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Uddybning af forhold omkring lomvien i Grønland i relation til klima og bestandsnedgange 

I en henvendelse af 11. september 2013 beder Afdeling for Fangst, Jagt og Landbrug Pinngortitalerif-
fiks/Grønlands Naturinstitut (GN) om at uddybe en række forhold om lomvien, idet GN i skrivelse af 8. sep-
tember 2013 anbefaler en række forvaltningstiltag, herunder øjeblikkeligt stop af ulovlig fangst om foråret 
og i yngleperioden samt yderligere reduktion af efterårs- og vinterfangsten – begge dele eventuelt effektu-
eret i form af en midlertidig totalfredning af lomvien i Grønland. 
 
Ændringer i oceanografiske forhold og mulige påvirkninger af de grønlandske ynglebestande 
Det nævnes i GNs notat af 8. september 2013, at en norsk undersøgelse sår tvivl om hvorvidt efterårs- og 
vinterfangsten i Sydvestgrønland er bæredygtig (som hidtil antaget), idet den påviser en stor tilbagegang i 
lomviebestandene på Svalbard, som synes at kunne relateres til forhold i fuglenes overvintringsområder, 
herunder Sydvestgrønland (Descamps et al. 2013).  

Den norske undersøgelse sandsynliggør en sammenhæng mellem nedgangene og ændringer i de oceano-
grafiske forhold i Nordatlanten, mere specifikt den såkaldte ”subpolare gyre”, som er et cirkulært strøm-
ningsmønster af relativt koldt vand i centrale dele af Nordatlanten. Denne cirkulation har siden midten af 
1990’erne været svækket betydeligt, hvilket har medført stigning i havtemperaturen og ændringer i havets 
saltholdighed i store dele af Nordatlanten, inklusiv Sydvestgrønland (Hátun et al. 2005, Hatun et al. 2009). 
Hypotesen er, at de fysiske ændringer i havmiljøet har medført ændringer i de marine fødekæder, således 
at havfuglene nu oplever et ændret og muligvis utilstrækkeligt fødegrundlag (Descamps et al. 2013). Hypo-
tesen understøttes af en tidligere cirkumpolar analyse, som viste at både alm. lomvie og polarlomvie er 
følsomme overfor hastige udsving i havtemperaturen (Irons et al. 2008). Desuden har økosystemændringer, 
forbundet med den svækkede subpolare gyre, allerede vist sig gældende i østligere dele af Nordatlanten, 
herunder Skotland, Færøerne og Island, hvor et utilstrækkeligt fødegrundlag i yngleperioden har resulteret i 
en årrække med fejlslagne yngleforsøg (Ekker 2008). 
 
Såfremt mistanken om et utilstrækkeligt fødegrundlag i Sydvestgrønland er begrundet, har det sandsynlig-
vis allerede påvirket de grønlandske ynglebestande. Generelt er det imidlertid sådan, at andelen af grøn-
landske fugle (kontra udenlandske fugle) i overvintringsområdet er størst mod nord og gradvist aftagende 
mod syd (Lyngs 2003). Efterårs- og vinterfangst i den nordlige del af Sydvestgrønland vil altså primært 
ramme de grønlandske ynglebestande, mens miljøændringer og fangst i Sydgrønland primært rammer de 
udenlandske (norske og islandske) ynglebestande. Mest påvirket vil naturligvis være de bestande som både 
yngler og overvintrer i Sydvestgrønland, så som ynglebestanden på Ydre Kitsissut i Sydgrønland (Linnebjerg 
2012). Men for de fleste kolonier tillader det det nuværende vidensgrundlag ikke at der foretages specifikke 
risikovurderinger.  
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En anden klimarelateret problemstilling for lomvien i Grønland vedrører isen og dens betydning for det 
marine økosystem. Denne klimavinkel er mindre relevant for Sydvestgrønland, men bør alligevel nævnes, 
idet den fremover kan blive vigtig i de nordlige områder. Her kan isens tilstedeværelse og de kaskader af 
biologisk produktion som fremkommer ved dens opbrud om foråret, sandsynligvis forklare hvorfor alle de 
største lomviekolonier findes i Nordvestgrønland og ikke længere sydpå (Laidre et al. 2008). En mindre 
isudbredelse og en større uforudsigelighed i dens opbrud om foråret, kan derfor udgøre en fremtidig trus-
sel for lomviebestanden i Nordvestgrønland.  
 
Yderlig reduktion af efterårs- og vinterfangsten eller midlertidig totalfredning 
En midlertidig totalfredning af lomvien vil sikre størst mulig gavnlig effekt på grønlandske såvel som uden-
landske bestande, og vil være i tråd med forsigtighedsprincippet.  De berørte bestande på Svalbard er som 
nævnt reduceret ganske betydeligt og polarlomvien blev af samme grund rødlistet i Norge i 2010. Desuden 
er det muligt at der er en tilsvarende relation mellem forholdene i Sydvestgrønland og islandske ynglebe-
stande, som også er reduceret i samme periode (Ekker 2008). Der findes dog så vidt vides ingen undersø-
gelser, der belyser de mulige årsager.  
 
Som nævnt i skrivelse af 8. september 2013, mener GN desuden at en totalfredning vil kunne afhjælpe pro-
blemet med ulovlig fangst om foråret og i yngleperioden (ægsamling og jagt). Som det også er nævnt, me-
ner vi at dette forhold bør veje tungt, idet ulovlig fangst vurderes som en yderst kritisk faktor i nogle af de 
grønlandske kolonier (fx Mosbech et al. 2009). 
 
Det kan på forhånd ikke afgøres hvor lang en midlertidig totalfredning skal være. Det afhænger naturligvis 
af hvilket mål man ønsker at nå og i hvor høj grad andre bestandsregulerede faktorer (andre end fangst) 
påvirker bestanden i fredningsperioden, så som klimarelaterede økosystemændringer. Lomviens forholds-
vise lange generationstid gør at man tidligst kan håbe på at se starten på en forvaltningseffekt efter ca. 5 år, 
men mere realistisk er nok snare 10 år. GN vil derfor anbefale at totalfredningen i første omgang sættes til 
10 år, hvorefter effekten og de fremtidige behov skal evalueres. 
 
Såfremt en totalfredning ikke kan prioriteres, vil GN anbefale at efterårs- og vinterfangsten reduceres til 

kun at omfatte efterårsfangst og vi foreslår perioden 15. oktober – 15. november. Reglerne bør være ensly-

dende for hele Vestgrønland, jf. ovenstående om fordelingen af fugle i overvintringsområdet. 

 
 
Lomviebestanden i Qaanaaq 
Qaanaaq området huser i dag langt den største andel af den grønlandske ynglebestand (ca.70 %). Disse 
bestande ser umiddelbart ud til at have været stabile siden midten af 80’erne (tidligere ingen data) og det 
er baggrunden for at GN nævner, at dette område eventuelt kan undtages fra en totalfredning og princip-
pet om total fred i yngleperioden (som hidtil i Qaanaaq området). Det umiddelbare kommer ind i billedet 
fordi GN imidlertid har meget få data til at understøtte antagelsen om stabile bestande (Merkel et al. 2007). 
For fire ud af fem kolonier finders der kun to pålidelige optællinger siden midten af 80’erne, hvilket jo må 
betegnes som et yderst begrænset vidensgrundlag. Når GN ikke tidligere har anbefalet at fjerne dispensati-
onen om forårsfangst i Qaanaaq, skyldes det koloniernes størrelse og deres temmelig isolerede placering i 
forhold til potentiel menneskelig forstyrrelse og udnyttelse. Men set ud fra et rent videnskabeligt synspunkt 
må GN dog anbefale, at der afventes yderligere data inden der dispenseres yderligere i Qaanaaq området. 
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Studier i Grønland til belysning af årsagerne til lomviens bestandsnedgang 

GN har netop fået midler til at starte et PhD projekt om årsagerne til bestandsnedgange i Grønland (Aili 
Labansen). Projektet vil primært fokusere på forholdene i yngleperioden, herunder forstyrrelser, jagt og 
ynglesucces. Ved at sammenligne kolonier i kraftig tilbagegang med kolonier som tilsyneladende klarer sig 
godt, forventes det at projektet kan bidrage til at indkredse biologiske årsagssammenhænge og kvantificere 
betydningen af menneskelige forstyrrelser. 

Hvad angår mulighederne for at kvantificere effekten af efterårs- og vinterfangsten i Sydvestgrønland kom-
pliceres forholdene af det faktum, at vinterbestanden er opblandet af fugle fra en række forskellige yngle-
områder i Nordatlanten, herunder Canada, Grønland, Island, Svalbard og Rusland. Andelen af fugle i Syd-
vestgrønland fra de forskellige ynglebestande, samt deres fordeling, er usikker (jf. dog ovenstående) og gør 
det meget vanskeligt, at afgøre hvilken indflydelse jagten i Sydvestgrønland har på de forskellige ynglebe-
stande, inklusiv den grønlandske. Via et fælles arktisk forskningsprojekt (i CAFF-regi) forsøges det netop nu 
at rode bod på disse usikkerheder, ved hjælp at et fælles koordineret sporingsprojekt. DCE og GN har sikret 
midler gennem Dancea til at koordinere dette projekt. Resultaterne fra dette projekt, samt fra PhD studiet, 
vil dog først foreligge om ca. tre år. 

GN vil desuden forsøge at undersøge om fangere eller fiskere gennem de seneste 10-15 år har observeret 
atypisk mange døde eller udmagrede lomvier om vinteren i Sydvestgrønland. Desuden vil GN undersøge 
muligheden for at foretage maveundersøgelser af et antal lomvier som lige nu befinder sig i GNs fryser  - 
fugle som blev indsamlet i 1996/97, 2003 og 2011. Sammen med tidligere maveundersøgelser fra slutnin-
gen af 80’erne (Falk & Durinck 1993), kan disse prøver muligvis belyse om der er sket markante ændringer i 
fuglenes fødesammensætning gennem denne periode. 

Det skal bemærkes at GN ikke har mulighed for at gennemføre undersøgelser svarende til dem der er fore-
taget på Svalbard (Descamps et al. 2013), idet optællingerne af de grønlandske lomviekolonier ikke er sket 
med tilstrækkelig stor hyppighed til at foretage lignende analyser. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Merkel, seniorforsker  Aili Lage Labansen, forsker 
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