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Vedrørende fuglebekendtgørelse nr.1 af 5. januar 2017 og
forårsfangst af lomvier
Grønlands Naturinstitut (GN) erfarer, at der med den nye fuglebekendtgørelse af 5. januar
2017, er indført forårsfangst på lomvier i dele af Vestgrønland (zone 2, Upernavik og
Uummannaq forvaltningsområder) som tidligere var helt lukket for forårsfangst. Da dette
uundgåeligt vil forværre den nuværende kritiske bestandsudvikling i Upernavik, ser GN sig
nødsaget til at kommentere denne ændring.
I GN’s seneste rådgivning af 27. oktober 2016 fremhæves det, at kun ynglebestanden i
Qaanaaq tåler fangst i form af forårsfangst. Når GN mener at der her undtagelsesvist kan
dispenseres for det generelle princip om at give fuglene fred op til og gennem ynglesæsonen,
skyldes det den positive eller stabile bestandsudvikling i Qaanaaq og det forholdsvis
beskedne antal fangere der bor i området.
Upernavik området udgør i dag det næstvigtigste yngleområde i Grønland, men forholdene
her er imidlertid helt anderledes end i Qaanaaq. Disse kolonier er reduceret voldsomt i antal
og vi ved fra tidligere erfaringer og nutidige beregninger, at lokal fangst har stor negativ
indvirkning på ynglebestandene. Som redegjort i førnævnte rådgivning er de to nordlige
kolonier i Upernavik samlet set reduceret med ca. 46% siden 1990 og for samme periode ca.
74% for de sydlige kolonier. To kolonier er helt forsvundet fra det sydlige Upernavik siden
2003, og de resterende to kolonier er nu så små at de også er i fare for at uddø. Forårsfangst i
Upernavik og Uummannaq området i perioden 15. april – 15. maj, som angivet i §8, stk. 6 i
bekendtgørelsen, vil uden tvivl forværre den risiko markant.
Det er nævnt i Selvstyrets pressemeddelelse af 28. december 2016 om den nye
fuglebekendtgørelse, at bekendtgørelsen skal revideres på ny med henblik på at indarbejde
GN’s nyeste rådgivning. GN’s rådgivning om at det kun er ynglebestanden i Qaanaaq der
tåler forårsfangst, er imidlertid ikke ny. Det har været GN’s anbefaling i adskillelige år og
ligeledes blev det generelle princip om fred i yngletiden indført allerede i 2001. Endvidere er
beslutningen om forårsfangst i strid med FN´s Bæredygtighedskonvention samt dertil
hørende forsigtighedsprincip. GN anbefaler derfor at forårsfangsten i zone 2 fjernes allerede
inden den forestående ynglesæson i 2017. Blot et eller to år med forårsfangst i zone 2 kan nå
at gøre stor skade på kolonierne i Upernavik.
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Den nye fuglebekendtgørelse indfører samtidig markante reduktioner i vinterfangsten af
lomvier i Grønland. Dette er i tråd med GN’s tidligere rådgivning (om end vi nu anbefaler
totalfredning), men som tidligere redegjort vil en sådan reduktion primært tilgodese de
reducerede ynglebestande på Svalbard og Island, og kun i mindre grad den grønlandske
ynglebestand. En mindre vinterfangst i Vestgrønland kan altså ikke kompensere for den nye
forårsfangst. Med indførsel af forårsfangst i Upernavik og Uummannaq, vil den grønlandske
ynglebestand samlet set være værre stillet end den var med fuglebekendtgørelsen fra 2009.

For yderligere informationer, kontakt:
Seniorforsker Flemming Ravn Merkel på flme@natur.gl eller +45 3078 3173
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