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Vedr. forslag til Naalakkersuisut om jagttider for snegæs. 

I en henvendelse dateret den 30. august 2013 beder Afdeling for Fangst, Jagt og Landbrug Pinngortitalerif-

fiks/Grønlands Naturinstitut (GN) om en udtalelse vedrørende et forslag om udvidet jagttid for lomvie, 

samt om en evaluering af fangstmulighederne på snegæs og ederfugle.  

I nærværende besvarelse kommenterer GN kun henvendelsen om snegæs. Kommentarer om lomvie sen-

des i en separat skrivelse. Vores anbefalinger om ederfugle, vil blive fremsendt ultimo september i en sær-

skilt skrivelse. 

Jagt på snegæs 

Hvad angår muligheden for at indføre jagttid på snegæs i Grønland, skal GN indledningsvis henvise til et 

tidligere høringssvar om samme emne dateret 11. januar 2011. GN har ikke nyere viden på området og skal 

derfor i det følgende blot opsummere konklusionerne fra dette høringssvar. GN henviser desuden til et 

notat om snegåsen i Grønland, dateret d. 14. maj 2009, hvori den eksisterende viden om snegåsen i Grøn-

land og Nordamerika gengives i mere detaljeret form. 

Som det fremgår af det omtalte høringssvar, så er snegåsen primært udbredt i Qaanaaq-området, foruden 

sporadiske forekomster i det øvrige Nord- og Nordvestgrønland. En eventuel udnyttelse vil derfor være 

begrænset til dette område.  

Det fremgår ligeledes, at bestanden i Nordvestgrønland er indvandret fra vest som konsekvens af en kraftig 

bestandsvækst i Nordamerika, hvor man anser bestanden som uønsket stor og derfor aktivt (mere jagt) 

forsøger at reducere bestanden. En udnyttelse af snegæs i og omkring Qaanaaq vil således være i overens-

stemmelse med den nordamerikanske forvaltningsstrategi. Den meget begrænsede viden om forekomsten 

af snegås i Grønland vil være mindre afgørende i denne situation, idet en eventuel bestandsnedgang i Grøn-

land ikke vil stride mod det overordnede bæredygtighedsprincip. 

Såfremt Grønland derimod har et ønske om, at opnå eller bibeholde en ynglebestand af en vis størrelse 

som kan være grundlag for en fremtidig bæredygtig jagtlig udnyttelse, så kan jagt nu og her imidlertid ikke 

anbefales. I så fald vil GN anbefale at der forud for en jagtlig udnyttelse fortages en række basisundersøgel-

ser, iværksættes en regelmæssig overvågning og fastsættes nogle forvaltningsmål. Det må dog forventes, at 

den grønlandske bestand, som værende en lille randpopulation af den nordamerikanske bestand, vil være 
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stærkt påvirket at forvaltningen i USA og Canada. Derfor er det også usikkert om en evt. forvaltningsplan 

for snegås i Grønland, vil kunne implementeres med nogen nævneværdig virkning.  

Uanset om snegås udnyttes i Grønland eller ej, så vil GN dog anbefale at der foretages nogle rekognosce-

ringer fra fly for at lokalisere de vigtigste fælde- og yngleområder i Qaanaaq området, jf. det omtalte hø-

ringssvar af 11. januar 2011. Undersøgelserne kan med fordel koordineres med andre aktiviteter i området, 

således at den generelle overvågning af fuglebestande i området drager gavn af dette.  

Eventuelle jagtperioder bør begrænses til efteråret, mens yngleperioden i juni/juli samt fældeperioden i 

juli/august bør friholdes for jagt. GN er tilbageholdende med at anbefale forårsjagt, idet det er uvist hvor og 

hvor lang tid fuglene opholder sig i Grønland inden de begynder at yngle. Det skal som minimum sikres, at 

en eventuel forårsjagt foregår i god afstand til yngleområderne (evt. fra iskanten). Hvis ikke yngleområder 

og fældeområder friholdes for jagt og forstyrrelse, er der stor risiko for at gæssene meget hurtig fordrives 

fra området og dermed også muligheden for jagtlig udnyttelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Merkel, seniorforsker  Aili Lage Labansen, forsker 

 

Bilag: 

- Høringssvar vedr. fangst af snegås i Qaanaaq af 11. januar 2011 

 

 


