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Biologisk rådgivning vedrørende ederfugl
I e-mail dateret den 24. februar 2012 beder Departementet om Pinngortitaleriffiks/Grønlands
Naturinstituts (GN) vurdering angående muligheden for at tillade ægsamling i Grønland hos
alm. ederfugl, med reference til den seneste bestandsfremgang i Vestgrønland.
Det er korrekt, at der over det seneste årti er konstateret en betydelig bestandsfremgang for
ederfugl i Vestgrønland, som primært skyldes et betydeligt lavere jagttryk siden 2002. På
trods af dette kan GN dog ikke anbefale ægsamling. Indsamling af æg forsager meget store
forstyrrelser i yngleområderne, og i praksis medfører det også gentagne forstyrrelser, idet
velkendte ynglelokaliteter oftest vil blive besøgt af adskillelige ægsamlere i rugeperioden,
som samtidig er den periode hvor fuglene er mest sårbare overfor forstyrrelser. Forstyrrelserne kan desuden gå ud over andre arter, som yngler på samme eller nærtliggende lokaliteter.
GN henviser til principperne for bæredygtig forvaltning, herunder princippet om fred i yngletiden, som Landstingets Frednings- og Miljøudvalg i sin betænkning af 20. oktober 2007 har
fastsat som bærende elementer i forvaltningen af fuglevildtet. Det bør samtidig nævnes, at
der p.t. kører et erhvervsrelateret projekt i Grønland, som udforsker muligheden for at indsamle og udnytte ederfugledun kommercielt. De to udnyttelsesformer vil være meget svære
at forene. Jævnfør GNs rådgivning om dunsamling af 28. oktober 2011.
I e-mail dateret den 2. marts 2012 beder Departementet desuden om GNs bemærkninger til
en ansøgning fra fisker og fangerforeningen i Nuuk (NAPP), om at forlænge jagttiden i Sydvestgrønland for ederfugl fra 15. marts til slutningen af april måned, nærmere bestemt området fra Kap Farvel til Qeqqata kommunias nordlige grænse.
I den forbindelse skal det nævnes, at der med fuglebekendtgørelsen fra 2009, blev indført
forårsjagt på ederfugl fra 1. marts – 30. april fra Qeqqata nord til Qaanaaq syd. Denne udvidelse var umiddelbart i strid med princippet om ”sikring af bedst mulig succes for fuglenes
yngledygtighed”, men kunne forsvares med at der var konstateret stor fremgang i ynglebestanden i dette område. Udvidelsen skete dog med udgangspunkt i en kortere jagttid i ederfuglenes overvintringsområde i Sydvestgrønland (med stop d. 28./29. februar), som er en forSide 1 af 2
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udsætning for at sikre en tilstrækkelig rekruttering af ynglefugle til de grønlandske og canadiske kolonier. Ikke desto mindre og imod GN anbefalinger, blev jagttiden i Sydvestgrønland
efterfølgende udvidet til 15. marts. Der henvises til tidligere rådgivning fra GN dateret d. 23.
februar 2009 samt d. 10. marts 2010.
Med baggrund i ovenstående kan GN på nuværende tidspunkt ikke anbefale at forlænge jagten yderligere i området fra Kap Farvel til Qeqqata kommunias nordlige grænse. GN har
endnu ikke haft mulighed for at vurdere effekten af de ovennævnte ændringer, der inkluderer
ikke blot jagten til 30. april i nordvest, men også jagten til 15. marts i sydvest. Et vigtigt element i en sådan vurdering er fangststatistikken, som imidlertid oparbejdes med nogen forsinkelse. Det er således først nu, at de endelige tal for 2009 er tilgængelige. GN må som minimum have adgang til fangsttallene for 2010 og 2011 for at kunne vurderer effekten af de tidligere ændringer. Det kan samtidig nævnes, at GN i 2012 foretager en statusevaluering af
moniteringsprogrammet for ederfugl og resultaterne af dette arbejde vil ligeledes være et vigtigt element i vurderingen af de tidligere ændringer.

Med venlige hilsen,
Flemming Merkel
Afdeling for Pattedyr og Fugle
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