Kommentar til IWCs kvoteforslag udkast til kompromis af 22.april 2010
Hvalfangstkommissionen (IWC) har præsenteret sit forslag til den fremtidige hvalfangst. Der
lægges op til, at dokumentet skal vedtages ved enstemmighed på det kommende IWC møde i
slutningen af juni, og det vil så være gældende de næste 10 år.
Forslaget betyder fangst af op til 1829 hvaler pr år de næste ti år, herunder fangst af op til 400
sydlig vågehval samt 10 finhvaler i Antarktis reservatet. Den sidsnævnte fangst er lagt op til at fase
ned de sidste fem år til 200 vågehvaler og 5 finhvaler pr år.
Desuden tillades fangst i det nordvestlige Stillehav i form af 50 sejhvaler pr år de næste 10 år, 12
Brydeshvaler pr år i de ti år, samt 120 vågehvaler pr år ved østkysten af Japan og 40 pr år længere
til havs. Det vil være Japan som denne kvote adresseres til, men Korea vil uden tvivl lægge op til
genoptagelse af kommerciel fangst og forsøge at få de 40 vågehvaler.
I Nordatlanten er billedet følgende:
Island får 80 finhvaler og 80 vågehvaler pr år de næste 10 år.
Norge får 600 vågehvaler pr år i de ti år.
Grønland får pr år de næste 10 år:
178 vågehvaler ved vestkysten og 12 ved østkysten.
19 finhvaler ved vestkysten
2 Grønlandshvaler, samt endvidere
10 pukkelhvaler (denne kvote vil være ny i forhold til de gældende kvoter)
Forslaget lægger med andre ord op til en fuld legalisering og anerkendelse fra IWC af den fangst
som Japan, Norge og Island har foretaget til trods for fangstforbudet, som trådte i kraft i 1986.
Hvalfangstkonventionens tekst er desværre forældet og fyldt med huller, som har muliggjort de tre
landes fangst til trods for forbudet. Nu lægges op til en ”løsning af problemet” ved at IWC
godkender landenes fangst, herunder japansk fangst i Antarktis reservatet, et reservat som Danmark
var med til at vedtage i 1994.
Kvoten for vågehvaler ved vestkysten af Grønland og ligeledes kvoten for Grønlandshval er baseret
på yderst sparsom rådgivning fra IWCs videnskabelige komite, og har indtil nu skullet genvurderes
hvert år. Alligevel lægger det præsenterede forslag op til kvoter der skal være gældende de næste ti
år og i tillæg er føjet en kvote på 10 pr år for pukkelhval. Denne er en ny kvote for Grønland.
Forslag til pukkelhval kvoten har været drøftet på de seneste møder i IWC, men har ikke vundet
flertal på grund af sparsomme oplysninger. Pukkelhvalerne, der besøger Grønland om sommeren,
kommer alene for at søge føde, og udgør dyr fra en bestand, der hører til i Caribien. Sidste gang
IWC vurderede denne bestand ligger helt tilbage i 1992/93 og dengang blev den vurderet til kun
11.600 eller omkring 10% af den størrelse, bestanden havde før den kommercielle fangst startede.
Dyrenes Venner er imod enhver form for fangst i Antarktis reservatet eller andre reservater.
Det er tillige foruroligende, at der nu lægges op til en kommerciel fangst der end ikke baseres på
udregning af kvoter ved anvendelse af den vedtagne matematiske model, som skal sikre, at vi ikke
igen ser hvalbestandene mindskes. Dyrenes Venner kan acceptere en fangst i Grønland, men
forudsætningen er, at denne foregår på solidt videnskabeligt grundlag, at fangsten overvåges nøje
og at der er fuld offentlighed omkring data fra fangsterne.

Dyrenes Venner opfordrer Danmarks repræsentanter i IWC til at gå imod det præsenterede
kompromisforslag.

