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Vedr. forslag til Inatsisartut om forlængelse af jagttiden for lomvie.
I en henvendelse dateret den 7. september 2011 beder Styrelsen om Pinngortitaleriffiks/Grønlands
Naturinstituts (GN) udtalelse omkring forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om
beskyttelse og fangst af fugle, således at jagttiderne for Polarlomvie i området fra Qeqqata Kommunias
nordlige grænse til forvaltningsområdet Qaanaaqs nordlige grænse, samt Østkysten, ændres til at begynde
den 15. august og slutte d. 28./29. februar.
Ifølge den gældende bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle, gælder
efterårs- og vinterjagten af polarlomvie og atlantisk lomvie (herfra benævt lomvie) fra d. 1. september til og
med den 28/29. februar, i de føromtalte områder.
Ved sidste evaluering af fuglebekendtgørelsen i 2008 anbefalede fuglearbejdsgruppen, at der ikke skulle
ske en udvidelse af jagttiden på lomvie. Dette var baseret på GNs overvågningsdata, som viste en fortsat
nedgang i antallet af ynglefugle i Grønland. Siden har GN fået indhentet nye data fra Upernavik området
(2008 og 2010), Ittoqqortoormiit (2010) og Diskobugten (2010 og 2011). De fleste af de nye tal er rene
tælledata, som ikke er korrigeret for døgnvariation, men det kan konstateres at der stadig ikke er tegn på
fremgang i ynglepopulationen. Derimod tyder de fleste data ligefrem på yderligere tilbagegang (se vedlagte
kort med lomvietælletal).
En udviddelse af jagten til at begynde tidligere på sæsonen, og dermed tættere på ynglesæsonen, vil føre til
risiko for øget fangst af yngledygtige fugle fra nærliggende kolonier. Taget i betragtning at den seneste
viden viser tilbagegang i nordlige Upernavik, Diskobugten og Ittoqqortoormiit og forsat lave tal i sydlige
Upernavik, kan en udviddet jagtsæson i de aktuelle områder ikke forsvares som bæredygtigt.
Hermed kan GN ikke anbefale at der sker en udvidelse af jagtperioden på de to arter af lomvie, idet
resultaterne fra overvågningen har konstateret en fortsat nedgang i antallet af grønlandske ynglefugle
igennem en årrække.
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