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Vedr.: Traditionel hvalfangst i Grønland

Tak for Deres nylige brev/mail vedrørende hvalfangst i Grønland.
Grønland er en selvstyrende del af Kongeriget Danmark. Som en fiskeribaseret
kystnation er Grønlands økonomi primært afhængig af bæredygtig udnyttelse af
havressourcerne med kommercielt fiskeri som hovedindkomstkilde (>90 %). Endvidere
er bæredygtig hvalfangst vigtig, når det drejer sig om at sikre kødforsyningen til
hjemmemarkedet.
Det er normalt Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der tildeler Grønland
kvoter til traditionel fangst ("aboriginal subsistence quotas") af store hvaler. Størrelsen af
disse kvoter er påvirket af rådgivningen fra IWC's videnskabelige komité, og disse
kvoter er aldrig højere end de af komitéen foreslåede. Komitéen fastsætter for hver
hvalart det største antal dyr, som de indfødte samfund kan fange, uden at det er til
skade for bestanden. Det sikres således, at hvalfangstkvoterne er bæredygtige, og
samtidig ikke hæmmer den fortsatte vækst i bestandene af store hvaler.
Det lykkedes ikke Den Internationale Hvalfangstkommission på sit 64. møde i Panama
den 2.-6. juli 2012 at træffe beslutning om en ajourføring af kvoterne for traditionel
hvalfangst i Grønland for den seksårige periode fra 2013-2018, hvilket bragte Grønland i
en prekær situation uden kvoter tildelt af IWC.
Kongeriget Danmarks forslag blev understøttet af rådgivningen fra IWC's videnskabelige
komité, som erklærede, at forslaget ikke skadede bestanden, og at det var i
overensstemmelse med IWC's definition af traditionel hvalfangst og opfyldte Grønlands
behov. Forslaget blev ikke vedtaget med det nødvendige ¾ flertal. Der blev ikke fremsat
andre forslag fra kontraherende parter.
Siden mødets afslutning har Grønlands regering nøje gennemgået og overvejet alle
mulige løsninger og veje frem. Vi er fortsat fast besluttet på at arbejde frem mod en
løsning, hvor IWC kan leve op til sin målsætning og gennemføre sit mandat, herunder
sikre at beslutninger om forvaltning hviler på et underbygget videnskabeligt grundlag.
For at sikre den fortsatte traditionelle hvalfangst i Grønland og med udgangspunkt i en
beslutning truffet af Grønlands regering fortsætter den traditionelle hvalfangst i Grønland
på et midlertidigt grundlag med respekt for videnskabelig rådgivning, frem til en ny
beslutning fra Den Internationale Hvalfangstkommission foreligger i 2014. De vigtigste
målsætninger for den fortsatte hvalfangst har været at undgå ulovlig fangst og samtidig
opfylde den grønlandske befolknings behov.
Traditionel hvalfangst indgår som en vigtig og rodfæstet del af Grønlands mulighed for
at dække sine egne behov. En situation uden hvalfangst, som følge af manglende
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fangstkvoter, er uholdbar og indebærer en stor risiko for i alvorlig grad at gå ud over
befolkningen i Grønland.
IWC's kontraherende regeringer har et fælles ansvar for at sikre opfyldelsen af
Grønlands legitime fangstbehov. Forpligtelsen i vedtægternes paragraf 13.(a) til at
tildele fangstkvoter er ikke blevet opfyldt af Hvalfangstkommissionen.
Grønlands regering har på den baggrund været nødsaget til at fastlægge fangstkvoter
for 2013 og 2014 baseret på den seneste rådgivning fra den videnskabelige komité og
gennemført i overensstemmelse med de i vedtægternes paragraf 13(.a) nedfældede
principper. De grønlandske hvalfangstmyndigheder vil følge fangstsituationen nøje og
sikre, at de i vedtægternes paragraf 13.(a) forankrede principper overholder Den
Internationale Hvalfangstkommissions tidligere beslutninger. Grønland vil fortsat i fuldt
omfang respektere IWC's videnskabelige komités rådgivning og overholde alle Den
Internationale Hvalfangstkommissions indberetningskrav.
Grønlands regering vil bede de danske myndigheder fremsætte et forslag til ændring af
vedtægternes paragraf 13.(b)3 på Den internationale Hvalfangstkommissions næste
ordinære møde for den resterende blokkvoteperiode fra 2015 til 2018. Et sådant forslag
skal være baseret på og følge den seneste rådgivning fra den videnskabelige komité på
fremsættelsestidspunktet med mulighed for at revidere det fremsendte forslag, såfremt
den videnskabelige komités rådgivning ændrer sig før mødet i Hvalfangstkommissionen.
Grønlands regering er fortsat fast besluttet på at sikre, at traditionel hvalfangst
udelukkende er baseret på et velfunderet videnskabeligt grundlag. Vi giver igen udtryk
for vores dybe bekymring og skuffelse over, at traditionel hvalfangst er blevet udsat for
proportionsforvrængende politiske og ideologiske diskussioner.
En situation uden traditionel hvalfangst som følge af fangstkvoter er uden fortilfælde og
er ikke i overensstemmelse med konventionen, og er derfor ikke en mulighed. Hvis IWC
ikke kan gøres funktionsdygtig fremadrettet, vil Grønland blive tvunget til at handle på
egen hånd.
--X-Vi kan, ud over det foreliggende spørgsmål om kvoter, meddele Dem, at hvalfangst i
Grønland reguleres strengt af nationale lovgivninger. Det er alene erhvervsfangere med
godkendt fangstudstyr og hvalfangerskibe, som kan få licens til at fange store hvaler. Til
de fleste af de jagede hvaler benyttes der kanoner med harpungranater. Herved sikres,
at hvalen får en hurtig og human død. Granater er meget dyre – 5.200 til 7.000 DKK pr.
granat – så det kræver penge - hvis man altså inddrager overvejelser om dyrevelfærd,
og det kræver grønlandsk lovgivning.
Hvalkød er et naturprodukt, som ikke kræver menneskeskabte kunstgødninger eller
pesticider, dvs. det er en 100 % miljøvenlig kilde til “grønne fødevarer”. Den traditionelle
hvalfangst reducerer vores behov for import af fødevarer fra vesten og bidrager således
til at reducere de globale CO2-udledninger. Ved en højere udnyttelsesgrad og lokal
distribution af vores egne ressourcer vil vi endvidere kunne reducere og begrænse de
moderne livsstilssygdomme, som i stigende grad forekommer i Grønland.
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Hvalprodukterne fordeles blandt fangerfamilierne, og noget af det sælges lovligt på de
lokale brætter. Endvidere forædles en mindre del af fangsten ifølge EU's veterinære
standarder på to steder i Grønland for at dække behovene i de lokalsamfund, som ikke
har adgang til deres eget hvalfangerskib, eller de samfund, som har underskud af kød.
Der eksporteres ikke hvalprodukter fra Kongeriget. Indkomsten fra hvalfangst er dog
begrænset. Ingen bliver rig af at drive grønlandsk hvalfangst. Pengene anvendes
primært til at vedligeholde de kombinerede hvalfanger-/fiskerbåde samt fangstudstyret. I
henhold til en bekendtgørelse er det tilladt at sælge hvalprodukter til hoteller,
restauranter eller på de lokale brætter.
Vi håber, at vores svar har bidraget til afklaring af nogle af Deres bekymringer i
forbindelse med grønlandsk hvalfangst.
Yderligere information om grønlandsk hvalfangst og Grønlands behov for hvalprodukter
findes på:
Hvidbog
om
forvaltning
og
udnyttelse
af
hvaler
http://www.iwcoffice.org/index.php?cID=2971&cType=document
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Grønland:

Notat om udtalelsen om Grønlands behov.
http://www.iwcoffice.org/index.php?cID=2971&cType=document
Om Grønlands selvstyreordning:
http://stm.dk/_a_2957.html

Med venlig hilsen
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
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