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	Full name of the applicant: Rasmus Hedeholm
	Address: Avallia 11, P.O. box 570, 3900 Nuuk
	email: rahe@natur.gl
	Phone no: 361200
	Research Insitutions: Grønlands Naturinstitut
	Brief description with research questions and methods suitable for publication: Der findes pt. ingen estimater af levealder for pukkelhvaler i Grønland. I dette projekt har vi kombineret to forskellige aldersbestemmelsesmetoder, aspartat racemisering og radiocarbon datering, til at komme med en estimeret alder på tolv pukkelhvaler.Aspartat racemisering tager udgangspunkt i et protein i hvalens øje. Proteinet omdannes med tiden fra en såkaldt L-form til en D-form. Idet man har kendskab til temperaturen i hvalens øje, kan man udregne, hvor lang tid (alder), der må være gået for at nå frem til forholdet mellem de to former, da hvalen blev fanget. Ligeledes fra hvalens øje kan man analysere mængden af radioaktivt kulstof. Den inderste kerne i øjets linse dannes i fosterstadiet, og dens sammensætning ændres ikke i hvalens leve-tid. Ud fra kendskab til udviklingen af kulstofmængden i havet kan man derfor fastslå det mest sandsynlige tidspunkt for hvalens fødsel. Metoden kan dog på så relativt unge dyr som pukkelhvaler, fortrinsvis bruges til at vurdere om et individ er født før eller efter 1963. På dette tidspunkt medførte prøvesprængninger af atomvåben et meget markant skifte i 14C niveauet, og det skifte ses meget tydeligt i alt fra træer til pattedyr, og således også i hvaler.
	Results publicationsdata etc: Pukkelhvalerne var mellem ca. 9 og 13 m lange og blev alle fanget i Vestgrønland i perioden 2010 til 2015. Baseret på aspartat racemiseringen var fem af pukkelhvalerne 0-9 år, seks 10-19 år og en var 46 år. Der var en fin overensstemmelse mellem pukkelhvalernes længde og aldersestimatet. De mindste pukkelhvaler op til ca. 12 m var de yngste og havde den hurtigste vækst, mens væksten efter 12m, som ca 12-årig, aftog. Pukkelhvaler får typisk deres første unger når de er 11-13 m. Denne information bør indgå i en vurdering af hvordan bestanden af pukkelhvaler skal forvaltes. Især da pukkelhvalens tilsyneladende maksimal alder vil give dem mulighed for at få mange unger, når først de har nået den reproduktive alder.Da den ældste pukkelhval blev estimeret til at være 46 år, er den født i 1965. Da 1965 er efter de atomare prøvesprængninger fandt sted i 1963, burde alle de radiocarbon analyserede pukkelhvaler have høje 14C værdier. Det var også tilfældet og ingen af individerne vurderes til at være født før 1963, og der er derfor god overensstemmelse mellem de to metoder. Det var endvidere forventeligt at størstedelen af individerne var unge individer, da pukkelhvalbestanden frem til 1986 var meget lille, men efterfølgende voksede hurtigt efter fredningstiltaget.
	Other participants and roles: Julius Nielsen, Forsker, Grønlands Naturinstitut. JN har bidraget til analysen af både aspartat racemisering og radiocarbon datering.Eva Garde, Forsker, Grønlands Naturinstitut. EG har bidraget til aspartat racemiseringen og tilhørende aldersestimater.Malene Simon, Afdelingsleder, Grønlands Naturinstitut. MS har faciliteret indsamlingen af prøverne.Jesper Olsen, Lektor, Aarhus Universitet. JO har stået for radiocarbon dateringen.
	Time schedule expected time schedule  if changed new time schedule: Analysedelen af projektet er afsluttet, og tilbage er kun publiceringen af resultaterne i et videnskabeligt tidsskrift. Dette forventes at ske medio 2019.
	Methods of inclusion of society: NA
	Dissemination to society: Resultaterne vil blive præsenteret i et offentligt foredrag i efteråret/vinteren 2019/2020. Derudover vil resultaterne blive offentliggjort på Naturinstituttets digitale platforme. 
	Budget for the project: Forsendelse af prøver: 5 000 kr.Aspartat racemisering, KU: 15 000 kr.Radiocarbon datering: 40 000 kr.Samlet budget: 60 000 kr.
	Inventory of the granted funds: Alle midlerne er brugt i overensstemmelse med bevillingen og projektet er afsluttet.
	Schedule of annexes: NA
	Other relevant information: NA
	Date: 4/1 2019
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