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Bemærkninger til forslag om ny fuglebekendtgørelse, 20. februar 2009 (forventet ikrafttrædelse 1. marts 2009)
Et forslag om ny fuglebekendtgørelse er ved at blive behandlet af landstyret. Sidste gang fuglebekendtgørelsen blev ændret, i februar 2008, fik Pinngortitaleriffik en halv dags høringsfrist til at kommentere ændringerne. Denne gang er bekendtgørelsen blevet indstillet til landstyret uden en formel høringsproces. GN finder det yderst beklageligt den måde høringsprocessen, eller mangel på samme, er foregået på, jfr.brev til DFFL af 18. februar 2009.
Pinngortitaleriffik har til formål at rådgive Grønlands Hjemmestyre angående en bæredygtig
brug af de levende ressourcer, og vi føler at det stemmer overens med dette formål, at afgive
en uopfodret vurdering af den nye fuglebekendtgørelse til Departementet.

Positive elementer i den nye bekendtgørelse:

1

-

Jagtperioden på almindelig ederfugl i området fra Kap Farvel til Qeqqata Kommunes
nordlige grænse fastholdes i forhold til bekendtgørelsen fra 2004 og slutter 28./29. februar. I 2008 blev jagten midlertidigt forlænget til 15. marts og denne udvidelse er således annulleret igen. Området (Sydvestgrønland) udgør overvintringsområde for
størstedelen af de grønlandske og canadiske ynglefugle, og for at sikre en tilstrækkelig rekruttering af ynglefugle til de grønlandske og canadiske kolonier, er det vigtig at
jagten i hovedovervintringsområdet ikke omfatter sen vinter og forår. Dette kan i en
vis udstrækning kompensere for udvidet jagt i nordlige områder.

-

Der er indført forårsjagt på ederfugl fra 1. marts – 30. april fra Qeqqata nord til
Qaanaaq syd. Dette er umiddelbart i strid med princippet om ”sikring af bedst mulig
succes for fuglenes yngledygtighed”1, men til gengæld kan udvidelsen forsvares med
at der er konstateret stor fremgang i ynglebestanden i dette område. Det er meget væsentligt at overvågning og forvaltning følges hånd i hånd. Det er sket i dette tilfælde.
Udvidelsen forudsætter dog forsat overvågning, idet man ikke på forhånd kan vide
hvor stort jagtudbyttet og forstyrrelseseffekten vil blive. En udvidelse af jagtperioden

Kommissorium fra frednings og naturudvalget til Fuglebekendtgørelsens Arbejdsgruppen:
- Bæredygtighedsprincippet fastholdes lokalt og nationalt
- Sikring af bedst mulig succes for fuglenes yngledygtighed
- Fuglene skal have absolut fred i yngletiden
- Forsigtighedsprincippet skal håndhæves
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bør følges op af forsøg med en ny forvaltningsstrategi, hvor der etableres jagtfrie nøgleområder.

-

Jagttiden på ride slutter nu 28./29. februar. I 2008 blev jagten midlertidigt forlænget
til 30. april og denne udvidelse er således annulleret igen. Dette er i tråd med GNs
nuværende og tidligere anbefalinger. Riden er i tilbagegang de fleste steder i Grønland. GN støtter principielt at de officielle jagttider udgør reelle jagttider, og da riden
trækker væk fra Grønland ville en afslutning af jagtperioden den 1. december være en
tilpasning til de aktuelle forhold.

-

Blisgåsen totalfredes. Hidtil har jagttiden været 1. september – 15. oktober. Bestanden er inden for de sidste 15 år gået meget tilbage, måske pga. øget konkurrence fra
canadagås. Totalfredningen er en naturlig følge af denne udvikling og i overensstemmelse med ønsket om en bæredygtig forvaltning. Udvidelsen af jagttiden på canadagås med 14 dage er sket med argumentationen at de to arter muligvis står i et indbyrdes konkurrenceforhold og at canadagåsen i disse år øger sin udbredelse og bestandsstørrelse. Dette forhold er i nogen grad dokumenteret

-

Begrebet at undgå unødig forstyrrelse er blevet præciseret på flere punkter, i overensstemmelse med GN, notat af 21.5.2008, hvilket er yderst positivt. Den tidligere
formulering var meget svævende og vanskelig at overholde.

-

Jagttiden på mallemuk er forkortet betydeligt fra 1. september - 31. maj til 1. september - 31. oktober, altså nu kun to måneders jagt. I praksis har ændringen ikke den
store betydning, idet de fleste fugle forlader Grønland hen på efteråret, men GN støtter principielt at de officielle jagttider udgør reelle jagttider. Bestandsudviklingen for
mallemuk i Grønland kendes ikke, da arten ikke overvåges, så af den grund bør arten
forvaltes efter forsigtighedsprincippet. Uummannaq står for næsten 90 % af den samlede fangst i Grønland (normal < 1000 fugle), som primært foregår i september.

Betænkeligheder ved den nye bekendtgørelse:

-

Forårsjagt i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit er tilladt fra 1. marts til hhv. 15. juni og
31. maj på lomvier, ederfugl og kongeederfugl. Dette blev genindført i 2004 (fjernet i
2001) og er således ikke nyt for 2009 bekendtgørelsen. Ikke desto mindre strider det
mod flere af principperne om bæredygtig udnyttelse (fred i yngletiden og forsigtighedsprincippet, se fodnote på s. 1), og ingen af disse fangster kan forsvares med baggrund i biologisk viden. Godt nok menes bestandene af lomvie og ederfugl at være
stabile i Qaanaaq, men der er oftest 10 eller 20 år imellem optællingerne, hvilket gør
usikkerheden stor. I Ittoqqortoormiit er lomvierne i tilbagegang, mens bestandsstatus
for ederfugl er ukendt. Ligeledes er bestandsstatus for kongeederfugl ukendt begge
steder.

-

Den allerede tilladte ægindsamling fra mallemuk, svartbag og gråmåge indtil 31.
maj, er nu udvidet til også at omfatte erhversfangere med salg for øje. Samtidig udvides perioden til 15. juni fra Qeqqata nord til Qaanaaq syd. GN skal gøre opmærksom
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på, at ægindsamling grundlæggende strider mod de to bærende principper om bedst
mulig ynglesucces for fuglene, og at fuglene skal have fred i yngletiden. Dertil kommer, at andre arter, der yngler i tilknytning til mallemuk, svartbag eller gråmåge også
udsættes for forstyrrelser og risikerer at blive udsat for ægindsamling og/eller prædation. Eksempelvis yngler gråmåge og svartbag ofte i tilknytning til ederfuglekolonier.
Af denne grund anbefalede GN i FAG, at indsamling af æg fra de store mågearter bør
kombineres med muligheden for at have fredede områder evt. med monitering af de forskellige kolonier med og uden ægindsamling og forslag om forbud mod mågeægindsamling i edderfuglekolonier.

-

Traditionel ungefangst af mallemuk tillades fra 15. oktober fra Qeqqata nord til
Qaanaaq syd. Formuleringer ”traditionel ungefangst” er ikke præciseret tilstrækkeligt
til at undgå misforståelser. Der har i denne forbindelse været tale om ungefangst på
vandet (med netstang), hvilket ikke er forstyrrende i kolonierne. Uden en præcisering
af bestemmelsen vil det kunne forstås sådan, at ungefangst i kolonierne er omfattet,
sådan som der har været tradition for i Uummannaq, hvilket potentielt er meget forstyrrende. Enhver udnyttelse af mallemuk strider dog imod forsigtighedsprincippet,
idet bestandsudviklingen er ukendt for mallemuk i Grønland. Den overvåges ikke.

-

Jagt på trækkende gæs er fortsat tilladt i Ittoqqortoormiit indtil 31. maj. Denne ændring blev indført med Fuglebekendtgørelsen i 2004. Det bør præciseres hvad der
menes med trækkende gæs (evt. formuleret som jagt ved iskanten), idet der også findes gæs på rastepladserne på dette tidspunkt. Disse bør ikke forveksles med trækkende gæs.

-

Jagt på tejst er udvidet med en måned, til og med 31. marts. Principielt i strid mod
forsigtighedsprincippet, idet vi ved meget lidt om bestandsudviklingen, men kan forsvares med at tejsten er den mest udbredte ynglende vandfugl i Grønland.

Med venlig hilsen

Fernando Ugarte
Chef for Afdelingen for Pattedyr og Fugle
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