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Høring vedr. mulighed for vinterjagt på rensdyr 2015
Denne høring handler om genåbningen af vinterjagt på rensdyr i andre områder end Inglefield
Land / Prudhoe Land og Olrik Fjord samt betalingsjagt. Jagtområderne omfattet af høringen er
Nuussuaq Halvø, Naternaq, Kangerlussuaq‐Sisimiut, Akia‐Maniitsoq, Ameralik, Qeqertarsuat‐
siaat, Qassit, Neria og Ivittuut/Jagtregion 11 (Figur 1).
Grønlands Naturinstitut anbefaler ikke genåbning af vinterfangst på rensdyr på Nuussuaq
Halvø og i Naternaq, Kangerlussuaq‐Sisimiut, Akia‐Maniitsoq, Ameralik, Qeqertarsuatsiaat,
Qassit, Neria og Ivittuut/Jagtregion 11.
I 2013 anbefalede Grønlands Naturinstitut inddragelse af tidligere forvaltningstiltag med vin‐
ter‐/forårsfangst på rensdyr. Denne anbefaling af ingen vinterfangst begrundes med følgende,
der ikke var klart formuleret i rådgivningen 2013:



Antallet af rensdyr er tilsyneladende blevet tilpasset føde‐grundlaget (kalve produktio‐
nen er stabil eller tiltagende i de fleste bestande). Derfor er der ikke umiddelbart et
ønske om en yderligere reduktion af bestandene.
Opretholdelse af de nuværende bestands‐ og rekrutteringsantal understøtter en åben
efterårsfangst i flere af jagtområderne i Vestgrønland. Vinterfangst – med de forstyr‐
relser det medbringer – kan forringe kalverekrutteringen, hvilket er ugunstigt for en
fortsat lang åben efterårsfangst. For at sikre en god kalverekruttering skal de drægtige
køer have fred og ro over vinter‐/forårsperioden, fordi rensdyrkøerne bruger deres
egne kropsreserver til udviklingen af fosteret og til mælkeproduktion i 1‐2 uger efter
fødslen. Hvis køernes kropsreserver mindskes på grund af vinterjagt, risikerer man en
øget kalvedødelighed og dermed en lavere kalverekruttering og en faldende bestande.
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Figur 1. Navne på rensdyrbestande i Vest‐ og Nordvestgrønland samt fangstregionnummer og
regionnavn.

