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Høringssvar vedrørende hvid- og narhval kvoter for 2016
I november 2015 sendte APNN et høring om forslag til kvoter for narhval og hvidhval der fulgte
den biologiske rådgivning fra Joint Working Group (JWG) under JCNB og NAMMCO.
Det nye i rådgivningen er at anbefalinger til fangst af narhvaler er opdelt per fangstområde
baseret på oplysninger om hvalernes vandringer mellem sommer- og vinterfangstområder i
Canada og Grønland. Rådgivningen giver en samlet anbefalet kvoteforhøjelse på 125 narhvaler
for Vestgrønland (uden Melville Bugten) under forudsætning af at kvoten fordeles imellem de
fem fangstområder som angivet i JWG's rapport (Etah:5; Qaanaaq:98; Melville Bugt:70; Uummannaq:154; Disko Bugt:97).
Den 4. januar 2016, sendte APNN et revideret oplæg, hvor kvoter for narhvaler i Vestgrønland
er opdelt i to områder, Melville Bugten og Vestgrønland (Qaanaaq, Uummannaq og Disko Bugten) med en allokering af 20 narhvaler som fangere fra Upernavik kan tage i Uummannaq.
I det ny oplæg er kvoten for Tasiilaq forhøjet med 10 narhvaler i forhold til 2014, til 28 narhvaler, eller 12 højere end anbefalet i den nye rådgivning. Kvoten for Ittoqqortoormiit bliver det
samme som i 2015, dvs. 70 narhvaler, eller 20 mere end anbefalet i den nye rådgivning.
Oplægget som blev sendt til høring i november 2015 dækkede perioden 2016-2020, medens
det nye oplæg kun er for 2016.
APNN anmoder specifikt om Pinngortitaleriffiks kommentarer angående 1) kvoter for narhvaler i Østgrønland og 2) JCNB/NAMMCOs anbefaling om fredning af hvidhvaler syd for Maniitsoq, hvor hvidhvalerne er blevet udryddet fra et tidligere vinterområde samt i Vestgrønland i
perioder uden for deres almindelig vinterophold.

Narhvaler
Angående kvoter for narhvaler har GN følgende kommentarer til forslaget:
 En flerårig kvoteperiode, som i det oprindelig forslag, giver mulighed for øget fleksibilitet
til at overføre ubrugte fangster, eller trække overfangst fra år til år. En flerårig kvoteperiode er bortfaldet i den nye høring.
 Det anbefales at følge rådgivningen med en opdeling af kvoter i fangstområder i Vestgrønland, da det ellers ikke kan garanteres at fangsten er bæredygtig. Dette kan gøres enten i
selve oplægget til Nalakkersuisut (som i tabel 2 og 3 i høringsrundsendelsen fra november
måned 2015) eller senere af APNN alene.
 Pinngortitaleriffik planlæger en tælling i Østgrønland i 2016, men afhængig af godkendelse af resultaterne af tællingen vil ny rådgivning ikke kunne være tilgængelig før næste
JWG møde i 2017, og kan dermed ikke bruges til kvoter før tidligst i 2018.
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En kvote på mere end 16 narhvaler i Tasiilaq og 50 i Ittoqqortoormiit kan ifølge JWGs oplysninger ikke betragtes som bæredygtig.
Det er sandsynligt at de foreslåede kvoter vil resultere i en negativ CITES erklæring om
Non-Detrimental Findings for handel med narhval-produkter.

Hvidhvaler
Angående fredning af hvidhvaler syd for Maniitsoq, så har området tidligere været brugt af
hvidhvaler om vinteren og muligheden for at overvintrende dyr igen benytter sig af området
kan ikke udelukkes.
JCNB/NAMMCO’s anbefaling tager hensyn til en langsigtet forvaltning. Det er ingen garanti for
at en fredning vil resultere i genkolonisering af området, men jagt på hvidhvaler i området vil
helt sikkert forhindre en genkolonisering. Vi kender ikke eksempler på, at hvidhvaler er kommet tilbage til områder, hvor de tidligere er forsvundet fra. Faktisk, er bestanden i det sydvestlige Grønland globalt set den eneste bestand af hvidhvaler, som er udryddet. Der findes dog
eksempler på andre hvaler og andre havpattedyr som er vendt tilbage til områder hvor de har
været udryddet. Et velkendt eksempel er grønlandshvalen i Disko Bugten.
NAMMCOs rådgivning omhandler udelukkende muligheden for genetablering af forekomster
af hvidhvaler i deres tidligere områder. Der findes andre fordele ved en fredning i enkelte områder, som ikke er blevet diskuteret af NAMMCO. De få hvaler som fanges syd for Maniitsoq
området i dag, hører sandsynligvis til den Vestgrønlandsk Vinterbestand som har sit kerne vinterområde nord for Maniitsoq. Bestanden er i vækst og bliver forvaltet med henblik på at skabe vækst, så bestanden igen når op over dens maksimale ydeevne (Maximum Sustainable Yield
Level). En fredning af hvidhvaler syd for Maniitsoq kan være en faktor som bidrager yderligere
til vækst i bestanden, idet dyrene ville få fred i den sydlige del af deres udbredelse. Dette vil på
lang sigt også resultere i en højere kvote til fangere i hvidhvalens kerneområde nord for Maniitsoq.

Med venlig hilsen

Fernando Ugarte, afdelingsleder

Rikke Hansen, forsker

2

