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Vedr. spørgsmål til Naalakkersuisut om ændring af jagttiden for rider. 

I en henvendelse dateret den 28. august 2013 beder Afdeling for Fangst, Jagt og Landbrug om 

Pinngortitaleriffiks/Grønlands Naturinstituts (GN) udtalelse omkring et forslag om ændring af 

bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle, således at jagttiden for ride i 

området fra Sisimiut til Nanortalik, ændres til at begynde den 15. august og slutte d. 31. marts. 

Ifølge den gældende bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle, er den 

gældende jagtperiode for ride fra d. 15. august til og med den 28/29. februar, i hele landet. 

Ved sidste evaluering af fuglebekendtgørelsen i 2008 anbefalede fuglearbejdsgruppen, at der ikke skulle 

ske en udvidelse af jagttiden på riden, som dengang var sat til perioden 1. september til 28/29. februar. 

Dvs. at jagttiden siden 2009 er begyndt tidligere end dengang anbefalet. 

Anbefalingen var baseret på GNs optællingsdata, som dokumenterede at der var sket store (nogle steder 

kraftige) nedgange i antallet af ynglefugle i Grønland (Nyeland 2004; Labansen et al. 2010).  

Nyere tal 

Siden har GN indsamlet nye data fra: 

Nordlige Upernavik 2008 (ca. 5300 par): viste en fremgang på 18 % i forhold til 1990’erne (ca. 4500 par) 

(Labansen et al. 2013). Ny optælling i 2013 er ikke opgjort endnu. 

Maniitsoq i 2009 (ca. 39.800 par): viste en fremgang på 23 % siden 2003 (32.365 par). Bestanden i 2009 

udgør dog kun 55 % af bestandsstørrelsen i 1977 (71.700 par). 

Ittoqqortoormiit 2010 (1400 par): viste en reduktion på 30 % siden 2004 (1.750 par).  

Diskobugten (området rundt Alluttoq) i 2011: foreløbige tal viser en fremgang på ca. 50 % siden en 

tilsvarende tælling i 2005 (19.600 par). Derimod udgør summen fra 2011 mindre end 20 % af en opgørelse 

fra 1980. Tallene for de største kolonier i 1980 er sandsynligvis overvurderede, men der er flere eksempler 

på kolonier, som fik vurderet mere end tusind par i 1980, som i 2011 husede få hundreder. Omkring 

Paakitsoq var tre kolonier allerede i 1980 reduceret fra tusinder per koloni til under tusind til sammen. 
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Overordnet viser de nye tal både fremgang og tilbagegang, hvor fremgangen dog er forholdsvis begrænset i 

forhold til tidligere tiders bestandsniveauer. Samtidig mangler vi viden fra især to vigtige områder 

(Uummannaq og Arfersiorfik/Nordre Strømfjord området), som ved de seneste undersøgelser viste 

markante tilbagegange (Burnham et al. 2005; Boertmann 2006). 

Jagttider 

Ringmærkedata har vist at jagt om efteråret i højere grad består af ungfugle fra både lokale og udenlandske 

bestande, sammenlignet med andre årstider (Lyngs 2003). Jagt om foråret og om sommeren går i højere 

grad ud over lokale ynglefugle, hvilket giver en større belastning på bestanden end efterårsjagt på ungfugle. 

Før 2001 var jagtperioden for rider fastsat til at vare fra 16. august til og med 31. maj. Forårsjagten (1. 

marts til 31. maj) stod dengang for 31 - 47 % af den indrapporterede årlige fangst. I 2001 blev jagttiden 

ændret til at vare fra 1.september til 28/29. februar. Dette betød en markant nedgang i fangstniveauet til 

fordel for ynglefuglene især. De seneste tal kan være udtryk for at det reducerede jagttryk nogle steder er 

begyndt at virke efter hensigten. 

Andelen af grønlandske fugle versus udenlandske fugle i grønlandsk farvand i marts måned er dog ukendt, 

hvilket gør det vanskeligt at analysere konsekvensen af en udvidelse af fangstperioden ind i marts måned. 

Det samme gør sig gældende for fuglenes alderssammensætning på dette tidspunkt. Fangstdata fra 

perioden 1993 til 2001, viser imidlertid at der blev fanget forholdsvis få fugle i marts måned i forhold til 

senere på foråret (ml. 600 og 1.600 fugle (1-3 % af årlig fangst)). Jagttrykket i august måned viser sig at 

være noget større, både i perioden 1993-2001 (ml. 5.200 og 11.000 fugle (14-17 % af årlig fangst)) og siden 

2009 (ml. 1.358 og 1.863 fugle (17-25 % af årlig fangst)). 

Udvidelsen af efterårsjagten i 2009 var i modstrid med GN’s anbefalinger, og vurderedes til at være i strid 

med forsigtighedsprincippet. Nye data viser positive tendenser nogle steder, men GN vurderer at der stadig 

er grund til at være forsigtig. I nogle yngleområder opholder riderne sig stadig i kolonierne midt i august, og 

jagt i august måned er derfor også i strid med principperne om bedst mulig ynglesucces og fred i 

yngletiden. 

Anbefaling 

Ud fra et forsigtighedsprincip kan GN kun anbefale en udvidelse af jagtperioden i Sydvestgrønland frem til 

31. marts, såfremt starten af jagtsæsonen samtidig udskydes til 1. september (som oprindeligt anbefalet). 

Det er vigtigt at fremhæve at 31. marts er det absolut seneste tidspunkt GN kan anbefale jagt, for at sikre 

princippet om bedst mulig ynglesucces og fred i yngletiden. En udvidelse af jagttiden frem til 31. marts vil 

ikke give folk i Nordgrønland øgede muligheder. Her kan forvaltningen overveje om man vil lade start 

datoen for jagten forblive d. 15. august, selv om det går i strid mod princip om fred i Yngletiden. Grænsen 

mellem Nord- og Sydgrønland, passer i denne henseende udmærket med den afgrænsning man i forvejen 

bruger i den nuværende fuglebekendtgørelse (Qeqqata Kommuneas nordlige grænse). 
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