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1. Hvor mange grupper af nar- og hvidhvaler er der i østgrønland?
Pinngortitaleriffik oplyser at, narhvaler opdeles i bestande ud fra de steder, hvor
d~ opholder sig om ~O!!l.!Deren. I 0stgrønland er deL<'!.0mmerbest?nd~ .omkring.
Tasiilaq, Kangerlussuaq fjord og Ittoqqortoormiit samt en eller flere bestande
længere nordpå udfor Nationalparken.
Der er i øjeblikket ikke tegn på, at der er en bestand afhvidhvaler i 0stgrønland.
Der forekommer observationer af enkelte hvidhvaler i 0stgrønland, og disse
kommer med al sandsynlighed fra en bestand ved Svalbard.

2. Hvor omfattende er undersøgelserne?
Pinngortitaleriffiks undersøgelser af narhvaler i 0stgrønland omfatter tællinger,
undersøgelser af fangne dyr, genetik, mærkning og satellitsporing, samt undersøgelser af narhvalers respons på forstyrrelser fra skibe, inklusiv seismik.

3. Hvornår startede undersøgelserne, og hvor tit foregår de?
Pinngortitaleriffiks første undersøgelser af narhvaler i 0stgrønland blev foretaget
i 2008, men der er lavet mindre undersøgelser i 1980-erne og 1990-erne. De sidste 10 år har der været undersøgelser ved Ittoqqortoormiit, som omfatter mærkning, sporing, indsamling afprøver og studier af forstyrrelser. Tællinger blev foretaget ved Tasiilaq / Kangerlussuaq i 2008, 2015 og 2016, ved Ittoqqortoormiit i
2008,2016 og 2017, og i Nordøstgrønland (ud for Nationalparken) i 2017 og
2018.
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4. I hvilke regioner af landet foregår undersøgelserne?
Pinngortitaleriffik oplyser, at de fleste undersøgelser foretages i områderne med
fangst, dvs. ved Tasiilaq samt i fjordene ved Kangerlussuaq og Ittoqqortoormiit.
Derudover er der undersøgelser i Vestgrønland.
5. Laver man undersøgelserne for at foretage mærkninger?
Pinngortitaleriffik bekræfter, at der mærkes dyr således at deres adfærd og bevægelser kan overvåges via satellit.
6. Hvis dette ikke er tilfældet, hvordan ved man så at nogle af hvalerne er
stationære?
Pinngortitaleriffik oplyser, at narhvaler er ikke stationære. De trækker mellem
sommeropholdssteder (typisk i fjorde) og overvintringsområder til havs. De er
dog stationære på den måde, at de vender tilbage til de samme sommeropholdssteder år efter år.
Narhvalernes adfærd med at vende tilbage til de samme sommeropholdssteder er
dokumenteret via satellitsporing i både 0stgrønland, Vestgrønland og Canada.
7. Har Naalakkersuisut andre oplysninger vedr. ovenstående spørgsmål?
Nej
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