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Vedr.: Notat om hvidhval fangster om sommer og syd for 65oN
I anledning af den seneste fangst af hvidhval i Nuuk skal Grønlands Naturinstitut gøre opmærksom på at NAMMCOs anbefaling fra 2000 om begrænsning i hvidhval-fangst i bestemte områder og årstider, efter vores opfattelse, stadig er gældende.
I 2000 noterede NAMMCOs videnskabelige arbejdsgruppe sig at der var store mængder
hvidhvaler i sydvest (Maniitsoq og Nuuk) og Sydgrønland (Qaqortoq) før 1930 og at den
mest sandsynlige forklaring på hvalernes forsvinden fra disse områder var de høje fangstniveauer. Arbejdsgruppen noterede sig også at hvidhvaler nogle gange blev observeret om
sommeren i alle områder af Vestgrønland og at der tidligere har været oversomrende bestande flere steder i Vest- og Nordgrønland. Normalt fanges der kun enkelte hvidhvaler om
sommeren og de få dyr som opholder sig i Vestgrønland om sommeren kunne få mulighed
for at reetablere sig i disse områder. For at imødekomme dette, blev det anbefalet at der blev
lavet følgende restriktioner på fangsten af hvidhvaler:





Ingen fangst i området fra Uummannaq til Qaanaaq i perioden juni til august.
Ingen fangst i Disko Bugten fra juni til oktober
Ingen fangst i området fra Sisimiut til Maniitsoq fra maj til oktober
Ingen fangst i området syd for 65oN på nogen årstider

Indførelse af disse restriktioner vil ikke påvirke de samlede fangstniveauer nævneværdigt
men vil give en mulighed for at forbedre hvidhvalernes situation i Grønland og vil både være
i overensstemmelse med biodiversitets-erklæringen og med CITES konventionen.
Med venlig hilsen
Mads Peter Heide-Jørgensen og Fernando Ugarte
Afdelingen for Pattedyr og Fugle
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