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Baggrund 

 I 1987 blev 11 områder i Grønland 

udpeget og inkluderet i 

Ramsarkonventionen.  

 

 Udpegningen skete på baggrund af 

vandfugle, mest gæs, og andre fugle, 

der yngler i Arktis.  

 

 Vådområderne dækker mere end 

13.000 km2 

 

 Et 12. Ramsarområde er udpeget 
efterfølgende - “Ørsted Dal” I 
Nordøstgrønland.  
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Vidensgrundlag/statusrapporter  

 Begrænset udpegningsgrundlag 1987.  

 

 Statusrapporter 1990, 1993 og 1996 (DK). 

 

 2001 statusrapport over alle Grønlands Ramsarområder som forberedelse 

af implementering af konventionen (Støttet af DK MST) 

 

 Områderne opfylder stadig kriterierne og er fortsat vigtige habitater for 

vandfugle.  

 

 Anbefalinger: Revision af grænsedragninger, udarbejdelse af 

forvaltningsplaner samt monitering.  
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Ramsar Advisory Mission 2009 

Anbefalinger:  

1. Ift. ”Heden” – udpegning af kompensationsområde (effektueret 2011) samt 

behov for fortsat monitering (effektueres af licenshaver).  

2. Specifikke anbefalinger for Kitsissunguit og Aqajarua-Sullorsusaq i 

Nordvestgrønland (forvaltningsplaner) 

 

Generelt:  

1. Implementering i lovgivning 

2. Moniteringsstrategi for alle Ramsarområder 

3. National opgørelse over vådområder (inventory) og deres typer (jf. 

Resolution IX, 1) 

4. Opdatering af Ramsar site information (on site visits) 

5. Udvidelse af biodiversitets hot spot analyse til hele Grønland (effektueret 

ultimo 2014”) 
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Status for implementering og 

sekretariatets anbefalinger 

 Indrapporterer separat for Grønland  i samarbejde med Danmark.  

 

 Fredningsbekendtgørelse for Kitsissunnguit (2008), Ramsarkonventionens 

principper forsøgt anvendt, herunder principper vedr. zonering, wise use og 

inddragelse af lokalbefolkningen.  

 

 En række artsfredningsbekendtgørelser har desuden virkning for 

konventionens implementering, eks. fangst af fugle.  

 

 Miljøkonsekvensvurderinger udføres.  

 

 Aktiviteter til styrkelse af awarenes og informationsniveau.  
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Udfordringer fremadrettet 

Implementering i national lovgivning – primært fokus i 2014 

- Ramsarbekendtgørelse påbegyndes i oktober 2014. Integration med 

”netværksprojekt” og revideret fuglebekendtgørelse (fangst).  

- Hjemmel i Landstingslov om naturbeskyttelse fra 2003, der sætter rammerne 

for fredning af landarealer, ferske- og salte vande.  

- Fredningsbekendtgørelse for Mudderbugten under udarbejdelse – mangler 

høring og lovteknisk behandling.  

Forvaltningsplaner:  

 Behov for prioritering – fokus på områder med menneskelig aktivitet.  

 Udarbejdet 2 forvaltningsplaner i nært samarbejde med lokale myndigheder 

– men lagt på is. Genoptages 2015.  

Øvrigt 

RIS opdatering  
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Monitering er en udfordring… 
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 Lange distancer 

 

 Minimal infrastruktur 

 

 Mangel på baselines 

 

 Mangler msk ressourcer 

 

 
= monitering af økosystemer  

og bestandsvurdering forbundet 

med store omkostninger og tidsforbrug 



Monitering ved råstofprojekter 
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Summing up… 

 
 

Prioriteter kortsigtet:  

1. Udarbejdelse af Ramsarbekendtgørelse, der implementerer 

bestemmelser for fredning og bæredygtig udnyttelse af områderne 

(2014)  

2. Genoptagning af arbejdet med forvaltningsplaner for Kitsissunguit og 

Aqajuara-Sullorsuaq, herunder genskabe kontakt til lokale 

myndigheder (2015) 

3. Strategi for beskyttede områder i 2015 (bl.a. CBD og Ramsar-

kriterier) 

Prioriteter langsigtet: 

1. Forvaltningsplaner for øvrige relevante områder 

2. Sikre bedre information om Ramsarsites, herunder udvikling af en 

moniteringsplan.  

 



 

 

 

    Tak!  
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