Vågehval
Vågehval – Balaenoptera acutorostrata – Minke

i våre farvann
Levetid: Minst 30 år
Leveområde: I alle verdenshav (forskjellige
underarter)
Kalvingsområde: Trolig i varmere farvann
Føde: Dyreplankton og fisk
Særtrekk: En av de vanskeligste hvalene å
observere fordi den ikke har synlig blåst og
bare er oppe et par sekunder av gangen

Status og råd

Norge fastsetter fangstkvoter for vågehvalbestandene ved hjelp av en forvaltningsprosedyre utviklet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjon (IWC). Langtidsmålet er at bestanden skal styres mot et nivå på 60
% av den opprinnelige bestanden. Totalkvoten for 2013 var på 1286 dyr, som
omfatter en årlig grunnkvote på 885 dyr med tillegg av restkvoter fra foregående år. Vågehvalen har et relativt langt livsløp, og det ventes derfor ikke store
svingninger i bestandsstørrelse og rekruttering over kortere tid enn 5–10 år.
Bestandsestimater basert på anerkjent metodikk finnes bare for en kort periode.
På grunnlag av fangststatistikk fra 1920-tallet er det beregnet at bestanden på
begynnelsen av 1980-tallet var omkring 70 % av hva den var 30 år tidligere.
Sterk internasjonal kritikk gjorde at norske myndigheter stoppet vågehvalfangsten etter 1987. I 1993 ble det igjen åpnet for kommersiell fangst. De norske
hvalfangerne beskatter to bestander. Den viktigste er den nordøstatlantiske
bestanden i Nordsjøen, langs norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Det
siste estimatet er på 81 400 vågehval, basert på telletokt i perioden 2002–2007.
Estimatet er av samme størrelse som for telleperioden 1996–2001, og indikerer
stabile bestandsforhold. Dette siste estimatet ble endelig godkjent av IWCs
vitenskapskomité i 2009. Norske hvalfangere driver også begrenset fangst i den
økonomiske sonen rundt Jan Mayen (på sentralbestanden). Bestandsgrunnlaget
er beregnet til 26 700 vågehval fra tellinger i 1997 og 2005. For det nordøstlige
Atlanterhavet, i områdene øst og nord for Kapp Farvel, ble det beregnet en
totalbestand på 184 000 dyr basert på tellinger fra 1995.

Nøkkeltall:
KVOTE FOR 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010:

1286 hval per år
KVOTE FOR 2009: 885 hval (nåværende
KVOTE FOR 2008 og 2007: 1052 hval
FØRSTEHÅNDSVERDI I 2008:

Om lag 17,5 millioner kroner

Utbredelsesområde
Beiteområde i sommerhalvåret

Fiskeri

I 2013 ble det fanget 594 vågehval av totalkvoten på 1286. Alle dyr ble fangstet
i det nordøstatlantiske bestandsområdet. Jan Mayen-området, som årlig tildeles
om lag 15 % av totalkvoten, har vanligvis ikke høye tettheter av vågehval og er
kjent for vanskelige fangstforhold. Kvoten i Nordøst-Atlanteren ble heller ikke
fullt utnyttet, noe som har sammenheng med blant annet leveringsproblemer og
kvotefordeling. Det nåværende fangstuttaket (se figur) er ingen trussel mot vågehvalbestandene i Nord-Atlanteren. I den norske kommersielle vågehvalfangsten
i Nord-Atlanteren deltok det tidligere opp mot 30 fartøyer årlig, mens antallet i
2013 var kun 17. Fangsten er regulert ved en konsesjonsordning og gjennomføres
om sommeren. Det brukes granatharpun som krøker dyret og avliver det hurtig.
Mange av fartøyene er relativt små, og fangstingen foregår først og fremst i
kystnære områder, spesielt fra Vestfjorden/Vesterålen til Finnmark, ved Bjørnøya
og ved Spitsbergen. Det viktigste produktet er kjøtt til menneskemat. De siste
årene har fangsten årlig vært på om lag 600 dyr og kjøttutbyttet på 700–900 tonn.
Førstehåndsverdien av totalfangsten utgjør ca. 21–28 millioner kroner årlig.
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Abundance of minke whales in the Northeast Atlantic and annual catches.

Fakta om bestanden:

Vågehvalen, som finnes i alle verdenshav, er den
minste av bardehvalene i finnhvalgruppen. De kjen
netegnes ved at de er strømlinjeformede, raske
svømmere med ryggfinne. Den blir kjønnsmoden
når den er om lag fem år gammel, og det antas at
hunnene fra da av får en unge hvert år.Vågehvalen
er en vandrende art som tilbringer sommeren
på høyere breddegrader for å dra nytte av den
rike næringstilgangen.Vinteroppholdsstedene er
i varmere farvann, der det antas at ungene fødes
og parring finner sted.Vågehvalens vandringer
er sterkt atskilt med hensyn til kjønn og lengde.
Utenfor Spitsbergen finner vi nesten bare store
kjønnsmodne hunner, likedan øst i Barentshavet.
Langs kysten fra Finnmark og sørover er det
et mer balansert forhold mellom kjønnene, og
i Nordsjøen ser det ut til at hanner dominerer.
Fordelingen av vågehval kan variere fra år til år
mellom perioder med en dominerende østlig
fordeling og perioder med en vestlig fordeling.
Sannsynligvis er det næringstilgangen som påvirker
dette. Nå synes vågehvalen å ha en vestlig fordeling,
noe som kan ha sammenheng med store forekom
ster av beitende sild i Norskehavet.Vågehvalen er
spesielt knyttet til sokkelområder, men finnes også
over dypt vann i Norskehavet, særlig når den går
etter sild. Som bardehval er vågehvalen spesielt
tilpasset beiting på dyreplankton, men den er
antakelig den minst spesialiserte av bardehvalene
og må betegnes som altetende. Undersøkelser
av mageinnhold i våre farvann viser at hovedret
ten varierer mellom krill, sild, lodde og sil, men
også torsk, sei og polartorsk står på menyen.

Kontaktperson: Nils Øien | nils.oien@imr.no
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Maks størrelse: 9 m lang og 5–8 tonn

Ressurser i åpne vannmasser

whale (nordatlantisk vågehval)

Andre navn: Kalles også “minke”,

