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Høringssvar angående „Revision af fuglebekendtgørelsen á 2009”

WWF har gennemgået høringsmaterialet angående Revision af fuglebekendtgørelsen á 2009 og har følgende
kommentarer.
Bekendtgørelsen om fangst af fugle har gennem en længere periode manglet en opdatering, primært pga.
den kritiske tilstand af populationen af polarlomvien (Uria lomvia) og atlantisk lomvie (Uria aalge).
Lomvierne har siden starten af 1990erne oplevet et fald i antal på ca. 35-40 %, når der ses bort fra Qaanaaq
bestanden. Dette har medført at Grønlands Naturinstitut (GN) har anbefalet at der ikke udføres jagt på
lomvier i 10 år. Ud fra den alvorlige bestandsmæssige negative udvikling støtter WWF denne indstilling, hvis
bestandsudviklingen følges tæt således at jagt eventuelt kan genindføres når denne kan udføres på et
bæredygtigt grundlag. Hvis dette ikke er politisk muligt, vil GNs efterfølgende forslag i hvilket det anbefales
at hvis der skal udføres jagt på lomvier bør det være i én måned fra 15. november til 15. december være et
tåleligt kompromis. I høringsmaterialet har Selvstyret anbefalet to måneders efterårsjagt.
Den foreslåede forårsjagt på lomvier er WWF stærk modstander af. Jagt i denne periode vil udelukkende
foregå på den truede grønlandske ynglende bestand, inden disse har fået mulighed for at yngle. Denne
fangstperiode bør ikke tillades, og i denne forbindelse bør der udføres en omfattende oplysningsindsats og
kontrollen i de berørte områder bør også intensiveres.
Antallet af lomvier der må skydes per jagtdag bør også nedsættes. Det endelige antal bør fastsættes efter
dialog med erhvervs- og fritidsfangere.
WWF betragter desuden ulovlig ægindsamling og anden forstyrrelse af fuglekolonier og områderne i
umiddelbar nærhed, som et stort problem og en stor del af forklaringen på lomviernes kraftige forsatte
tilbagegang. Øget oplysning om de nye og eksisterende fuglebeskyttelsesområder samt øget kontrol af disse
bør være en del af det forvaltningsmæssige ansvar.
WWF støtter ikke forårsfangst på edderfugl (Somateria molissima) og kongeedderfugl (Somateria
spectabilis) hvor fugle fanges før de har bidraget til bestanden og forstyrres i perioden op til yngletiden med
mindre fødeindtag til følge.
Ved en eventuel kommende dagskvote på rider (Rissa tridactyla) bør der være en differentiering mellem
antal for erhvervs- og fritidsfangere for at rentabiliteten for erhvervsfangst sikres.

Som tidligere nævnt betragtes ulovlig indsamling af æg og ulovlige forstyrrende aktiviteter herunder fangst
ved fuglekolonier som alvorlige. Desuden kan overtrædelser af fangstperioder have alvorlige konsekvenser
for fuglebestandene, og for at fremme det præventive i bekendtgørelsen bør det klart fremgå at redskaber
benyttet til ulovligheder herunder fartøjer kan konfiskeres ved alvorlige eller gentagne ulovlige handlinger.
Forvaltningsmæssigt har det altid været problematisk med formuleringen i § 11, i hvilken det fremgår at
”Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt”. Hvis denne paragraf skal medtages bør
der være en klar definition af båd i fart. Der kan eventuelt findes inspiration i den danske lovgivning på
området.
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