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Gældende konklusioner vedrørende eventuelle skadevirkninger i forbindelse med eksport fra Grønland af produkter udvundet af hvidhvaler (Delphinapterus leucas)
I henhold til CITES, artikel IV, paragraf 2, må der alene gives eksporttilladelse, hvis en sådan
eksport ikke ifølge den eksporterende stats videnskabelige myndighed vil være til skade for
artens overlevelse.
I afgørelsen af i hvilket omfang udnyttelse af hvidhvaler i grønlandske farvande eventuelt
kan påvirke de naturligt forekommende bestande, er der gjort følgende overvejelser:

Konklusioner vedrørende eventuelle skadevirkninger i forbindelse med eksport
I betragtning af, at:
1 Hvidhvalskvoterne har gennemgået en gradvis reduktion, og at Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har meddelt, at der vil blive implementeret en 3-årig kvoteplan
i 2008 med det formål at bringe fangstmålene på niveau med den biologiske rådgivning inden 2010.
2 Faktiske fangster har været betydeligt lavere end kvoterne.
3 Der under overvågningen i 2006, i modsætning til undersøgelser udført i 1980erne og
1990erne, som afslørede en drastisk nedgang i antallet af hvidhvaler, ikke fremkom
klare tegn på en drastisk nedgang i antal.
4 Antallet af de udstedte CITES-beviser tyder på, at de tænder der indgår i den internationale handel, stammer fra et relativt lille antal hvidhvaler.
5 Handel med hvidhvaltænder ikke er udbytterigt for jægeren, da udtrækning og rensning af tænder kræver en betragtelig arbejdsindsats, og prisen på tænder er relativt
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lav.

Konkluderes det, at den internationale handel med hvidhvalprodukter IKKE er til skade for
den vestgrønlandske hvidhvalbestand.
Bæredygtigheden af hvidhvalfangsten i Grønland er betinget af, at den nuværende nedadgående fangsttendens fortsætter i de kommende år.
Det er vigtigt at lægge mærke til, at der skulle foreligge en ny biologisk rådgivning for forvaltning af hvidhvalfangsten sidst i 2008.

Med venlig hilsen

Fernando Ugarte
Chef for Afdelingen for Pattedyr og Fugle
Videnskabelig myndighed for CITES i Grønland
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