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15. september 2022

Departementet for Fiskeri og Fangst

Høringssvar: Kvoter for hvidhvaler og narhvaler i 2023

Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) sendte d. 11. august kvoteforslag for narhval og
hvidhval i høring.

For hvidhval har GN følgende bemærkninger:
APNs kvoteforslag følger den videnskabelige rådgivning i antal, men ikke når det kommer til
områder og sæsoner for fangst. Det betyder at det er usandsynligt at tidligere sommerbestande kan genetablere sig i området, hvilket kan få betydning for opretholdelsen af den NDF
under CITES der p.t. tillader eksport af produkter fra hvidhval.
1) Kvoteforslaget inkluderer området fra Sisimiut til Nanortalik (Sydvestgrønland). For at
beskytte de få individer der måtte være til stedet om sommeren og kunne være med
til at genetablere den historiske sommerbestand af hvidhvaler i dette område anbefaler JCNB/NAMMCO, at der ikke fanges hvidhvaler syd for 65°N. Med fangst i Sydvestgrønland er det usandsynligt at hvidhvalen kan genetablere sig i dette tidligere vigtige
område for arten.
2) For at muliggøre en eventuel genetablering samt beskyttelse af sommerbestande i
Vestgrønland, anbefaler JCNB/NAMMCOs videnskabelige arbejdsgruppe at der lukkes
for al hvidhvalfangst fra juni til august i Uummannaq, Upernavik og Savissivik, fra juni
til oktober i Diskobugten, og maj til oktober syd for Kangatsiaq. APNNS kvoteforslag
indeholder ikke disse sæsonfredninger.
For narhval har GN følgende bemærkninger:
APNs kvoteforslag for narhval for Vest- og Østgrønland for perioden 2023 til 2026 er langt
større end den videnskabelige rådgivning for begge områder. Dette betyder at der er en stor
risiko for at man helt udrydder narhvalen i Sydøstgrønland. De foreslåede kvoter for bestanden af narhval i Melville Bugt er ligeledes langt større end den videnskabelige rådgivning. Hvis
den foreslåede kvote vedtages, må man forvente en kraftig reduktion i en i forvejen lille bestand. Den ikke-bæredygtige fangst betyder også at der under CITES ikke kan åbnes op for eksport af produkter fra narhval uanset fangstlokalitet.
For en forståelse af nuværende videnskabelig rådgivning henvises der til GNs notat af 26 januar 2022 vedr. 2022-rådgivningen for narhval.
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Vestgrønland: Af APNs kvoteforslag fremgår det at man ønsker at implementere den ny rådgivning ved en gradvis reduktion af fangsten til følgende i 2026: 38 i Etah, 52 i Qaanaaq, 24 i
Melville Bugt, 60 i Uummannaq, og 54 i Disko Bugten.
De foreslåede fangster på 38 i Etah og 52 i Qaanaaq følger rådgivningen.
Den foreslåede fangst for resten af Vestgrønland både i 2023 og i 2026 er dog langt større end
den videnskabelige rådgivning. Rådgivningen sikrere en 70% sandsynlighed for stabile bestande i Melville Bugt og Inglefield Bredning og det nuværende kvoteforslag vil mindste denne
sandsynlighed.
Ønsker man (som foreslået for 2026) at fange 24 narhvaler årligt i Melville Bugt skal fangsten
af narhvaler i Uummannaq og Disko Bugten være 0 narhvaler for at sikre at den samlede fangst
er bæredygtig.
Ønsker man i stedet (som også foreslået for 2026) at fange 54 narhvaler i Disko Bugten, da skal
fangsten af narhvaler i Melville Bugt være 0 narhvaler for at sikre at den samlede fangst er bæredygtig.
Det foreslåede kvoteforslag presser først og fremmest den lille sommerbestand af narhval i
Melville Bugt.

Østgrønland: NAMMCOs videnskabelige rådgivning har siden 2019 været på et total stop for
al fangst af narhval i Østgrønland. I 2021 blev det i rådgivningen indskærpet at man selv med
en meget lille fangst risikerer helt at udrydde narhvalen i området syd for Ittoqqortoormiit.
Den foreslåede fangst på 50 dyr er derfor ikke blot på ingen måde bæredygtig, den er også en
direkte trussel mod narhvalens fortsatte eksistens i Sydøstgrønland.
Hverken feltarbejde i Kangerlussuaq i August 2022, eller flytælling (med fangerinddragelse) fra
august-september 2022 giver anledning til at tro på at situationen har ændret sig. Der blev set
færre narhvaler i Kangerlussuaq under feltarbejdet i 2022 end i 2018, 2017 og 2016. Et bestandsestimat fra dette års tælling er ikke færdiganalyseret men der foreligger ingen indikation
på at estimatet vil blive højere end tidligere bestandstal estimeret fra tællinger i 2016 og 2017.
Dette selvom et større område udenfor narhvals kerneudbredelsesområde samt de historiske
fangstlokaliteter blev dækket.

Mvh.

Fernando Ugarte, Rikke Hansen og Lars Witting
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