiilaq: Satellitsporing af narhvaler i Scoresby Sund har vist at
denne bestand af narhvaler er lokal og at de ikke vandrer til Tasiilaq. Tilsvarende er der intet der ty‐
der på at narhvaler fra Tasiilaq‐området besøger Scoresby Sund. Den biologiske rådgivning for de to
områder er udelukkende baseret på det antal narhvaler som blev optalt i fjordene sommeren 2008.
Bestanden i Scoresby Sound er større end bestanden i Tasiilaq og derfor er rådgivningen om den
bæredygtige udnyttelse højere for Ittoqqortormiit end for Tasiilaq.
Planer for kommende forskning og rådgivning: Narhvalerne i Østgrønland blev talt i 2008 med øko‐
nomisk støtte fra den Danske Miljøstyrelse. Siden 2009, og med betydelig ekstern finansiering og
støtte fra de lokale fangere har Pinngortitaleriffik hvert år undersøgt forskellige aspekter af narhva‐
lernes biologi i Scoresby Sund og disse studier fortsætter i 2015. Derudover vil det indenfor de næste
fem år være aktuelt med en ny optælling af narhvalerne i Østgrønland, men dette er et bekosteligt
projekt og Pinngortitaleriffik har ikke midler til at gennemføre det i 2015, hvor der planlæges en op‐
tælling af storhvaler. Ny rådgivning om narhvalerne i Østgrønland afventer at der kommer en ny op‐
tælling fra området. Videnskabelig rådgivning for narhvaler bearbejdes af en fælles arbejdsgruppe
under NAMMCO og JCNB. Næste møde er i marts 2015, men vi forventer ikke ændret rådgivning for
Østgrønland.

Mvh.
Fernando Ugarte
Grønlands Naturinstitut
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