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Baggrund 
 

Dokumentet Regler for feltarbejde og rapportering vedrørende mineralske råstoffer 

(excl. kulbrinter) i Grønland (Anon., 2000) (herefter benævnt feltreglerne) ud-

stikker rammer og regulering for feltaktiviteter vedrørende mineralske råstof-

fer. Reguleringen gælder bl.a. for aktiviteter, der falder inden for områder og 

perioder, som er vigtige for dyrelivet. 

Områderne og reguleringen i feltreglerne var baseret på den for tiden eksiste-

rende biologiske viden. Grønlands Selvstyre har anmodet om revision af felt-

reglernes kapitel 2 og 3, herunder at rapporter om opdateringerne for de for-

skellige dyrearter og nye digitale kort skal være tilgængelige via NatureMap 

(https://naturemap.eamra.gl). NatureMap er en online kort-portal for miljø 

og natur i Grønland. Information fra NatureMap kan også ses i NunaGIS 

(https://nunagis-asiaq.hub.arcgis.com) og i LicenseMap under GovMin 

(https://govmin.gl) som en direkte datalink-service.  

Dette notat er en opdatering af teksten om havfuglekolonier i afsnit 2.03.01 og 

2.03.02 af feltreglerne, inklusiv et revideret kort over kolonierne og beskyttel-

seszonerne omkring disse. 

  

https://naturemap.eamra.gl/
https://nunagis-asiaq.hub.arcgis.com/
https://govmin.gl/
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Generel beskrivelse og følsomhed 
 

Der findes et meget stort antal ynglekolonier for havfugle i Grønland. De er 

overvejende fordelt langs kysten på klipper og småøer, men de findes også 

længere inde i landet fx på skredfaner eller nunatakker. Der er mere end 20 

forskellige kolonirugende havfuglearter i landet (tabel 1), og kolonierne vari-

erer i størrelse fra nogle få ynglepar på en isoleret klippevæg til hundredetu-

sindevis af fugle i tætte koncentrationer langs kilometervis af kyst (Boertmann 

et al. 1996, 2020). Flere af arterne er kategoriseret som truede, sårbare eller 

næsten truede på den nationale rødliste (Boertmann & Bay 2018; se tabel 1). 

Dansk navn Engelsk navn Grønlandsk navn Latinsk navn 
Grønlandsk 

rødliste 
status 

IUCN 
global 

rødliste 
status 

Alk Razorbill Apparluk Alca torda LC LC 

Almindelig eder-
fugl Common eider Miteq Somateria mollissima 

LC NT 

Almindelig 
lomvie Common murre Appa sigguttooq Uria aalge 

EN LC 

Gråmåge Glaucous gull Naajarujussuaq Larus hyperboreus LC LC 

Hættemåge Black-headed gull Nasalik Larus ridibundus VU LC 

Havterne Arctic tern Imeqqutaalaq Sterna paradisaea NT LC 

Hvidvinget måge Iceland gull Naajaannaq Larus glaucoides LC LC 

Ismåge Ivory gull Naajavaarsuk Pagophila eburnea VU NT 

Lunde Atlantic puffin Qilanngaq Fratercula arctica VU VU 

Mallemuk Northern fulmar 
Qaqulluk (Timmiaku-
luk) Fulmarus glacialis 

LC LC 

Polarlomvie Thick-billed murre Appa Uria lomvia VU LC 

Ride Black-legged kittiwake Taateraaq Rissa tridactyla VU VU 

Rosenmåge Ross's gull Naajannguaq Rhodostethia rosea VU LC 

Sabinemåge Sabine's gull Taateraarnaq larus sabini NT LC 

Sildemåge Lesser black-backed gull Naajarluusaq Larus fuscus LC LC 

Skarv Great Cormorant Oqaatsoq Phalacrocorax carbo LC LC 

Søkonge Little auk Appaliarsuk Alle alle LC LC 

Sølvmåge Herring gull Qiioqi Larus argentatus NA LC 

Svartbag Great black-backed gull Naajarluk Larus marinus LC LC 

Tejst Black guillemot Serfaq Cepphus grylle LC LC 

Thayers måge Thayer's gull - Larus thayeri DD LC 

Havfugle er følsomme over for støj og forstyrrelse i ynglesæsonen (Dias et al. 

2019; Frederiksen et al. 2017). En forstyrrelse får typisk forældrefuglene til at 

flygte fra reden, hvilket koster ekstra energi for disse, og de risikerer at skubbe 

æg og hjælpeløse unger ned fra fjeldet under flugten (Labansen et al. 2021). 

Mens forældrefuglene er væk fra reden, er æg og unger udsatte over for rov-

dyr (Beale & Monaghan 2004). Gentagende forstyrrelser øger således sand-

synligheden for, at yngleforsøget mislykkes, og kan i sidste ende betyde at 

kolonien forlades, i den givne sæson eller for altid. Følsomheden over for for-

styrrelse varierer fra art til art, mellem lokaliteter og ift. forstyrrelseskilde, og 

Tabel 1: Kolonirugende havfuglearter i Grønland med angivelse af deres status på den nationale og den in-
ternationale rødliste (LC: livskraftig, NT: næsten truet, VU: sårbar, EN: truet, DD: utilstrækkelige data, 
NA: ikke relevant at vurdere) (Boertmann & Bay 2018; https://www.iucnredlist.org/). 

https://www.iucnredlist.org/
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den er ikke velbeskrevet for alle arter (Lorentsen & Follestad 2014). I Grønland 

er polarlomvien dog kendt for at være særligt følsom (Labansen 2021). 

I Grønland er alle fugle beskyttet i kraft af Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 17 

af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle (”Fuglebekendtgørel-

sen”; Anon., 2019), med udtagelse af en liste over arter, der har en veldefineret 

jagtsæson (Anon., 2019 bilag 1). I §12 af Fuglebekendtgørelsen er der defineret 

en række artspecifikke beskyttelseszoner omkring havfuglekolonier i relation 

til forstyrrelse, jagt og sejlads over 3 knob, samt overflyvning med fastvinge-

fly, helikopter og drone. Endvidere er der i §6 and §13 defineret 40 fuglebe-

skyttelsesområder ud fra beliggenheden af havfuglekolonier. Inden for disse 

områder er jagt, færdsel og ilandstigning forbudt i havfuglenes ynglesæson. 

Følsom periode 
 

Havfugle er kun tilstede i kolonierne i ynglesæsonen. Hvornår ynglesæsonen 

falder, og hvor lang den er, varierer fra art til art, mellem lokaliteter og i nogen 

grad fra år til år. I Grønland ligger havfuglenes ynglesæson dog generelt in-

den for perioden 15. april – 15. september. 

Anbefalet revision af feltreglerne 
 

I den seneste version af feltreglerne (november 2000) er reguleringen omkring 

havfuglekolonier beskrevet i afsnit 2.03.01 og 2.03.02: 

 2.03.01. Kolonier af ynglende polarlomvier: I perioden 1. juni – 15. septem-

ber skal de i punkt 2.02.01 nævnte aktiviteter indenfor en afstand af 5 km fra 

lomviekolonien godkendes af Råstofdirektoratet. 

 2.03.02. Kolonier af ynglende havfugle: I perioden 1. juni – 15. september 

skal de i punkt 2.02.01 nævnte aktiviteter indenfor en afstand af 200 m fra 

fuglekolonien godkendes af Råstofdirektoratet. 

DCE og GN anbefaler at disse afsnit omskrives til følgende: 

 2.03.01. Ved en havfuglekoloni forstås et sted, hvor mindst 10 par havfugle 

yngler. 

 2.03.02. I perioden 15. april til 15. september gælder følgende regulering i 

nærheden af en havfuglekoloni, med mindre der er opnået særlig tilladelse fra 

Råstofmyndigheden: 

a. Det er ikke tilladt at frembringe forstyrrelser, herunder al sejlads 

over 3 knob, inden for en afstand af 1000 meter, hvis kolonien bebos 

af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, lunde, søkonge, ride, mallemuk 

eller skarv, og 200 meter fra alle andre havfuglekolonier. 

b. Beflyvning med fastvinget fly eller helikopter er ikke tilladt inden 

for en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter fra en koloni med 

polarlomvie, og inden for en vertikal og horisontal afstand af 500 

meter fra alle andre havfuglekolonier. 
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c. Beflyvning med drone er ikke tilladt inden for en vertikal og hori-

sontal afstand af 100 meter fra en havfuglekoloni. 

d. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt inden for en 

afstand af 500 meter fra havfuglekolonier oplistet som fuglebeskyt-

telsesområder i Selvstyrets Bekendtgørelse om beskyttelse og fangst 

af fugle (se bilag 1). 

Den anbefalede omskrivning er baseret på et omfattende gennemgang af mil-

jøregler og –regulering vedrørende mineralaktiviteter i Grønland, som DCE 

og GN for nylig har foretaget for Miljøstyrelsen for Råstofområdet med hen-

blik på at sikre, at reglerne afspejler den nyeste miljøforskning og bedste in-

ternationale praksis på området (Mosbech et. al. 2020). 

Opdatering af beskyttelseszoner 
 

På kortene i den seneste version af feltreglerne (november 2000) er beskyttel-

seszonerne omkring havfuglekolonier angivet som cirkler omkring centerko-

ordinater for kolonierne.  

I forbindelse med nærværende revision af feltreglerne er alle poster i Grøn-

lands Havfuglekolonidatabase (Boertmann et. al 2010; DCE & GN Natur- og 

Miljødatacenter) blevet gennemgået, og den geografiske afgrænsning af samt-

lige kolonier er nu blevet kortlagt som polygoner (figur 1). Dette arbejde er 

detaljeret beskrevet i Johansen et al. (2022). 

Baseret på kolonipolygonerne er der blevet beregnet nye beskyttelseszoner 

omkring havfuglekolonierne svarende til minimumsafstandene angivet i af-

snit 2.03.02a, 2.03.02b, 2.03.02c og 2.03.02d af de reviderede feltregler (figur 2). 

Arealet af disse beskyttelseszoner er hhv. ca. 4700, 4800, 1100 og 235 km2. Det 

samlede areal af alle fire beskyttelseszoner er blot ca. 6700 km2, da beskyttel-

seszonerne overlapper hinanden. 

Som følge af opdateringen er der sket ændringer i afgrænsning og position af 

mere end 90% af havfuglekolonierne, og samtlige beskyttelseszoner er blevet 

omregnet. Det betyder, at alle licensområder med havfuglekolonier er berørt 

af opdateringen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en anseelig del af kolonierne, og de 

afledte beskyttelseszoner, er refereret til kortet “GTK 1:250.000 vektor” 

(https://dataforsyningen.dk/data/985), som er kendt for at være upræcist 

med 100-1000 meter mange steder. 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der, særligt i øde områder, for-

modentlig findes kolonier, som endnu ikke er kortlagt, og at samme regule-

ring gælder, også selvom en koloni ikke er med på kortet.     

DCE og GN anbefaler, at kortet over havfuglekolonier og deres beskyttelses-

zoner opdateres årligt for at afspejle nye data i Grønlands Havfuglekolonida-

tabase fra den biologiske overvågning af Grønlands havfuglekolonier. 

https://dataforsyningen.dk/data/985
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Figur 1: Opdateret kort over havfuglekolonier i Grønland (n=2225). Røde prikker angiver kolonier, hvis af-
grænsning og/eller geografiske position er ændret som følge af opdateringen, mens blå prikker symboliserer ko-
lonier, der ikke er påvirket af opdateringen. Beskyttelseszonerne omkring samtlige kolonier, røde såvel som blå, 
er ændret som følge af opdateringen. 
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Figur 2: Detailkort af det nordlige Upernavik-område med de nye havfuglekoloni-polygoner som røde områder og 
beskyttelseszoner i henhold til afsnit 2.03.02a, 2.03.02b, 2.03.02c og 2.03.02d af de reviderede feltregler som blå buf-
ferzoner (fra Johansen et al. 2022). Alle bufferzoner har den samme blå farve. Forskelle i dybden af den blå farve af-
spejler, hvor mange af de fire bufferzoner, der overlapper. På NatureMap vil beskyttelseszonerne blive vist med an-
dre signaturer. 
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Bilag 1: Kolonier omfattet af feltregel 2.03.02d 
 

Tabel med havfuglekolonier oplistet som fuglebeskyttelsesområder i Selvsty-

rets Bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle (”Fuglebekendtgørel-

sen”; Anon., 2019). Disse kolonier er omfattet af feltregel 2.03.02d. 

 

Områdenr Grønlandsk navn Andet navn 
Koloninumre 

på NatureMap 
1 Lion Øer Lion Øer 77001 

2 Apparsuit Hakluyt Ø 77002 

3 Appat Saunders Ø 76014 

4 Issuvissuup Appai Parker Snow Bugt 76013 

5 Appat Appai   76012 

6 Kitsissut Carey Øer 

76007_001 

76007_002 

76007_003 

76007_004 

76015 

7 Saattut Sabine Øer 75001 

8 Kitsissorsuit Edderfugleøer 

74001 

74002 

74003 

9 Kitsissut   73001 

10 Uigorluk Lilleflad Ø 72040 

11 Nunannguit Smålandene 

72030 

72132 

72133 

72134 

12 Kingittoq   72014 

13 Kuup Apparsui Kap Schackleton 73010 

14 Kippaku Apparsui Kippaku 73009 

15 Issortusoq   72015 

16 Timmiakulussuit   72011 

17 Qeqertat Schades øer 

71043 

71044 

71053 

71078 

71079 

18 Innaq Ritenbenk 69049 

19 Naajaat   69033 

20 Assissut Brændevinsskær 69001 

21 Niaqomaq, Innarsuatsiaaq og Basis Ø Grønne Ejland 

68029_001 

68029_002 

68029_004 

22 Saattuarsuit   68030 

23 Nunatsiaq Rotten 68010 

24 Tasiusarsuaq   

68078 

68079 

68080 

68081 
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Områdenr Grønlandsk navn Andet navn 
Koloninumre 

på NatureMap 

68082 

68100 

68101 

68102 

68161 

68162 

68164 

68179 

68180 

68181 

68182 

68183 

68184 

68185 

68186 

25     67103 

26 Taateraat   65019 

27 Sermilinnguaq   65015 

28 Sermilinnguaq   65013 

29 Innarsuaq Isortoq 65003 

30 Qeqertannguit   64035 

31 Innajuattoq   64019 

32 Nunngarussuit   63010 

33 Taateraarunnerit Fox Faldet 61002 

34   Indre Kitsissut 60030 

35 Kitsissut Avalliit Ydre Kitsissut 60012 

36 Qeqertat   59004 

37 Kangikajik Kap Brewster 70508 

38 Appalik Raffles Ø 70505 

39   Sandøen 74501 

40   
Prinsesse Margrethe 

Ø 

81504_003 

81504_004 

81504_005 

81504_001 

81504_002 

 


