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Vedr.: Anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014
En anmodning fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) d. 22. april 2013 til Pinngortitaleriffik
Grønlands Naturinstitut, om biologisk rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokser for efteråret 2013/vinteren
2014 indeholdt følgende spørgsmål:
1) Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte for
valtningsområder?
2) Kan Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner eller om
råder?
3) Kan Pinngortitaleriffik GrØnlands Naturinstitut anbefale [kØns] selektiv fangst på Ivittuut [moskusokse]
bestanden?
—

—

—

Dette dokument er Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstituts (GN) justering til biologiske rådgivning til Grønlands
Selvstyres Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) vedrørende fangst på rensdyr (Ron gifer tarandus
spp.) i Vest- og Nordvestgrønland, samt fangst på moskusokse (Ovibos moschatus) i hele Grønland for efteråret 2013
/ vinteren 2014 for følgende regioner:
—

Rensdyr: Naternaq (1), Nord (2), Midt (3), Syd (4-5), Paamiut (6-7), Inglefield Land og Prudhoe Land (10), Olrik Fjord
(9), Nuussuaq Halvø (8) og Ivittuut (11). Tallet i parentes henviser til fangst-regionnummer (Fig. 1).
Moskusokser: Inglefield Land, Kap Atholl, Svartenhuk HalvØ, Naternaq, Sisimiut, Kangerlussuaq, lvittuut, Jameson
Land og Indre Scoresbysund Fjord (Fig. 2).
Anbefalingerne præsenteret i dette dokument gælder udelukkende den kommende jagtsæson, dvs, efteråret 2013
og vinteren 2014.
Ligesom tidligere rådgivninger for rensdyr og moskusokse anbefales jægere at nedlægge lige store andele af hanner
og hunner, idet målet er at bevare en naturlig kønsfordeling. Ydermere ønskes et øget samarbejde for at fremme
tilbagemeldingsfrekvensen af særmeldingsskemaer.
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Biologiske anbefalinger for rensdyr
Spørgsmål 1: Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte
forvaltningsområder?
Svar 1: Pinngortitalerifflk’s anbefalinger, med kun en enkelt ændring, svarer til rensdyrrådgivning fra 2011 og 2012.
Nyt er anbefalet inddragelse af tidligere forvaltningstiltag vinter-/forårsfangst på rensdyr. Denne inddragelse bety
der lukning af vinter-/forårsfangsten, gælder hele Vestgrønland for 2013-2014 og både for erhvervs- og fritidsfange
re.
Spørgsmål 2: Kan Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner
eller områder?
Svar 2: Vinter-/forårsfangst på rensdyr i Vestgrønland er ikke en tradition men blev forslået og oprettet indenfor de
sidste 10 år. Vinter-/forårsfangst blev implementeret som et midlertidigt forvaltningstiltag for at reducere de høje
tætheder af rensdyr. Vinter-/forårsfangst på rensdyr bliver nu frarådet i samtlige jagtområder i hele Grønland for
2013-2014, med kun to undtagelser:
1) Trofæfangst, uanset område, kan undtages denne lukning, fordi antallet af dyr taget til trofæfangst er be
skedent og ikke anses for at forstyrre bestandene meget.
2) lnglefield Land / Prudhoe Land og Olrik fjord: eventuelle ændringer og en kvotesat vinterfangst i en afgræn
set periode og i et afgrænset område kan vurderes ud fra diskussioner/samråd med lokale fangere.
—
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Biologiske anbefalinger for moskusokser
Spørgsmål 1: Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte
forvaltningsområder?
Svar 1: Pinngortitaleriffik’s anbefalinger svarer til moskusokserådgivning fra 2011 og 2012.
Svar spørgsmål 2: Kan Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner
eller områder?
Svar 2: Vinter-/forårsfangst på moskusokser frarådes generelt i samtlige jagtområder undtagen:
1) I Kangerlussuaq og Sisimiut vinter-/forårsfangst kan tillades fra. d. 1. januar til d. 28. februar 2014. Dog med
det forbehold, at hvis bestanden skal undersøges/tælles kan jagten først påbegyndes 1. februar 2014. Dette
vil blive oplyst i løbet af efteråret 2013.
2) Trofæfangst, uanset område, kan undtages dette forbud, fordi fangstantallet er beskedent og ikke anses for
—

at forstyrre bestandene meget.
3) Jagtområder ved Inglefield Land, Kap Atholl, Jameson Land, Indre Scoresbysund Fjord og lvittuut: eventuelle
ændringer og en kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og et afgrænset område kan vurderes ud fra
diskussioner/samråd med lokale fangere.
Svar spørgsmål 3: Kan Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut anbefale [kØnsj selektiv fangst på lvittuut [mo
skusokse] bestanden?
Svar 3: Pinngortitaleriffik’s anbefaling for moskusoksefangsten ved lvittuut er, at der nedlægges lige mange hanner
og hunner. Vi forventer at der er en nogenlunde ligelig kønsfordeling på nuværende tidspunkt og dette anbefaler vi
opretholdt.
—

Med venlig hilsen

/,/
Christine Cuyler, Ph.D.
Forsker
Ved hæftet:
Bilag i Pinngortitaleriffik’s rensdyrrådgivning for 2011-12
Bilag 2 Pinngortitaleriffik’s moskusrådgivning for 2011-12
Bilag 3— Pinngortitaleriffik’s 2012-13 justering til rådgivninger 2011-12.
—

—
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