Årsrapport

Fugle og pattedyr på flyvepladsen

Mittarfik Sisimiut – Sisimiut Lufthavn
2008

Afrapportering til Statens Luftfartsvæsen i henhold til BL 3-16. pkt. 7.4

Navn på flyveplads: Mittarfik Sisimiut

Dato: 17.1.2009.

Flyvepladschef: Niels Grosen

Konsulenter: Poul Leander og
Uvdloriak Mølgaard

Kort redegørelse for året der gik samt en redegørelse for, hvorledes
forekomsten af fugle og pattedyr er registreret.
Året har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Antallet af observerede og
registrerede dyr/fugle er på højde med tidligere år.
Der har ikke været behov for eller foretaget bortskræmning og kun begrænset regulering af
fugle/dyre bestanden.
Der har ikke været kendte kollisioner mellem luftfartøjer og fugle/dyr i årets løb.
Manøvrereområdet overvåges i flyvepladsens åbningstid. Systematiske observationer og
registrering påbegyndes senest 5 minutter før hver start/landing.

Forekomsten af fugle og pattedyr på flyvepladsen: (Såfremt andre vægtklasser benyttes,
skal dette anføres)

Store fugle (> 1 kg)


I alt 1877 stk.

Mellemstore fugle (100 g – 1 kg)


I alt 0 stk.

Små fugle (< 100 g)


I alt 8 stk.

Pattedyr


I alt 1 stk.

Benyttede foranstaltninger for at forhindrer fugle/dyre kollisioner samt
omfanget af reguleringen.


Begrænset bortskydning

Dyrkningsplan:


Ikke relevant

Beplantningsplan:


Ikke relevant
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Statens Luftfartsvæsen har fastsat følgende regler for flyvepladsen, jævnfør
BL 3-16 pkt. 5.2.5:


Ingen.

Eventuelle benyttede foranstaltninger, der kræver dispensation fra BL 3-16.


Ingen.

Problemer/anlæg der tiltrækker fugle(pattedyr) i flyvepladsens nærområde
(inden for 13 km.) herunder hvilke fuglearter, der er årsag til problemerne:


2 fiskerifabrikker er placeret ca. 3 km ØSØ for flyvepladsen. Affald fra disse anlæg har
tiltrukket måger. Området overflyves ved starter fra bane 14 og landinger til bane 32.
Det virker som omfanget af affald er mindre i 2008 end de foregående år.



Rensning af fisk og sæler samt oplæg af fiskegarn kan forekomme i umiddelbar nærhed af
lufthavnen. Rensningen sker på havet eller på havisen i en vig 2-300m fra tærskel 32 i
baneretningen og oplæg sker på nogle øer få hundrede meter syd fra tærskel 32. Der er et
godt samarbejde med Sisimiut kommunes jagtbetjente omkring oplysning og påtale af disse
forhold. I 2008 drejer det sig kun om et par tilfælde som ikke har givet nævneværdige
problemer.



Der har været et enkelt tilfælde hvor de rådnede indvoldene fra en nedlagt og flænset
vågehval drev ind på kysten umiddelbart op af lufthavnen. Disse tiltrak en del ravne og
måger. Indvoldene blev fjernet og i samarbejde med kommenen blev der iværksat en
oplysningskampagne i lokalaviser, lokal radio og landsdækkende radio.

Det lokale CSI hold på arbejde.

Lugten var markant.
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Problemer med offentlige myndigheder/private med at få fjernet anlæg mv.
der tiltrækker fugle. (BL 3-16 pkt. 4.5)


Fiskere og fangere foretager rensning af fisk, sæler og fiskegarn i umiddelbar nærhed af
tærskel 32. Trods flere påtaler direkte til fisker- fangerne gennem årene, er der stadig enkelte
tilfælde, som dog ikke har givet anledning til problemer. Der er et godt samarbejde med de
offentlige myndigheder med henblik på at standse dette.
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Antal nedlagte fugle/pattedyr, fordelt på måneder: (Såfremt andre
vægtklasser benyttes, skal dette anføres)
Heraf nedlagt i
fuglene/pattedyrenes
fredningstid

Store fugle (> 1 kg)


0 stk.

Mellemstore fugle (100 g – 1 kg.)


0 stk.

Små fugle (< 100 g)


0 stk.

Pattedyr


1 stk. (Polarræv).

Antallet af fugle/dyre kollisioner i årets løb: (Såfremt andre vægtklasser
benyttes, skal dette anføres)
I. Antal fundne fugle/rester
Inden for manøvreområdet
(fly ukendt)

II. Antal registrerede
kollisioner
(fly og tidspunkt kendt)

III. Efterfølgende
registreret kollisioner
(Tidspunkt ukendt)

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

0 stk.

Store fugle (>1 kg.)

Mellemstore fugle (100 g – 1 kg)
Små fugle (<100 g)
Pattedyr

Antal registreret kollisioner pr. 10.000 operationer:


0 stk.

Der henvises til Bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af observationer, regulering og
kollisioner.
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