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Narhval påsættes satellitsender (fotoforlæg af Carsten Egevang)

I årtusinder har lokalbefolkningernes kendskab til narhvalens kommen
og gåen været tilstrækkelig viden til at sikre overlevelse af hvaler, folk
og kultur. Det er det ikke længere. I dag er det nødvendigt at have et
langt mere detaljeret billede – og vi er godt på vej.
Lokalbefolkninger og biologer har i fællesskab og ved hjælp af avanceret kommunikationsteknik skabt grundlaget for et nyt kvotesystem.
Fangstkvoter på narhval (og hvidhval) blev introduceret i Grønland i 2004-2005 for at
sikre, at hvalerne også i fremtiden vil være der for de befolkninger, der lever af dem.
Narhvalbestandene1, der lever ved Grønland og Canada, forvaltes i en fælles grønlandsk-canadisk kommission, JCNB2.
Den ny kvotemodel bygger på bl.a. 20 års arbejde med satellitsporing af narhvaler fra
fem af narhvalernes kendte sommeropholdspladser. Biologer fra Grønlands Naturinstitut og det canadiske fiskeriministerium har sammen med lokalbefolkninger fanget
og udstyret narhvaler med satellitsendere og således løftet en opgave, som ingen af
parterne har kunnet løfte alene.

Fangst i Grønland belaster canadiske narhvalbestande
Biologerne skelner i øjeblikket mellem otte forskellige grupper af narhvaler, som betragtes som bestande. De navngives efter de højarktiske områder (Figur 1 a, side 2),
hvor de tilbringer sommeren (: sommeropholdspladser). Parring og ungefødsel foregår om foråret, når hvalerne er på vej mod sommeropholdspladserne. Resten af året
er de på vandring i lavarktiske drivisområder, som ofte ligger langt fra sommeropholdspladserne.
I Vestgrønland fanges narhvalerne, når de opholder sig på sommeropholdspladserne
i Melville Bugt og Inglefield Bredning. Men der drives også jagt på bestandene, når de
vandrer; eksempelvis udnyttes den canadiske narhvalbestand, der hører til omkring
Somerset Island (Figur 1a, lys blå), hovedsageligt af grønlandske fangere i Uummannaq-området (Figur 1b, lys rød). Fangst i Grønland belaster altså bestande i Canada,
og det er bl.a. dét, den ny forvaltning søger at tage højde for.

Internationale kvoter
Grønland og Canada har ind til 2015 fastsat hver deres fangstkvoter, som ikke har taget hensyn til fangst på tværs af grænserne. Det har været en udfordring for forvaltningerne i de to lande. Der har reelt ikke været kontrol med, om små bestande er
blevet overudnyttet ved at blive jaget både i Grønland og Canada.
Af disse årsager blev forvaltningen i slutningen af 2015 løftet op på et internationalt
plan: Kvoter skal fremover fastsættes på tværs af landegrænser på grundlag af viden
om, hvilke bestande der bidrager til fangster i de forskellige fangstområder.
Det vigtigste princip i den ny kvotemodel er at tillade de enkelte fangstområder (Figur 1 b og Tabel 1, side 6) at nedlægge netop så mange hvaler til sammen, som de
belastede bestande kan tåle. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi nu har viden om, hvor

1

Bestand = En gruppe individer af samme art, som formerer sig med hinanden og ikke med individer uden for gruppen.
2 Joint Commission for the Conservation and Management of Narwhal and Beluga.
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Figur 1. Narhvalernes sommeropholdspladser (a) og fangstområder sommer og vinter (b)

2

narhvalerne opholder sig i løbet af året, og hvilke hvaler der bidrager til fangsterne i
de forskellige områder.

Vandringer følges fra 850 kilometers højde
Hverken udseende eller genetik kan anvendes til at fastslå, fra hvilket sommeropholdssted hvalerne i de enkelte jagtområder kommer (Boks 1). Derfor har det været
nødvendigt til at finde andre måder til at afgøre dette.
Biologer fra Grønlands Naturinstitut og lokale fangere har gennem 20 år indfanget
narhvaler på deres sommeropholdssteder og påsat satellitsendere (forside, Figur 3,
side 5 og Figur 4, side 7), som kan spore dyrenes bevægelser. Hver sender har sit eget
unikke signal, som ca. 850 kilometer over havoverfladen opfanges af en satellit. Signalet videresendes via en antenne på Jorden til en database, hvorfra det kan hentes
ud på en computerskærm. Biologerne kan så følge de enkelte hvalers bevægelser
som spor på et kort.
Boks 1
Ofte kan bestande af dyr, der holder til i forskellige områder, skelnes fra hinanden med moderne
genteknologi (f.eks. DNA-sekvensering): En prøve af hud fra en hval analyseres og vil afsløre dyrets
genetiske profil eller ”fingeraftryk”. Den kan man så sammenligne med andre individers profiler. Er
to dyr i nær familie med hinanden, vil de have samme eller meget ens profiler; omvendt vil dyr fra
forskellige familier oftest have forskellige profiler.
Problemet med narhvaler ved Grønland og Canada er, at de med den nuværende teknologi ser genetisk meget ens ud, dvs. det er umuligt at skelne en genetisk profil fra den ene narhvalbestand fra
en profil fra den anden. Det gælder dog ikke narhvaler fra Vest- og Østgrønland, som er genetisk
forskellige og derfor kan skelnes fra hinanden.

Fordi hvalerne er mærket med sendere på sommeropholdspladserne, ved biologerne
præcis, hvilken bestand hver mærket hval tilhører. Signaler fra de mærkede hvaler vil
derfor give et billede af, hvor dyr i de enkelte bestande vandrer hen i løbet af året.
Denne viden om de forskellige narhvalbestandes bevægelser og geografiske tilhørsforhold har dannet det videnskabelige grundlag for den ny forvaltning.

Grundlaget for fordeling af narhvalkvoter
Der foreligger relativt solid viden om, hvordan narhvaler bevæger og fordeler sig i
havområderne, hvor og hvornår narhvaler bliver fanget, og hvor mange de er (Boks 2
nedenfor).
En videnskabelig arbejdsgruppe under JCNB og NAMMCO3 har udviklet en metode,
hvorpå de tilgængelige oplysninger om narhvaler kan anvendes til at fastslå, hvor
mange dyr fra hver bestand4 der bliver fanget i de forskellige jagtområder.

3
4

North Atlantic Marine Mammal Commission (Kommissionen for Nordatlantiske Marine Pattedyr)
Dvs. hvaler, der har samme sommeropholdssted.
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Hvor mange hvaler fanges?
Det totale antal af fangne narhvaler kan
med ret stor sikkerhed fastslås. Grønland
har en tidsserie med troværdige fangstniveauer fra Vestgrønland i perioden fra
1862 til 2015. Fangsterne er inddelt i
fangstdistrikter, og tallene er korrigeret sådan, at der tages højde for manglende rapportering5 af fangne hvaler og hvaler, der
er dræbt, men mistet og ikke rapporteret.

Hvor og hvornår fanges hvalerne?
Narhvaler fanges 11 forskellige steder i
Figur 2. Biolog Aili Labansen fra Grønlands NaVestgrønland og det nordlige Canada (vist
turinstitut måler afstanden til en narhval under
med rødt i Tabel 1, side 6). Nogle steder
tælling fra fly
finder jagten sted på en enkelt årstid
(f.eks. om sommeren ved Qaanaaq), mens der andre steder fanges narhvaler på flere
forskellige årstider; f.eks. fanges der forår, sommer og vinter ved Pond Inlet (Tabel 1,
side 6).
For at tage højde for både sted og tid inddelte arbejdsgruppen fangster af narhvaler
langs Grønlands og Canadas kyster i fire sæsoner (vist med blåt i Tabel 1, side 6) svarende til





forårsvandringer
efterårsvandringer
perioden for ophold på sommeropholdssteder
perioden for ophold i overvintringsområder.

Boks 2. Antallet af narhvaler følges fra fly
Den eneste brugbare metode til tælling af hvaler er i øjeblikket observationer fra fly, og alle hvalarter i Grønland tælles på denne måde med nogle års mellemrum. De tre grønlandske bestande af
narhvaler tælles dog oftere på grund af det særlige ansvar, Grønland og Canada har sammen.
Grønlands Naturinstitut har gennemført tællinger i 1981-82, 1991, 1993-94, 1998-99, 2000-01,
2007, 2008, 2012, 2014 og 2016. I 2014 blev der f.eks. fløjet en strækning på næsten 2000 km for at
tælle narhvaler i Melville Bugt. På baggrund af disse optællinger er bestanden af narhvaler i Melville Bugt og den østlige Baffin Bugt anslået til at være knapt 3.000 individer.
En hvaltælling i Nordvestgrønland (Inglefield Bredning, Smith Sund og Melville Bugt) koster samlet i
omegnen af 3 millioner kroner med flyvning og efterfølgende analyser. En tælling i Canada skal
dække et område, der er 4-5 gange så stort, koster mindst 10 millioner kroner. Det er derfor i høj
grad et økonomisk spørgsmål, hvor ofte tællinger kan udføres.

5

Fangster, der ikke er rapporteret, kan bl.a. afsløres ved at sammenligne antallet af rapporterede narhvalfangster
med mængden af mattak, der er solgt. Det kræver dog en statistik på mattakhandlen. Antallet af mistede hvaler vurderes på baggrund af indsamlet viden om de enkelte fangersamfund, tidspunktet på året og jagtmetoder.
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Foto: Carsten Egevang

Figur 3. Fangere og forskere fanger narhval til mærkning ved Østgrønland i 2016

I alt skelnes der i kvotemetoden mellem 24 forskellige fangster6 (hvert af krydserne i
Tabel 1 repræsenterer en fangst) fordelt over 4 årstider på 8 forskellige steder. Opgaven består i – for hver af de 24 fangster – at fastslå, hvor mange narhvaler der fanges,
og hvilke bestande de med størst sandsynlighed kommer fra.

Princippet i fordelingen af narhvalkvoter
For hver af de 24 fangster forsøger biologerne af fastslå, hvor stor en procentdel af
de fangne hvaler der kommer fra de forskellige sommeropholdssteder. Udtrykt på en
anden måde forsøger man at finde ud af, hvilke narhvalbestande der bidrager til hver
enkelt af de 24 fangster. Det er her, oplysninger fra satellitterne kommer ind.

Variationer i jagten
I Upernavik fanges der kun på én årstid, og alle fangne hvaler kommer fra Melville
Bugt-bestanden. Det samme gælder Qaanaaq, hvor der kun fanges narhvaler fra Inglefield Bredning. I Grise Gjord fanges narhvaler forår, sommer og efterår, og alle
kommer fra Jones Sound i Canada.
I Disko Bugt fanges der kun om vinteren, men hvalerne menes at komme fra tre forskellige bestande: 16 % kommer fra Melville Bugt, 32 % kommer fra Admiralty Inlet,
og 52 % kommer fra Eclipse Sound. Det betyder, at omkring 84 % (32+52) af fangsten
stammer fra canadiske bestande. Det forsøger den ny kvotefordeling at tage højde
for, idet kvoten afspejler fordelingen af bestandene i de forskellige fangster.

6

Defineret som en kombination af et fangststed og et tidspunkt.
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Tabel 1. Narhvalfangster defineret på baggrund af sted og tid
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Et tænkt eksempel på regulering af kvoten
Følgende tænkte situation illustrerer fordeling og regulering af kvoten:



Narhvalbestanden i Eclipse Sound i Canada går 50 % tilbage og kan fremover
kun tåle halvdelen af det hidtidige fangstniveau
o Narhvalbestandene i Melville Bugt og Admiralty Inlet går ikke tilbage
Hvordan påvirker det kvoten i Disko Bugt?

Som omtalt i forrige afsnit kommer cirka halvdelen (52 %) af alle de narhvaler, der
fanges i Disko Bugt, fra Eclipse Sound. Det svarer til 31 hvaler ud af den samlede narhvalkvote på 60 individer i Disko Bugt. Den del af kvoten skal skæres ned til halvdelen
(16) for at lette presset på bestanden i Eclipse Sound.
Narhvalbestandene i Melville Bugt og Admiralty Inlet, som leverer resten af fangsten i
Disko Bugt, er ikke gået tilbage. Derfor vil kvoten på dem være uændret – dvs. fangerne i Disko Bugt kan stadig tage 10 narhvaler fra Melville Bugt (16 %7 af 60) og 19
fra Admiralty Inlet (32 %8 af 60).
Den nye kvote for Disko Bugt, som tager hensyn til tilbagegangen i narhvalbestanden
i Eclipse Sound, vil altså se sådan ud: 16 narhvaler fra Eclipse Sound, 10 fra Melville
Bugt og 19 fra Admiralty Inlet. Med den nye kvote vil der blive fanget færre narhvaler
i Disko Bugt – 44 mod 60 tidligere – fordi der er fjernet 16 fra Eclipse Sound-bestanden.
7
8

16 % kommer fra Melville Bugt.
32 % kommer fra Admiralty Inlet.
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Kvoterne skal selvfølgelig ikke bare reguleres i Disko Bugt, men i alle områder hvor
der fanges narhvaler fra Eclipse Sound.

Kvoterne skal sikre vækst i narhvalbestandene
Størrelsen af kvoterne i de forskellige fangstområder i Grønland og Canada er fra
2016 anbefalet på baggrund af den nye metode. Kvoterne i Grønland følger en treårig plan, som er vedtaget af Naalakkersuisut, Grønlands Selvstyre, på baggrund af
den biologiske rådgivning. Metoden er også ved at blive indført i Canada.
Rådgivningen, der udarbejdes af JCNB, søger at fastlægge et fangstniveau, der er bæredygtigt. Det kan i øjeblikket ikke lade sig gøre at regne sig frem til et præcist bud på
et bæredygtigt fangstniveau, fordi der ikke foreligger tilstrækkeligt med observationer og målinger. Derfor gives rådgivningen ud fra et forsigtighedsprincip. Rådgiverne
har valgt et fangstniveau, der med 70 %’s sandsynlighed9 sikrer, at bestandene ikke
går tilbage i de næste fem år, hvis niveauet overholdes.
Biologerne anbefaler, at bestandene tælles regelmæssigt for at justere rådgivningen,
så den så godt som muligt hænger sammen med reelle antal hvaler.
Rådgivningen benytter sig af al tilgængelig traditionel fangerviden, som omfatter
stort set alle hemmeligheder, der kan aflures i havniveau. De fleste af de tilbageværende huller i biologernes viden kan imidlertid kun udfyldes ved hjælp af moderne
teknik – og en masse benarbejde. Forskere og forvaltere håber på en plan, der i
mange år fremover kan sikre undersøgelser og mærkninger af narhvalbestandene.
Kun sådan sikres en regelmæssig revurdering af hver bestand og bestandsestimater,
der ikke forældes. Det er i øjeblikket den eneste kendte vej til målet: en fremtidig bestand af narhvaler til grønlandske og canadiske fangere.

Foto: Carsten Egevang

Figur 4. Narhval sendes af sted med satellitsender monteret på ryggen
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Hvis der blev drevet fangst i det anbefalede omfang i en periode på fem år, og det kunne lade sig gøre at skrue tiden
tilbage og gentage den femårige periode 10 gange, ville bestandene være stabile eller vokse i 7 (= 70 %) af de 10 gentagne perioder. I tre af perioderne ville de formindskes – statistisk set.
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