Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2013-2017
Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2013-2017 for
Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres forventede mål for resultater inden for
instituttets aktivitetssøjler: Overvågning, forskning, rådgivning og formidling.
Klimaforskningscentrets og miljøenhedens aktiviteter er behandlet i afsnit for sig i handlingsplanen.

Personale
Det forudsættes, at instituttet har et velkvalificeret personale, der såvel forskningsmæssigt, logistisk og administrativt er dimensioneret til opgaverne. I ”Appendiks 1: Personale” (side 11) gives
en samlet personaleoversigt og handlingsplan for
personaleudviklingen i afdelingerne. I forlængelse
heraf er der for forskningsafdelingerne opsat en
række resultatmål (f.eks. bestandsopmålinger,
bestandsvurderinger og publikationer), der kan
opgøres årligt.

Instituttet vil således øge sine kontor- og laboratoriefaciliteter fra ca. 2.800 m² til 4.200 m².
Det er en afgørende forudsætning i løsningen af
instituttets lovbundne opgaver, at forskningsfartøjerne ”Paamiut” og ”Sanna” er funktionsdygtige. Fartøjerne udgør en markant post i instituttets budget, og øgede omkostninger til vedligehold for Paamiut og stigende oliepriser har gennem de senere år medført en sænkning af aktivitetsniveauet. Derfor skal der i strategiperioden
opstilles scenarier for og træffes beslutning om
afløsning for det gamle fartøj.

Økonomi
Det forudsættes, at bevillingsniveauet gennem
perioden vil svare til finanslovsbevillingen i 2013,
og at denne ikke udhules som følge af ekstraordinære omkostningsstigninger, eksempelvis olieprisstigninger. Endvidere forudsættes det, at
omfanget af eksterne bevillinger kan holdes på
2012-niveau.

Fysiske rammer og fartøjer
I løbet af strategiperioden vil instituttet arbejde
for at udvide de fysiske rammer, så der derved
kan skabes rum for tiltag til udvikling af nye arbejdsområder med naturvidenskabelig undervisning og samarbejde omkring sundhedsforskning.

R/V Sanna (foto: GN)

Aktiviteter
Faglige aktiviteter for perioden 2013-2017 for
Afdelingen for Fisk og Skaldyr, Afdelingen for
Pattedyr og Fugle og Kommunikationssekretariatet er præsenteret i listeform i ”Appendiks 2:
Faglige aktiviteter 2013-2017” (side 14).
I løbet af sidste strategiperiode har forskningsafdelingerne deltaget aktivt i miljøvurderinger i
forbindelse med råstofudvinding og industriudvikling sammen med Nationalt Center for Miljø og
Energi, DCE, under Aarhus Universitet. Det forventes, at disse aktiviteter i fremtiden forøges i
kraft af forventeligt større aktivitet inden for in-
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dustri- og råstofbranchen. Instituttet vil herfor
oprette en egentlig Miljøafdeling i starten af strategiperioden.
Samtidig søges det via konkrete projekter at opnå
optimale synergieffekter mellem basisaktiviteterne og aktiviteterne i Klimaforskningscentret. Klima- og miljøopgaver påtages i det omfang, aktiviteterne kan finansieres i tillæg til basisaktiviteterne.
Som noget nyt vil forskningsafdelingerne deltage i
samarbejde med Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Aarhus Universitet, University of Manitoba og andre institutioner for at etablere naturvidenskabelig uddannelse på universitetsniveau i
Grønland.

Programkoordinator Sofie Jeremiassen på feltarbejde
ved Kapisillit (foto: GN)

Afdelingen for Fisk og Skaldyr
Afdelingen for fisk og skaldyr skal sikre høj kvalitet af de grunddata, der anvendes i bestandsvurderinger, samt veldokumenterede processer til
rådgivningen. Afdelingen vil derfor i strategiperioden færdiggøre det allerede påbegyndte arbejde med at systematisere, udvikle og kvalitetssikre
de arbejdsgange, der indgår i vurderingen af de
vigtigste bestande (rejer, hellefisk, torsk og krabber), og som skal sikre en robust og anvendelig
rådgivning. Opgaven løses af projektgrupper, som
arbejder med hvert sit delområde.

Overvågning af og rådgivning om fiskeriressourcer
Der er i de senere år registreret store ændringer i
det marine økosystem i Vest- og Østgrønland.
Den mest markante ændring er en faldende bestand af rejer og omvendt en bestand af torsk,
der viser tegn på bedring. Afdelingen følger disse
ændringer tæt.
Det er instituttets vurdering, at overvågningen af
de grønlandske fiske- og skaldyrsbestande er af
største betydning og absolut grundlæggende for
forståelsen af de ændringer, der sker i det marine
miljø. I strategiperioden gennemføres derfor de
årlige overvågninger af rejer, torsk og andre fisk
med Paamiut på bankerne i Vest- og Østgrønland.
De udenskærs hellefiskebestande i Øst- og Vestgrønland overvåges tilsvarende med Paamiuts
dybhavsundersøgelser. Overvågningen er foretaget i Vestgrønland siden 1988 og i Østgrønland
siden 2008 og bidrager til at sikre en robust rådgivning vedrørende Grønlands vigtigste ressourcer: rejer, hellefisk, torsk og rødfisk.
Bestandene af indenskærs torsk i Vestgrønland
overvåges ved registrering af tilgangen af unge
torsk i fjordsystemerne (garnfangster) og analyser
af oplysninger fra fiskeriet. Det er nu gennem
mærkninger og genetiske undersøgelser påvist, at
de inden- og udenskærs torskebestande er forskellige bestande. Det har medført, at der fra
2013 gives en særskilt rådgivning vedr. indenskærs torsk. Afdelingen vil i 2013/14 revurdere
den eksisterende overvågning og forventelig inddrage trawlundersøgelser med Sanna i udvalgte
fjorde for at kunne give en mere robust rådgivning vedr. de indenskærs torsk.
Hellefisk i de tre indenskærsområder i Disko Bugt,
Uummannaq og Upernavik overvåges gennem
årlige line- og garnbaserede bestandsopmålinger,
indsamlinger fra fiskeriet i samarbejde med fiskerne og analyse af logbøger. Afdelingen vil i
strategiperioden søge at forbedre grundlaget for
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rådgivningen ved at øge samarbejdet med fiskerne i form af prøvetagning og måleprøver fra fiskeriet samt dialogmøder.
Krabbebestanden og -fiskeriet er gennem de senere år faldet. I strategiperioden forventer afdelingen at følge bestandens udvikling gennem analyser af oplysninger fra fiskeriet og årlige tejneog trawlbaserede bestandsopmålinger i Sisimiut
og Disko Bugt. De biologiske undersøgelser vil
foregå i kombination med torskeundersøgelser i
Sisimiut og hellefisk i Disko Bugt.

vedr. udnyttelsen af rejebestande ved Øst- og
Vestgrønland og den udenskærs hellefiskebestand i Vestgrønland. NAFO afgiver desuden hvert
andet år en toårig rådgivning vedr. indenskærs
hellefisk og en treårige rådgivning vedr. skolæste,
rødfisk, håising, havkatte og rokker.
Instituttet afgiver gennem ICES (International
Council for the Exploration of the Sea) en årlig
rådgivning vedr. udnyttelsen af torskebestande,
udenskærs hellefisk, rødfiskebestande og laks.

Miljøvurderinger
Afdelingen vil inden for sit fagområde indgå i
undersøgelser og afrapportering under de strategiske miljøvurderinger inden for olie- og mineralefterforskning.

Undervisning
Afdelingens vil inden for sit fagområde indgå i
uddannelsesmæssigt samarbejde på universitetsniveau i det omfang, afdelingen har arbejdsmæssige ressourcer.
Der arbejdes på dækket på R/V Sanna (foto: GN)

Inden for den givne ramme kan instituttet ikke
foretage målrettet overvågning af andre fiskeriressourcer, men udviklingen i bestandene af rødfisk, lodde, laks, håising, havkatte, rokker, skolæste etc. følges gennem mindre indsamlinger og
projekter og som biprodukter af andre aktiviteter.
I Østgrønland har en stigning i havtemperaturen
medført store ændringer, og pelagiske bestande
af makrel, sild og lodde er nu registreret i mængder, der kan fiskes på. Afdelingen følger allerede
nu de nye fiskerier via logbøger fra fiskeriet og
målinger på fangsterne, men man forventer i
årene 2013-2015 en øgning af indsatsen, som
finansieres af eksterne midler fra en dansk, færøsk og grønlandsk forskningspulje (forankret i
Færøerne). En forskningsplan formuleres i 2013.
Instituttet afgiver gennem NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) en årlig rådgivning

Forskning
Forskning vedr. fiskeriressourcerne vil især fokusere på at beskrive vigtige delprocessers rolle i
det marine økosystem og udvikle metoder til
vurdering af udnyttelse af fiskebestande. Rekrutteringsprocesser, bestandsadskillelse og økologisk samspil kan indgå i dette arbejde. Forskningen vil blive dokumenteret i videnskabelige artikler, mødedokumenter til arbejdsgrupper og rapporter.

Afdelingen for Pattedyr og Fugle
Ved hjælp af såvel eksterne som interne midler
og i samarbejde med internationale eksperter vil
afdelingen dokumentere udbredelse, vandringsmønstre og størrelser af de bestande, hvor forvaltningen har behov for opdateret biologisk rådgivning. Foreliggende handlingsplan vil udgøre
grundlaget for en solid biologisk rådgivning vedr.
de vigtigste pattedyr- og fuglebestande, inklusive
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bestande med en enten forældet, ikke robust
eller helt fraværende rådgivning.
Med direkte relevans for rådgivningen vil afdelingen være involveret i studier, der skal afklare
spørgsmål omkring bestandsstruktur, sundhed,
og/eller adfærd. Hovedparten af disse studier
finansieres via eksterne midler.

Overvågning og rådgivning
Dyr, som er under et betydeligt fangsttryk, bør
overvåges regelmæssigt for at sikre en opdateret
rådgivning om de bæredygtige fangstniveauer.
Naturinstituttet har ikke økonomiske ressourcer
til at overvåge alle relevante bestande i løbet af
en enkelt femårig strategiperiode. Derfor er det
vigtigt at prioritere overvågningsarbejdet og vælge tidspunkter, områder og metoder, som giver
det bedst mulige udbytte.
Alle kvoterede havpattedyr samt spættet sæl,
marsvin og flere havfugle er langsomt reproducerende arter og er udsat for et relativt højt fangsttryk. Ideelt burde de ovennævnte arter optælles
mindst en gang i løbet af en tiårs periode. Bestande, som er i risiko for at være udnyttet i nærheden af deres maximalt bæredygtige udbytte,
bør overvåges oftere, ca. en gang i hver femårsperiode.

Programkoordinator Jørgen Sethsen måler grønlandshaj i Naturinstituttets garage (foto: GN)

Store hvaler
Rådgivning vedr. større hvaler gives via den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der
anbefaler, at hver bestand skal tælles mindst en
gang hvert tiende år. Der er planlagt en optælling

af sommerbestande i Vestgrønland (finhval, vågehval, pukkelhval og sejhval samt de små hvaler
marsvin og delfiner) i 2015, hvor man også forventer at gennemføre en nordatlantisk optælling
af hvaler koordineret af NAMMCO (North Atlantic
Marine Mammal Commission; TNASS2015). For at
understøtte et beregnet skøn af vågehvalsbestanden vil det være nødvendigt at satellitmærke
et mindre antal vågehvaler i perioden 2013-2017.
IWC har krævet en dokumentation af, hvor meget
kød og andre spiselige produkter Grønland får ud
af hvalfangsten. Udbyttet af kød fra vågehvaler er
blevet beregnet, men der mangler oplysninger for
finhval, pukkelhval og grønlandshval. Afdelingen
skal derfor i samarbejde med fangere og forvaltningen skaffe den nødvendige dokumentation i
strategiperioden.
I både Vest- og Østgrønland, særlig i Disko Bugt,
Godthåbsfjord og i Ammassalik-området, planlægges der undersøgelser af storhvaler og økologiske sammenhænge finansieret af eksterne midler. Undersøgelserne inkluderer indsamling og
analyser af vævsprøver, mærkning, akustiske
undersøgelser, fotoidentificering og analyser af
maveindhold fra fangsten.

Småhvaler, hvalros og isbjørn
Rådgivning vedr. narhval, hvidhval, hvalros og
marsvin udarbejdes i NAMMCO og JCNB (Joint
Commission on the Conservation and Management of Narwhal and Beluga Scientific Working
Group), hvor JCNB har forvaltningskompetence
for narhvals- og hvidhvalsbestande, der deles af
Grønland og Canada. I forbindelse med rådgivning vedr. isbjørn har Naturinstituttet forholdt sig
til anbefalingerne fra IUCN/SSC (International
Union for Conservation of Nature/ Species Survival Commission) Polar Bear Specialist Group
(PBSG), samt Canada/Greenland Joint Commission on Polar Bear.
I strategiperioden 2007-2012 lykkedes det for
første gang at afgive en robust rådgivning vedr.
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narhvaler, hvidhvaler og hvalrosser. I strategiperioden 2013-2017 bliver indsatsområderne hvalrosser ved Qaanaaq og isbjørne i hele Grønland.
Vidensgrundlaget for hvalrosser ved Qaanaaq er
mangelfuldt, og fangerne har ønsket en højere
kvote. Isbjørne i Vestgrønland skal tælles i samarbejde med forskere fra Canada. Naturinstituttet
har søgt DANCEA-midler (Danish Cooperation for
Environment in the Arctic) til optælling af isbjørne.

sjette art, gråsælen, blev observeret i Sydøstgrønland i 2009 og 2010.
Status af remmesæler kan i øjeblikket ikke vurderes i Grønland, da datagrundlaget er mangelfuldt.
I strategiperioden skal der indhentes data fra
satellitsendere for at øge vores viden om udbredelse af og adfærd blandt remmesæler i Baffin
Bugten.

Selv om marsvin er den hvalart, der fanges flest
af i Grønland, afgives der ikke biologisk rådgivning. I strategiperioden 2013-17 vil afdelingen, i
samarbejde med fangere fra Maniitsoq, skaffe
oplysninger om kropskondition, bestandsafgrænsning, vandringer og bestandstal med henblik på en biologisk rådgivning. Der er søgt eksterne midler fra DANCEA og KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland)
til formålet.
I strategiperioden 2013-17 agter afdelingen at
tælle og mærke narhvaler, hvidhvaler og hvalroser i Nordvestgrønland, narhvaler i Østgrønland,
marsvin i Vestgrønland og, forudsat bevilling fra
finansloven, DANCEA, samt andre eksterne kilder,
isbjørne i både Øst- og Vestgrønland.

Sæler
Rådgivning vedr. klapmyds og grønlandssæl dækkes af en videnskabelig arbejdsgruppe under
ICES/NAFO, mens rådgivningen for andre sælarter udarbejdes af NAMMCO. Canada og Norge
varetager overvågning af grønlandssæl og klapmyds i de vigtigste yngleområder, som ligger ved
Newfoundland og i Grønlandshavet. Naturinstituttet skal deltage aktivt i de relevante videnskabelige arbejdsgrupper.
Undersøgelser af sæler finansieres både af eksterne og interne midler. Hvis midlerne er tilstrækkelige, vil afdelingens arbejde i strategiperioden 2013-2017 fokusere på de fem sælarter, der
er almindeligt forekommende i Grønland – en

Ung gæst på kulturnatten – en kommende biolog?
(foto: GN)

Klapmydser er blevet sporet med satellitsendere i
grønlandske farvande i en årrække, og data fra
disse studier bliver fortsat analyseret i de kommende år.
Antallet af grønlandssæler er steget kraftigt i de
sidste årtier. Det kan potentielt have stor indflydelse på økosystemet og på andre arter. I strategiperioden vil der fokuseres på, hvorvidt den
voksende bestand af grønlandssæler konkurrerer
med bestanden af ringsæler.
Ringsæler er afhængige af havis til deres ynglehuler, og de opholder sig helst i områder med is.
Meget tyder på, at der er lokalbestande i flere af
de grønlandske gletsjerfjorde. Eksempelvis siges
ringsælerne i Jakobshavn Isfjord at være anderledes end andre ringsæler. Disse forhold vil belyses
nærmere i de kommende år, bl.a. for at fastslå
om disse sæler er så unikke og isolerede fra andre

5

ringsæler, at de bør forvaltes særskilt. Dette er et
presserende spørgsmål, da mindre is i det sidste
årti kan have ført til større jagttryk og dårligere
yngleforhold for denne art i nogle områder.
Spættede sæler er nu fredede i Grønland, men
der er kun lidt viden om antal og opholdssteder
for de få resterende sæler. I de kommende år vil
de formodede landgangspladser blive overvåget
vha. automatiske kameraer for på denne måde at
prøve at få et bedre overblik over disse sælers
udbredelse og antal.

Havfugle
Undersøgelser af havfugle kvalitetssikres via
CAFF’s (Conservation of Arctic Fauna and Flora)
havfugle-ekspertgruppe, men selve rådgivningen
er Naturinstituttets ansvar. Polarlomvie, edderfugl, tejst, søkonge, ride og kongeedderfugl er de
vigtigste ressourcer. Menneskelig forårsaget dødelighed, som fangst, bifangst i fiskegarn og kollisioner med fartøjer, resulterer i et behov for en
løbende overvågning af disse arter. Behovet for
overvågning øges, når det samtidig drejer sig om
ukendte eller relativt små bestande med et lavt
reproduktionspotentiale, hvilket er tilfældet for
mange havfuglearter. Det er umiddelbart ikke
muligt at foretage en dækkende overvågning af
alle de grønlandske bestande af disse arter. Naturinstituttet har valgt at prioritere overvågning
af polarlomvie, edderfugl og ride, som er de mest
sårbare blandt de arter med det største jagttryk.
Afdelingen har udarbejdet en overvågningsplan
for polarlomvie, der dækker langt de fleste kolonier og omfatter geografisk repræsentative områder i landet. Intervallet mellem optælling af
kolonierne varierer, således at kolonier, hvor der
er registreret tilbagegang, optælles hvert 3.-4. år,
mens kolonier, hvor bestandsudviklingen regnes
som stabil, optælles mindst en gang hvert 10. år. I
strategiperioden 2013-17 vil afdelingen foretage
optællinger af lomviekolonierne i Qaanaaq,
Upernavik (nord og syd), Ilulissat, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, og Ittoqqortoormiit.

Naturinstituttet har dokumenteret en tilbagegang
i de fleste polarlomviekolonier. Årsager til tilbagegangen vil blive undersøgt ved igangsættelse af
forskningsprojekter. Et ph.d.-studie om polarlomvie blev igangsat i begyndelsen af 2013, og der er
søgt midler til yderligere et ph.d.-studie og en
postdoc. Studierne skal skaffe viden til den biologiske rådgivning.
I forbindelse med optællingerne af lomvier vil
ridekolonier i de enkelte områder samtidig blive
optalt. Desuden gennemføres i samme periode et
overvågningsprojekt for edderfuglekolonier, udført af lokale fangere, i Ilulissat-, Uummannaq- og
Upernavik-områderne. Ride og lomvie i Nuuk
overvåges hvert år i forbindelse med MarinBasisprojektet.

Katrine Raundrup og Josephine Nymand dissekerer
polarulv (foto: GN)

Landpattedyr
Bestandene af landpattedyr er rent grønlandske,
og rådgivningen afgives direkte fra Naturinstituttet. I Vestgrønland findes tre store bestande af
rensdyr og en stor bestand af moskusokser samt
flere mindre lokalbestande af begge arter. I Østgrønland findes moskusokser spredt over en lang
kyststrækning med flere lokal- eller delbestande.
Afdelingen planlægger at tælle de tre hovedbestande af rensdyr samt den store moskusoksebestand én gang i løbet af strategiperioden 20132017.
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Analyser af eksisterende sporingsdata samt nye
overvågningsinitiativer vil øge datagrundlaget og
muligheden for at rådgive om effekter af storskalaprojekter på rensdyrbestanden i AkiaManiitsoq-området, der er en af de tre store
rensdyrbestande.
Overvågning af de mindre bestande af både
rensdyr og moskusokser er meget omkostningskrævende. Afdelingen står til rådighed for lokale
fangere og jagtbetjente i oplæring og implementering af overvågningsteknikker af små lokale
bestande, hvilket dog kræver ekstern finansiering.

Terrestrisk økologi
Analyser af eksisterende data om rensdyr og fårs
påvirkning på vegetation og jordbundsfauna tager udgangspunkt i to områder: Akia, nær Nuuk,
og et område i fåreholderdistriktet i Sydgrønland.
Projektets formål er at undersøge græsningseffekten og udvikle et enkelt overvågningssystem.
Den indsamlede viden om økologiske sammenhænge mellem jordbund og vegetation i forhold
til græsningstrykket vil bidrage til en bedre forståelse af effekten af klimaændringer på interaktionerne mellem menneske, græssæder og vegetation. Desuden skal instituttet samarbejde med
Institute Pierre Simon Laplace i forbindelse med
konkrete vegetationsprojekter i Sydgrønland.
Langtidsovervågning af et lavarktisk område (Nuuk Basic/BioBasis) fortsætter. Det primære overvågningsarbejde foregår i sommerperioden og
dækker geografisk et bynært område ved Nuuk.
Dette overvågningsprogram er et supplement til
et eksisterende højarktisk overvågningsprogram
(Zackenberg Basic). Der vil løbende over sommerperioden blive indsamlet data om flora og
fauna, og disse vil blive relateret til klimaudviklingen.
Afdelingen varetager yderligere Naturinstituttets
deltagelse i INTERACT, et netværk af arktiske

feltstationer finansieret af EU’s 7. rammeprogram.

Miljørådgivning
I 2009 indgik Grønland og Danmark en selvstyreaftale, som blandt andet gav Grønland det politiske ansvar på råstofområdet. Råstoflovene fra
2009 og 2012 giver mulighed for, at Grønland i
fremtiden kan overtage ansvaret for miljørådgivning i forbindelse med råstofaktiviteter. Med
henblik på at hjemtage ansvarsområdet til Grønland har instituttet indgået en aftale med Råstofdirektoratet om målrettet at opbygge kompetencerne inden for området. Det er instituttet i fuld
gang med og har allerede etableret en miljøenhed under Afdeling for Pattedyr og Fugle. Når
finansieringen tillader det, vil miljøenheden blive
opgraderet til en selvstændig miljøafdeling. Målet
er, at Naturinstituttet er i stand til at overtage
rollen som hovedrådgiver til Selvstyret i miljøspørgsmål i begyndelsen af 2015.

Naturinstituttets ny bådhus (foto: GN)

Miljørådgivningen er delvis finansieret gennem
aftalen med Råstofdirektoratet. Derudover har
Naturinstituttet søgt midler fra to private fonde
til delfinansiering i en overgangsperiode fra 2013
til 2016. Det forventes, at Selvstyret afsætter
midler til miljørådgivning når Grønland bliver i
stand til at overtage opgaven. Miljørådgivningen
består af udarbejdelse af strategiske miljøvurderinger, evaluering af ansøgninger fra industrien,
deltagelse i beredskabsplaner, udførsel af miljø-
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overvågning og baselinestudier, samt diverse
sagsbehandling og ad-hoc-opgaver for Selvstyret.

Klimaforskningscenter

På personalesiden forventes det yderligere, at
der ansættes en kemiingeniør som laboratoriekoordinator, idet der er planer om opgradering af
laboratoriefaciliteter i Klimaforskningscentret.

Grønlands Klimaforskningscenter beskæftiger sig
med forskning i klimaændringers forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund,
herunder tilpasnings- og forebyggelsesstrategier.
Fokusområderne er: hav og fjordsystemer, havis,
indlandsis og gletsjere, terrestriske økosystemer,
limniske økosystemer, samfundsrelationer, marine økosystemer, forhold vedr. vejr, klima og atmosfære, overvågning af det arktiske kulstofkredsløbs effekter på klima og isdække, planktondynamik og oceanografi samt et interdisciplinært overvågningsstudie af effekterne af klimaforandringer på marine og terrestriske økosystemer ved to lokaliteter i Grønland. De to lokaliteter er Zackenberg, som ligger i det højarktiske
Nordøstgrønland, og Nuuk, som ligger i det lavarktiske Vestgrønland.
Klimaforskningscentret har siden sin etablering i
2009 konsolideret sig i kraft af et stadigt stigende
antal projekter med internationale samarbejdspartnere. I strategiperioden forventes det, at
antallet af personale vil være på nuværende niveau, men at AC-staben kan udvides i antal i takt
med mulighederne for ekstern finansiering. På
AC-siden skal kompetencerne udbygges, så
AC´erne i fremtiden kan varetage en del af undervisningen af studerende, specialestuderende
og ph.d.er. Det er Naturinstituttets mål at opbygge naturvidenskabelige kurser på universitetsniveau inden for strategiperioden 2013-17, som
Klimaforskningscentret fuldt ud bakker op om.
Her i handlingsplanens startfase er 4 ph.d.er tilknyttet Klimaforskningscentret, og det er planen,
at antallet af studerende, specialestuderende og
ph.d.er i instituttets strategiperiode skal øges.

Flænsning af isbjørn foran Naturinstituttet (foto: GN)

Finansiering af Klimaforskningscentret
Grønlands Klimaforskningscenter blev etableret
under Grønlands Naturinstitut i 2009 for en ekstern bevilling på 75 mio.kr. fra Videnskabsministeriet i Danmark. Bevillingen er delt i en basisdrift (25 mio. kr.) og et forskningsprogram (50
mio. kr.) som løber til 2014. Forskningsprogrammet indeholder 10 mio. kr. til samfundsforskning
ved Ilisimatusarfik, og denne del løber til 2017.
Basisdriften ved Naturinstituttet i Nuuk er blevet
forlænget med ca. 5 mio. kr. pr. år frem til 2016.
I midten af 2012 blev evalueringen af Klimaforskningscentret påbegyndt med henblik på en eventuel forlængelse af forskningsprogrammet. Resultater fra denne evaluering forventes at foreligge
medio 2013.
Klimaforskningscentret vil i strategiperioden arbejde for at øge antallet af eksternt finansierede
projekter. Centret forventer også øgede bevillinger i takt med stigende antal opgaver i forbindelse med miljø- og undervisningsarbejde.

Faciliteter
Der er behov for nye undervisningsfaciliteter,
både rammer og udstyr. Yderligere skal puljen af
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diverse instrumenter løbende udbygges via eksterne midler. En anden problematik, der udfordrer centret, er behovet for boliger til faste medarbejdere bosiddende i Nuuk.

Arctic Science Partnership
Sommeren 2012 indgik Grønlands Naturinstitut,
Aarhus Universitet og University of Manitoba en
samarbejdsaftale, der skulle booste den regionale
forskningsindsats gennem en omfattende synergi
inden for forskning, uddannelse og formidling.
Klimaforskningscentret indgår i Arctic Science
Partnerships (ASP) overordnede 5-årige strategiplan under følgende klimaforskningstemaer: natur, samfund og sundhed. Disse overordnede
temaer skal belyse koblingerne mellem atmosfære, is, land, ferskvand, hav, samfund og sundhed.
Udmøntningen af initiativet sker i kraft af fem
forskellige kampagner i store dele af Arktis, der
gerne skal belyse klimaforandringernes konsekvenser for disse områder. Områderne der er
omfattet af kampagnerne, er: Nuuk-området i
2013, Young Sund i Nordøstgrønland i 2014, Det
Arktiske Ocean i 2015, Hudson Bay i Canada i
2016 og endelig Baffin Bugten i 2017.

Klima og samfund
Programmet ”Klima og samfund” sammenkobler
Klimaforskningscentret med Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, og fokuserer på presserende
udfordringer for samfundet og miljøet i Grønland.
Under programmet udføres der forskning i samspillet mellem samfunds- og klimaforskningen.
Programmet bidrager også til den offentlige meningsdannelse gennem undervisning om emnerne
på universitetsniveau og ved inddragelse af befolkningen og organisationer med interesse i projekter, der køres i programmet.
Mark Nuttal blev ansat pr. 1. februar 2012 under
Klimaforskningscentret/Ilisimatusarfik som leder
af Klima og Samfund-programmet. Nuttall er også
Henry Marshall Tory Professor of Anthropology
på University of Alberta, Canada.

I startfasen af denne handlingsplan er der tilknyttet to ph.d.-studerende under programmet. Den
ene med emnet ”Kalaalimernit: Grønlandsk føde,
kulturel identitet og klimaforandringer” og den
anden med emnet ”A millennium of changing
environment in the Kangersuneq and Kapisillit
fjord-system, West Greenland”.
Derudover er der igangsat projekter under titlerne ”Inuit Pinngortitarlu – Nuuk Fjord Monitoring and Mapping Project”, ”Climate Change and
Extractive Industries”, ”Greenlandic Communities
and Living Resources”, ”Climate Change, Policy
and Governance”.
Yderligere oplysninger kan hentes på hjemmesiden:
http://www.natur.gl/klimaforskningscenter/klima
-og-samfund/

Kommunikationssekretariatet
Kommunikationssekretariatets fokus vil i de
kommende år primært være rettet mod formidling samt dialog om inddragelse og brug af lokal
viden i forskningen og om biologernes arbejdsmetoder. Hvordan arbejder og analyserer biologerne, og hvordan kommer de frem til deres konklusioner? Hvad med fangernes og fiskernes viden i dette arbejde? Hvor meget og hvordan inddrages deres viden?

Samarbejdet mellem biologer og fiskere/fangere
Siden etableringen af instituttet har informationsmedarbejdere løbende informeret og været i
dialog om ovennævnte processer. Dette arbejde
vil blive styrket med fokus på kommunikation
fremfor information. Endvidere produceres et
blad om biologernes arbejdsmetoder og et opslagsværk om samarbejdet mellem biologer og
fiskere/fangere for hver art, instituttet beskæftiger sig med.
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Derudover er det planen at følge en dyreart mod
en forvaltningsplan med udgangspunkt i marsvineundersøgelserne. Undersøgelserne begynder i
sommeren 2013 i tæt samarbejde med lokale
fangere. Kommunikationssekretariatet vil dokumentere forløbet – bl.a. med TV-optagelser – fra
starten af undersøgelserne til behandling af data
og endelig rådgivning om marsvin i slutningen af
2014.

stille spørgsmål om det, der ses. Klima- og miljørelaterede emner kan være komplekse, og en
visuel præsentation af emnerne kan ofte være
mere forståelig end en skriftlig fremstilling.
I handlingsplanperioden bør det også løbende
vurderes, hvornår det er passende at modernisere instituttets hjemmeside. Det vil i givet fald
betyde omkostninger på den post.
Kommunikationssekretariatet finder det yderst
vigtigt at føre dialogmøder med brugerne af naturen langs hele kysten. Der må i fremtiden forventes en del dialogmøder i forbindelse med
olieefterforskningsaktiviteterne.
Sekretariatet
forventer at deltage aktivt ved sådanne eventuelle dialogmøder.

Personalesiden

Gæster flokkes på kulturnatten om akvarier med levende dyr fra fjordbunden (foto: GN)

Interaktiv formidling
I handlingsplansperioden vil Kommunikationssekretariatet arbejde for at videreudvikle instituttets hjemmeside, bl.a. med videosekvenser.
Især efter etableringen af Klimaforskningscentret
vurderer kommunikationssekretariatet, at behovet med en interaktiv formidling vil øges i takt
med målet om udvidelse af arbejdsopgaver på
miljøområdet. Interaktiv formidling forstået på
sådan en måde, at der kunne produceres videosekvenser, der lægges ud på hjemmesiden med
kommenteringsfelter, hvor det vil være muligt at

Den stigende udbygning af arbejdsopgaver inden
for miljøområdet forventes at resultere i flere
kommunikationsmæssige opgaver i de kommende år. Der er derfor behov for revurdering af den
mandskabsmæssige situation i sekretariatet. Det
overvejes at opgradere på den tekniske front
med en tekniker, der kan være teknisk ansvarlig
for at producere videosekvenser samt håndtere
instituttets hjemmeside.
De nuværende og fremtidige kommunikative
opgaver kan løftes af to fuldtidsansatte kommunikationsmedarbejdere.
Kommunikationssekretariatet agter løbende at
producere pressemeddelelser samt uddybende
artikler om både rådgivninger og andre resultater
fra instituttets forskningsaktiviteter og moniteringsarbejde.
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Appendiks 1: Personale
Medarbejderne som ressource
Der lægges vægt på, at personalet på GN er velkvalificeret, og at der via aktiv oplæring og uddannelse sikres
kontinuitet og kvalitet i alle arbejdsprocesser.

Administrationsafdeling
I strategiperioden er afdelingen bemandet med 10 personer: 1 administrationschef, 3 konsulenter, 2 logistikmedarbejdere, 1 pedel, 1 TNI-elev og 2 medarbejdere i kantinen.
De administrative driftsopgaver er samlet ét sted for at opnå effektiv sagsbehandling. Der vil ved behov
være mulighed for at trække på hinanden i administration, således at personafhængigheden formindskes,
samtidig med, at kvaliteten af Naturinstituttets service over for brugere højnes.
Administrationsafdelingen er ansvarlig for, at de personaleadministrationens opgaver udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer og inden for de aftalte tidsterminer. Administrationsafdelingen
skal derfor iagttage gældende, nye og ændrede love, bekendtgørelser, cirkulærer, instrukser m.v. inden for
ansvarsområdet samt deltage i relevante kurser, arbejdsgrupper og tjenesterejser.
Administrationsafdelingen deltager jævnligt i møder for at være løbende orienteret om eventuelle nye tiltag inden for personaleadministrationsfunktionerne samt øvrige forhold af almen interesse.
Personale
Der skal formuleres en skriftlig personale- og uddannelsespolitik med krav til alle ansatte og med gode lønog arbejdsvilkår, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejdere
Der skal sikres et godt fysisk arbejdsmiljø med den bedst mulige indretning af arbejdspladsen.
Medarbejdernes trivsel skal sikres ved åbent og tæt samarbejde mellem kolleger og ledelsen og ved styrkelse af det sociale samvær mellem de ansatte.
Der skal foretages måling af medarbejdernes tilfredshed og foretages arbejdspladsvurderinger.
Ledere og medarbejdere skal udvikles og uddannes i takt med deres og arbejdspladsens behov.
I forbindelse med årlige udviklingssamtaler skal der aftales et uddannelsesforløb for den enkelte tilpasset
dennes og arbejdspladsens behov.
Der skal sikres medarbejderne mulighed for udvikling gennem beskæftigelse med nye opgaver eller tildeling
af yderligere kompetencer.
Der skal sikres ledere udvikling med henblik på at sikre en synlig, aktiv og involverende ledelse.

Afdelingen for Fisk og Skaldyr
Afdelingen vil i strategiperioden forventelig blive bemandet med 14 personer: 1 afdelingschef, 2 seniorforskere (og 1 seniorforskerårsværk fra DFU), 6 forskere, 3 programkoordinatorer, 1 biologassistent og 1 datamedarbejder.
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Afdelingens forskningsfaglige aktører vil herefter bestå af 3 seniorforskere og 6 forskere. I strategiperioden
forventes 2 ph.d.-stipendiater igangsat. Medarbejderstaben kan karakteriseres ved at bestå af mange relativt unge forskere.
Kompetenceudvikling
Afdelingen ønsker at sikre et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at de yngre forskere udvikles fagligt og
kompetent. For at sikre det høje faglige niveau og kompetenceudvikling af unge forskere skal nye ansættelser målrettes mod kompetente seniorforskere. Hvis det ikke er muligt at besætte nye stillinger med seniorforskere, kan andre løsningsmodeller overvejes, herunder korttidsansættelse af seniorforskere med specifikke kompetencer.
Afdelingen ønsker årligt at afholde mindst én intern workshop med fokus på specifikke problemstillinger
direkte relateret til afdelingens kerneopgaver inden for rådgivning (matematiske modeller, standardisering,
programmering etc.) Når det skønnes nødvendigt, indkaldes eksterne eksperter til at indgå i workshops.
Interne workshops vil sikre faglig udvikling og samtidig søge at løse en række konkrete problemstillinger.
Afdelingen ønsker at tilknytte 1 til 2 studenter per år med relevante specialeemner.
Der eksisterer ikke formelle videreuddannelsesmuligheder for assistenter, men afdelingen vil fortsætte
udvekslingsaftalen med DFU og iværksætte tiltag, så assistenterne kan deltage med fagligt udbytte i andre
søsterorganisationer (f.eks. det islandske havforskningsinstitut).
Resultatmål
Afdelingens resultatmål for strategiperioden ses i tabellen herunder. Vi vil koncentrere indsatsen inden for
kvalitetssikring, rationalisering af rådgivning og databehandling. Herved bliver afdelingen mindre følsom
over for udskiftning i personale. Samtidig vil denne prioritering give mulighed for nødvendig faglig udvikling
af yngre forskere.
Rådgivninger for mindre bestande/fiskerier afgives nu som 2- og 3-årige rådgivninger. Rådgivninger og rådgivningsdokumenter varierer derfor fra år til år, men resultater måles årligt (se tabellen herunder). Afdelingens prioritering omkring rationalisering af assessment vil konkret betyde, at deltagelse i nye forskningsprojekter og/¬eller nyudvikling af f.eks. assessmentmodeller kun forventes at forekomme i mindre omfang.
Resultatmål i Afdelingen for Fisk og
Skaldyr
Antal aktiviteter:
Antal bestande med rådgivning
Rådgivnings dokumenter + rapporter
Reviewed publikationer
Internationale møder
Aktive selvstyrende grupper
Antal målte fisk fra fiskerne (tusind)
Dialogmøder med fiskerne
Kvalitetsforbedringer Bechmark
Forskningsskibe
Antal surveys

Gennemsnit
2010-12
Planl Result
18
28
3
12
1
20
6
2
2
13

18
31
4
15
1
12
7
1
2
13

2013
Planl
13
25
4
14
2
20
5
1
2
13

Result

2014
Planl
22
30
5
14
2
20
10
2
2
13

Result

2015
Planl
12
25
7
14
2
20
5
1
2
13

Result

2016
Planl
18
30
9
14
3
20
10
2
2
13

Result

2017
Planl

Result

16
25
9
14
2
20
5
1
2
13
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Afdelingen for Pattedyr og Fugle
I 2012 var afdelingen bemandet med 20 medarbejdere: 1 afdelingschef, 6 seniorforskere (hvoraf 4 var fastansatte og 2 ansat på projekt-basis), 10 forskere (inklusivt 5 projektansatte) og 3 programkoordinatorer.
Andelen af den fastansatte forskerstab med ph.d.-/seniorforskerniveau udgør 50 % i 2012.
Fysisk placering af medarbejdere
En fastansat seniorforsker, samt 2 seniorforskere og 4 forskere ansat på projektbasis, bor uden for Grønland, hvilket begrænser sammenhængskraften og overførslen af viden inden for afdelingen.
Afdelingen vil arbejde for at optimere kommunikation via elektroniske medier og sikre, at medarbejdere,
der er bosat udenfor Grønland, tilbringer mest mulig arbejdstid i Nuuk. I løbet af strategiperioden 20132017 vil afdelingen i videst muligt omfang søge at øge andelen af medarbejdere i Nuuk.
Kompetenceudvikling
Mindst tre ph.d.-studerende tilknyttet Afdelingen for Pattedyr og fugle forventes igangsat i strategiperioden 2013-17.
Afdelingen ønsker derudover at tilknytte mindst én specialestuderende per år, med opgaver relateret til de
grønlandske levende resurser.
Miljørådgivning
I 2012 etableredes en miljøenhed bemandet med en seniorforsker på fuld tid, samt en afdelingschef og en
forsker med ph.d.-grad, som hver arbejdede ca. 50 % i miljøenheden. Derudover har flere medarbejdere fra
alle afdelinger bidraget med 10-40 % af deres tid til rådgivning koordineret af miljøenheden. I løbet af strategiperioden 2013-2017 vil miljøenheden vokse sig til en selvstændig afdeling med tre arbejdsområder: 1)
miner og terrestriske økosystemer, 2) olie, offshoreaktiviteter og marine økosystemer og 3) GIS for kortlægning af videnskabelig og brugerbaseret viden.
Det forventes, at mindst 5 personer vil arbejde direkte under den nye afdeling, og at samarbejdet på tværs
af afdelingerne vil være omfattende.
Resultatmål
Afdelingens resultatmål for strategiperioden ses i tabellen herunder.
I årene 2009 - 2012, producerede afdelingen årligt i gennemsnit 30 videnskabelige ”peer reviewed” (fagfællebedømte) artikler, 17 overvågningsmødedokumenter samt >20 populærvidenskabelige formidlingstekster
(artikler eller bøger). Det forventes, at afdelingens samlede produktion i strategiperioden 2013-2017 vil
være på mindst samme niveau.
Resultatmål i Afdelingen for Pattedyr
og Fugle
Antal aktiviteter:
Antal bestande overvåget
Rådgivnings dokumenter til organisationer (til selvstyre)
Reviewed publikationer
Formidlingsdokumenter
Internationale møder
Antal surveys

Gennemsnit
2010-12
Planl Result
14
20
10
15
12

17
17
(>7)
30
>20
22
12

2013

2014

2015

2016

Result

Planl

Result

Planl

Result

Planl

12
-

-

19
-

-

25
-

13
-

18

30
20
15
9

-

30
20
15
13

30
20
15
12

30
20
15
9

30
20
15
9

-

Planl

Result

2017
Planl

Result
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Appendiks 2: Faglige aktiviteter 2013-2017
Afdelingen for Fisk og Rejer
Overvågning

Beskrivelse

Resultat

Kommentar

Rejer, torsk og andre fisk

Opmåling af rejer, torsk og andre
fiskebestande ved Vestgrønland

Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn, alder og størrelsessammensætning).

Opmåling af torsk, rejer, rødfisk og
andre fiskebestande ved Østgrønland.

Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn, alder og størrelsessammensætning).

Opmåling af torskebestand indenskærs i Sisimiut og Nuuk

Årligt indeks for rekruttering af nye
årgange.

Opmåling af hellefisk udenskærs
Østgrønland

Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn og alderssammensætning)

Opmåling af hellefisk udenskærs i
Davisstrædet Vestgrønland

Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn og alderssammensætning)

Opmåling af hellefisk indenskærs
(UMK, UPV og ILU)Vestgrønland

Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn og alderssammensætning)
Årligt bestandsindeks (biomasseindeks, køn og størrelsessammensætning)

Survey er rationaliseret gennem
flere år. Der forventes ingen ændringer i strategiperioden. Surveyet
giver en meget lang tidsserie (fra
1988).
Surveyet startede i 2008 og dækker
specielt torsk, rejer og nye arter.
Forventes fortsat i hele strategiperioden.
Surveyet evalueres i 2013/14 for at
afklare om andre områder skal
overvåges og om trawlundersøgelser kan indgå. SANNA giver nye
muligheder.
Indgår sammen med opmåling af
andre fiskebestande i Østgrønland.
Ingen større ændringer i strategiperioden.
Ingen større ændringer i strategiperioden. Eventuel inddragelse af
Baffinbugten hvert 3. år skal vurderes (afhænger også af Canadiernes
planlægning).
Aktivteten evalueres i 2013/14 for
at sikre bedste datagrundlag til
assessment i strategiperioden
De biologiske undersøgelser foretages i strategiperioden som kombitogt med torsk i Sisimiut og med
hellefisk i Diskobugten. Fiskeriet har
gennem en årrække været på et lavt
niveau og surveyindsatsen vurderes
løbende.
Foreløbige resultater viser at rødfisk
(S. mentella) på kontinentalsoklen i
Østgrønland er i familie med kontinentalbestanden på Island. Arbejdet
følges og evalueres
Ingen ændringer i strategiperioden.
deltagelse i en international arbejdsgruppe
I samarbejde med fiskerne forbedres de biologiske indsamlinger fra
fiskeriet.

Hellefisk

Krabber

Opmåling af krabber i Sisimiut og i
Diskobugten

Rødfisk

Afklaring af bestandsrelationer
fortsætter i 2013/14

Genetik: oparbejdning og analyser
af prøverne indsamlet i sidste
strategiperiode fortsætter

Laks
Stenbider

Lakseindsamlinger
Indsamlinger fra fiskeriet

Indsamling fra det kystnære
fiskeri

Samarbejde mellem fiskere og
biologer: dialogmøder, biologiske
prøvetagning, forsøgsfiskerier

Indsamling fra det havgående fiskeri

Biologisk indsamling fra det kommercielle fiskeri

Makrel, sild og lodde

Nye bestande og nyt fiskeri på
Østgrønland. Overvågningsaktiviteter forventes gennemført via midler
fra Færø/Grønland puljen
Fotografering af havbund og bestemmelse af bunddyr

Årlig indsamling af biologiske data.
Indgår i internationalt genetikprojekt
Indsatsen gældende for indenskærs
hellefisk, torsk, stenbider og havkat
og resultaterne forventes at indgå i
bestandsvurderingen.
Estimat af fiskeriets udtag af bestandene (mængde, køns- og alderssammensætning)
1postdoc/1phd forventes tilknyttet
Instituttet via de Færøske/Grønlandske midler på 10 mill.
over 3 år
Primo 2013 undersøges mulighederne for et forskningsprojekt til
belysning af trawlfiskeriets påvirkning af havbunden.
Indsatsen på bifangst forøges i
strategiperioden (afhængig af
bemandingssituationen)

Havbundsundersøgelser

Bifangst

Bifangst i trawl og linefiskeriet

Samarbejde med GFLK's observatører forbedres så indsamlingerne fra
fiskeriet kan dækkes bedre.
En arbejds- og forskningsplan forventes formuleret i 2013. Den
færøske bevilling gælder frem til
2015/16
MSC certificering af fiskeprodukter
kræver indsats på dette område

I sidste strategiperiode blev denne
indsats nedtrappet på grund af
bemandingssituationen. MSC certificeringen af fiskeprodukter kræver
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Overvågning

Beskrivelse

Resultat

Hydrografi

Hydrografi (DMI-aftalen)

Årlig overvågning af temperatur og
saltholdighed.

Forskning

Fisk, krabbe og rejelarver
Rejer reproduktionspotentiale
Økologiske/klima studier af fiske- og
skaldyrsbestande
NAFO(ICES)'s videnskabelige råd
(rejer)

Projektet indgår i marine basis.
Bedre viden om reproduktion
Forslag til projekter er "hvem spiser
hvem"
Årlig bestandsvurdering af rejebestand ved Vest og Østgrønland.
Kvalitetssikring af data.
Årlig bestandsvurdering for hellefisk
udenskærs. Hvert andet år for
indenskærs hellefisk. Kvalitetssikring af data
Hver tredje år vurderes bestande af
skolæst, rødfisk, håising, havkat og
tærber. Kvalitetssikring af data.
Årlig bestandsvurdering af bestande
af hellefisk, torsk og rødfisk. Kvalitetssikring af data.
Årlig bestandsvurdering af laks.
Kvalitetssikring af data

Rådgivning

NAFO's videnskabelige råd (hellefisk
Vestgrønland (inden og udenskærs))

NAFO's videnskabelige råd (skolæst,
rødfisk, andre fisk)
ICES videnskabelig råd (torsk i Vest
og Østgrønland, samt hellefisk og
rødfisk i Østgrønland)
ICES videnskabelig råd (laks)

Undervisning

Indgå med undervisning på universitetsniveau

uddannelsessamarbejdet rettes
mod samfundets og institutionens
egne behov

Miljøvurdering

Sammenfatning af eksisterende
data om fisk- og skaldyrsressourcer

Forbedringer af assessments

Opbygning af databaser i afdelingen

Foregår løbende internt og
via ICES og NAFO

Standardisering af assessment

Indgår med baggrundsmateriale i
stratetisk miljøvurdering og rapporter om datagrundlag.
Der skal opbygges robuste databaser (til surveys og til opsamling af
historiske data).
Forbedringer af standard assessment forventes gennemført over
hele perioden

Surveygruppen
Forskningsgruppen

Surveys er i store træk dokumenteret.

Kommentar
en indsats på dette område
Aftales revurderes i 2013/14. Mulighed for at midlerne kan bruges til
ansættelse af oceanograf ved GN
skal undersøges.
Vurderes årligt
Vurderes i 2014
En forskningsplan formuleres 2014
Et årligt møde ultimo september.
Mødet samler alle rejeeksperter fra
Nordatlanten.
Et årligt møde primo juni i Halifax.

Bestandene vurderes på junimødet i
Halifax.
Et årligt møde april/maj. Bestandene vurderes på ICES arbejdsgruppemøder i NWWG.
Et årligt møde april. Bestandene
vurderes på ICES arbejdsgruppemøder i NGNAS.
De nye indsatsområder - Miljø og
Undervisning -kan vanskeligt løftes
tilfredsstillende med nuværende
lave bemanding.

Eksterne konsulenter forventes at
indgå.
Dokumentation og standardisering
af datagrundlaget er første skridt.
Senere udvælges bestande til
benchmark
Opfølgning forventes årligt i strategiperioden
Forskningsgruppen arbejder løbende med planlægning af nye forskningsprojekter og forslag til speciale
og ph.d.-projekter. Øresten gruppen
og gruppen for samarbejde med
Selvstyret etableres inden 2014.

Ørestensgruppen
Samarbejde med Selvstyret
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Afdelingen for Pattedyr og Fugle
Overvågning

Beskrivelse

Resultat

Kommentar

Havpattedyr

Sommer optælling af hvaler ved
Vestgrønland: finhval, vågehval,
pukkelhval og sejhval, samt evt.
marsvin, grindehval og delfiner.
Fotoregistrering af pukkelhvaler i
Nuuk.

Estimat af antal hvaler. Data
grundlag til rådgivning af NAMMCO og IWC.

Bør gennemføres med ca. femårs
interval. Planlagt 2015.

Estimat af hvaler som bruger
Nuuk Fjord.

Sommer optælling af narhval i
Nordvestgrønland (Melville bugt,
Inglefield Bredning og Smith
Sund).
Vinter optælling af hvidhval,
narhval, grønlandshval og hvalros
ved Vestgrønland. Remmesæl
som sekundær art.
Genetisk fangst-genfangst af
grønlandshval ved Qeqertarsuaq.
Optælling af narhval i Østgrønland.

Estimat af antal narhval. Data
grundlag til rådgivning af NAMMCO og JCNB.

Billede registrering sammenlignes
med det Nordatlantiske katalog.
Billeder indsamles hvert år.
Bør gennemføres ca. hver femte
år. Inglefield Bredning og Melville
Bugt i bør tælles i 2016 eller 2017.

Estimat af antal hvaler. Data
grundlag til rådgivning af NAMMCO, JCNB og IWC.

Bør gennemføres med ca. femårs
interval. Planlagt til 2018.

Årligt. Kræver at et vist antal dyr
"genfanges" fra år til år.
Bør gennemføres hver 5-10 år.
Sidste gang i 2008. Planlagt til
2017.

Optælling af isbjørn i Vestgrønland.

Estimat af antal hvaler som bruger området.
Estimat af antal narhval i Ittoqqortoormiit og Ammassalik. Data
grundlag til rådgivning af NAMMCO og JCNB.
Estimat af antal havpattedyr i
Nordvandet. Data til rådgivning af
NAMMCO.
Estimat af antal hvalros i Nordøstgrønland. Data til rådgivning af
NAMMCO.
Estimat af antal isbjørne i Baffin
Bugten og Kane Basin.

Optælling af isbjørn i Østgrønland.

Estimat af antal isbjørne i Østgrønland.

Identificering af nøgleområder for
spættet sæler.

Kortlæge vigtige områder og
etablere et overvågningsprogram.

Fly optælling af edderfugle i Syd
og Sydøstgrønland.

Estimat af antal edderfugle hanner ved kysten.

Fotografisk optælling af havfuglekolonier efter et rullende program.

Estimat af antal fugle i kolonier af
lomvie og ride.

Optælling af edderfugle i Disko,
Uummannaq og Upernavik af de
lokale.
Helikopter optælling af rensdyr i
Vestgrønlands store bestand efter
et rullende program.

Estimat af antal edderfugle i
enkelte kolonier.

Optælling af moskusokser i Kangerlussuaq-Sisimiut med snescooter.

Indeks tal/minimum estimat af
moskusokser.

Forår optælling af hvalros, narhval, hvidhval og remmesæl i
Smith Sund.
Optælling af hvalros i Nordøstgrønland.

Fugle

Landpattedyr

Estimater af antal rensdyr.

Gennemføres i 2014. Bør gentages hvert 5-10 år.
Gennemføres for førstegang i
2009. Anbefales hvert 10 år.
Gennemføres for førstegang i
2012-14, i samarbejde med
Canada. Anbefalet hyppighed
afhængig af resultater. Data
valideres af PBSG.
Afhængig af midler, gennemføres
for førstegang i 2014-16. Anbefalet hyppighed afhængig af resultater. Data valideres af PBSG.
Spætter sæl er forsvundet fra en
stor del af sit oprindelig udbredelsesområde og kræver et særlig
overvågningsindsats. Data præsenteres til NAMMCO.
Flyvetælling gennemført for
første gang i 2008. Anbefales
hvert tiende år (udenfor strategiperioden 2013-17).
Monitering foregår på tre niveau:
I. Intensiv (hvert 3 år: Upernavik
S., Ilulissat, Paamiut, Qaqortoq);
II. middel (hvert 5-8 år: Upernavik
N., Maniitsoq, Ittoqqortoormiit)
og III. ekstensiv (hvert 10 år:
Qaanaaq). Årlig i Nuuk
Årlig monitering. Baseret om
samarbejde med lokale fanger.
Bestandene tælles ca. hver femte
år. Kangerlussuaq-Sisimiut tælles i
2015 og Akia-Maniitsoq, samt
Ameralik-Qeqertarsuatsiaat
områder tælles i 2017.
Tælles hvert 3. år.
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Overvågning

Beskrivelse

Resultat

Kommentar

Vegetation

Monitering af vegetation i Sydgrønland og Nuuk.
Monitering af vegetation i Nuuk.

Opfølgning af udvalgte fåre- og
rensdyrgræsningsområder.
Måling af effekter af klima i et
lavarktisk terrestrisk økosystem.

Forskning med direkte relevans
til rådgivninger

Undersøgelser af dyrenes bevægelser, vandring, akustik og molekylær biologi.

Kortlægning af bestandsafgrænsninger.

I samarbejde med DCE/Aarhus
Universitet.
Projektet er parallel med Zackenberg-projektet i Nordøstgrønland.
Udføres i samarbejde med
DCE/Aarhus Universitet.
Projekter som besvarer konkrete
spørgsmål og har start og slut
dato. Ofte finansieret ved hjælp
af eksterne midler, og udført i
samarbejde med internationale
organisationer.

Undersøgelser af økologiske
interaktioner.

Forståelse af interaktioner mellem prædatorerne, byttedyr,
klima og menneskers aktiviteter.
Indsamling af information som
kan forklare status af bestande.
Indsamling af brugerviden.

Rådgivning

Undersøgelser om kropskondition
og reproduktion.
Interview undersøgelser og
analyser af fangstrapporter.
Rådgivning og udvikling af matematiske modeller.
NAMMCO (havpattedyr undt.
isbjørn).

ICES/NAFO Særgruppe (klapmyds
og grønlandssæl).

IUCN/PBSG (isbjørn).

Canada/Greenland Joint Commission on Polar Bear, samt PBTC
(Canadas tekniske isbjørnekommite).
JWG-NAMMCO/JCNB (fælles
Canada/Grønland bestande af
narhval og hvidhval).
IWC Videnskabelig Komite.

CAFF havfuglegruppe.

Miljørådgivning

Biologiske anbefalinger for fangst
til forvaltningen.
Bestandsvurderinger i Nordatlanten (årligt), internationalt samarbejde, biologiske anbefalinger.
Kvalitetssikring af undersøgelser.
Bestandsvurderinger i Nordatlanten (årligt), internationalt samarbejde, biologiske anbefalinger.
Kvalitetssikring af undersøgelser.
Globale bestandsvurderinger,
internationalt samarbejde, biologiske anbefalinger. Kvalitetssikring af undersøgelser.
Bestandsvurderinger af Isbjørne i
Baffin Bugten og Kane Basin.

Bestandsvurderinger af hvid- og
narhvaler i Vestgrønland. Kvalitetssikring af undersøgelser.
Præsentation og kvalitetssikring
af undersøgelser. Bestandsvurdering af vågehval, finhval, pukkelhval, sejhval og grønlandshval.
Bestandsvurderinger (årlige)og
analyser af havfuglearbejde i
Nordatlanten.

CAFF/CBMP (Circumpolar Biodiverisity Monitoring Program).

Implementering af metadatabaser for overvågning af biodiversitet i Arktisk.

Rådgivning til Selvstyret omkring
de tre største rensdyrbestande i
Vestgrønland.
Rådgivning til Selvstyret omkring
Kangerlussuaqs moskusbestande.
Ad-hoc rådgivning.

Bestandsvurderinger og kvoteanbefalinger.

Hjemtagelse af miljørådgivning
vedr. råstoffer.

Bestandsvurderinger og kvoteanbefalinger.
Rådgivning efter forespørgsel til
Grønlands Selvstyre.
Rådgivning til Selvstyret: strategiske miljøvurderinger, evaluering
af ansøgninger fra industrien,
overvågning af forurening, beredskabsplaner, ad-hoc opgaver.

3-5 møder per år.

Forventes 2-3 møder i strategiperioden 2013 – 2017.

Forventes 2-4 møder i perioden
2013-2017.

Forventes 3-4 møder i perioden
2013-2017.

2-3 møder i strategiperioden.

2-3 møder per år.

Kvalitetssikring af undersøgelser.
Årlige møder, forventes ændret til
hver andet år i løbet af strategiperioden.
PaFu-repr. både i den marine
styregruppe og i arbejdsgrupper
om havpattedyr, havfugle og
rensdyr. Ca. 1-3 møder per år.
Én gang per bestand i strategiperioden.
Én gang i strategiperioden.
Sagsbehandling.
Etablering af en ny afdeling i Nuuk
med mindst 4 stillinger. Vidensoverførsel og kompetenceopbygning i samarbejde med
DCE/Aarhus Universitet.
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