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FORORD 

Med udsigt til en kommende olieefterforskning på Jameson Land 

i NordØst-GrØnland har Råstofforvaltningen under Ministeriet 

for GrØnland startet flere miljØundersØgelser i GrØnlands 

FiskeriundersØgelsers regi. UndersØgelser af moskusoksebe

standen udfØres af Vildtbiologisk Station som et konsulent

arbejde. Formålet med undersØgelserne er fØrst og fremmest at 

klarlægge en eventuelolieefterforsknings mulige påvirkninger 

af moskusoksernes livsmuligheder og levevis. Findes der olie 

i mængder, der gør udvinding rentabel, er der et begrundet 

håb om, at kendskab til moskusoksernes levevis vil kunne danne 

baggrund for, at aktiviteter og tekniske instalationer tillem

pes, så bestanden påvirkes mindst muligt. 

UndersØgelserne startede i 1980 med en rekognoscering i 

juli måned og i 1981 blev der gennemfØrt to fly tællinger i 

april og maj. I 1982 startede det egentlige forskningsprojekt 

og den foreliggende rapport omhandler det arbejder som Vildt

biologisk Station har udfØrt på Jameson Land i det sidste år. 

på nuværende tidspunkt er kun en del af det indsamlede mate

riale bearbejdet, og det må understreges, at der ikke bØr 

drages endelige konklusioner ud fra de nuværende oplysninger. 

UndersØgelserne har bestået af flere dele, som tilsammen 

forventes at kunne give et helhedsbillede af oksernes liv og 

levevilkår. Det drejer sig om 1) optælling og bestemmelse af 

regional fordeling af bestanden, 2) undersøgelse af bestandens 

struktur og omsætning, 3) observationer af moskusoksernes habi

tatvalg og fØde, 4) observationer af dyrenes adfærd under for

hold med og uden menneskelige forstyrrelser, samt 5) forsØg 

med individuel mærkning af 100 moskusokser. 

Jeg vil her gerne takke kollegaerne fra Vildtbiologisk Sta

tion, fanger Ole BrØnlund (Illoqqortoormiut/Scoresbysund) l 

David R. Klein (Alaska Cooperative Wildlife Research Unit) 

og Kent T. Jingfors (Northwest Territories Wildlife Service) 

for et overordentlig godt og resultatgivende samarbejde i fel

ten og bag skrivebordet. Desuden påskØnner jeg den store inter

esse og forståelse, som Kommunalbestyrelsen og fangerne i 

Illoqqortoormiut (Scoresbysund) har vist vores arbejde. Endelig 

må jeg udtrykke min anerkendelse for det store administrative 

og budgetmæssige arbejde, med hvilket GrØnlands Fiskeriunder

sØgelsers miljØafdeling har dannet grundlaget for projektet. 

Henning Thing 
projektleder 
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SAMMENDRAG 

Fly tælling af moskusoksebestanden på Jameson Land blev gen

nemfØrt i april 1982. Fordelingen af observerede moskusokser 

ses på Fig. 2, 4 og 6 og det samlede antal i forskellige om

råder fremgår af Fig. 7. Bestanden skØnnes at være 3500-4000 

fØr kælvning. Tætheder i de forskellige områder ses på Fig. 

8. Uuppaalik havde den stØrste tæthed, men også Schuchert Dal, 

Ørsted Dal og Gurreholm-området havde forholdsvis store tæt

heder. Under fly tællingen var gennemsnitlig flokstØrrelse 7.9 

og der blev kun set få enlige dyr, men en del store flokke 

(>10 individer) (Fig. 9). 

Feltarbejde blev udfØrt fra 10. april til 10. august. Gen

nemsnitlig flokstØrrelse var stØrst i senvinteren, mindst i 

juni og steg gennem juli og august (Fig. 7-8). Isenvinteren 

og kælvningssæscnen var der få enlige dyr og en del store 

flokke, mens der i juli og august blev observeret en del en

lige dyr og kun få store flokke (Fig. 9-10). 

Observation af floksammensætning i kælvningssæsonen viste 

fØlgende fordeling mellem forskellige kØns- og aldersgrupper: 

16% 1-årsdyr, 9% 2-årsdyr, 8% 3-års tyre, 22% 4år+ tyre og 

45% 3år+ kØer (Fig. 10-11). Tilsvarende observationer i juli 

viste en kalveandel på ca. 20%, hvilket betyder en tilgang 

på ca. 1000 kalve til bestanden og dermed en scmmerbestand 

på omkring 5000 moskusokser. Rekruteringen fra 1981 (1-års

dyrj1år+ dyr) udgØr 15%-17% (Fig. 17-18). Disse tal viser, 

at der i bestanden er en stor andel af yngre dyr, hvilket 

formodes at afspejle en vækst i bestanden i de seneste år. 

Moskusoksernes observerede habitatudnyttelse fremgår af 

Tabel 5-8 og Fig. 19-21. Meget benyttet var syd- til vest

vendte skråninger under 500 m.o.h. I sommer- og brunstsæsonen 

var de mest benyttede vegetationstyper dværgbuskheder og kær. 

Snefaner blev også hyppigt benyttet formodentlig både for af

kØling og for at undgå insekter. FØdesØgning foregik meget 

effektivt, idet ca. 90% af græsningstid blev anvendt til· ' 

egentlig fødeoptagelse (Tabel 9). 

Registreringer af aktivitetsbudget i juli viste, at der 

endnu ikke kan drages nogle konklusioner fra det indsamlede 

materiale (Tabel 10, Fig. 22). 

Moskusoksernes adfærd i forbindelse med seismiske under

søgelser blev studeret i Testområde 3. Dyrenes reaktioner 
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over for helikoptere varierede fra, at de ikke viste nogen 

synlig respons til, at de galoperede væk og gik i karre. Under 

de seismiske sprængninger var der ingen moskusokser i nær

heden af den seismiske linje og helikopterrekognosceringer 

viste, at der var flere dyr i området både fØr og efter, end 

der var under det seismiske arbejde. En mulig effekt af seis

miske undersØgelser kunne derfor være, at moskusokserne træk

ker væk fra et område, når et seismisk mandskab rykker ind, 

og at moskusokserne vender tilbage, når den menneskelige ak

tivitet er forsvundet. 

ForsØg med fangst og mærkning af moskusokser viste, at det 

vil være muligt at mærke et stØrre antal dyr uden stØrre for

styrrelse og uden hjælp fra dyre tekniske hjælpemidler. 
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umingmangnik misigssuinerit 

imaKarnersiornera. 

Jameson Landime tingmissartumit umingmangnik kisitsineK piVOK 

aprilime 1982. umingmait takuneKartut sumlssusiat fig.2,4 6-imilo 

takuneKarsinauvoK nunavdlo ilaine assigingitsune atautsimortut 

Kavsiussusiat fig. 7-me takuneKarsinauvdlune. piarKineK siorKut

dlugo 3500-4000-nik amerdlassuseKartutut nautsorssfineKarput. nunap 

ilaine assigingitsune KanOK eKimatiginerat fig. B-me takuneKar

sinauvoK. Uuppaa1ik eKimavf~unerpauvoK, amataordle Schubert Dal, 

Ørsted Dal ama Gurreholmep erKa eKimavfiungatsiaKaut, tingmissar

tumit kisitsinerme takuneKartut avguaKatigigsitsinikut atautsimor

tut 7,9-uput. kisimitdlutik angalaortut ikigtuinait takuneKarput, 

takugssaunerliputdle atautsimortut (KulikUtånik amerdlassuseKartut 

(fig. 9)0 
misigssuineK ingerdlaneKarpoK 10. aprilimit lOa augustimut. 

ukilinerata Kangiutilernerane avguaKatigigsitsinikut 8KimatOKarne

russarpoK eKingmagtukinerussardlunile julime augustimilo (fig.7-8). 

ukilinerata Kangiutilernerane piarKinerisalo na1ane atausiakat ikig

tuinaussarput eKimatut amerd1anerussardlutik, kisianile julime 

augustimilo atausiåkat amerdlanerussarput atautsimortutd1o ikig

tuinauvdlutik. 

piarKinerup na1ane atautsimortut suviaussutsimikut ukiumikutd10 

ima ingmikortiterneKarsinauput: 16%' atautsimik ukiugdlit 9% mar

d1ungnik ukiugdlit, 8% angutivissat pingasunik ukiugdlit, 22% angu

tivissat sisamanik ukiugdlit 45%-tdlo arnavissat pingasunik ukiug

dlit (fig. lO~ll)g julime misigssuinerne pasineKarpoK 20% migssane 

piarKissOKarsimassoK, tassa10 umingmait piarKanik lOOO-t migssai

nik ilatarsimaput taimailivdlunilo aussaunerane 5000-t migssaini

lersimavdlutik. 1981-ime amerdleriautit (atautsimik ukiugdlit) 

15% - 17r~imik amerdlassuseKarput (fig. 17-18) kisitsisitigut ta
makunatigut takuneKarsinauvOK umingmait inusukajunerussunik ila

Kartorujugssussut, isumaKarnarpordlo ukiune kingugdliunerussune 

umingmait amerdleriarsimaneranut tamana takUssutigssaussoK. 
umingmait najugangnarinerussaitut pasineKartut tabel 5-8-me ama 

fige 19-21-ime takuneKarsinauput. uningaorfiunerssarput sivingarnit 
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kujåmut klmutdlo sangmissut imap Kavanit 500 m Kangernagit Kat

sigsigissumitut. aussaunerane nulialerfiuvdlo nalane najugarine

russarpait orpigkanik masarsuitdlo naussuinik naussugdlit. ama 

apusernit akulikitsumik uningaorfigineKartarput imaKa nigdlatar

figiniardlugit sugdlinernutdlo patdlitsailiorfigalugit. pivfig

ssarujugssuaK nerissagssarsiornermut atorneKartarpoK, tassa neri

ssagssarsiornerup 9~~-ata migssa nerinermut nangminermut atorne

Kartarmat. 

julime misigssuinerit nalunaerssornerisigut pasineKarpOK pasi

ssutigssatut katerssorsimassat pasisitsissutigssatut sule tlinga

vigineKarsinaungikatdlartut~ 

misigssuivfingme 3-me sajugpitdlagtitsinikut misigssuinernut 

peKatigititdlugo umingmait iliusait pasissagssarsiorfigineKarput. 

umingmait helikopterinit KanigdlineKarangamik KimarKariardlutik 

unigdlutik eKiterutaraluardlutik sjugpitdlagtitsineKarneKartit

dlugo taimailiorneranik malugissagssartaKangilaK. sajugpitdlag
titsineKarnerane sajugpitdlagtitsiviup KanigtuanitoKangilaK, heli

kopterinitdlo misigssuinerne pasineKarpoK sajugpitdlagtitsinerup 

siornatigut kingornatigutdlo umingmait amerdlanerussut sajugpit

dlagtitsiviup erKanitut. taimaitumik sajugpitdlagtitsinerup sliniu

tatut oKautigineKarsinaugunarpoK sajugpitdlagtitsiartortut tikiu
kangata umingmait Kimagutartut inuitdlo sulivfigtik Kimagkanga

ssuk utertardlutik. 

umingmangnik nalunaerxutsersuinermik misilinerne pasineKarpoK 

umingmait amerdlanerussut nalunaerKutserneKarsinaussut erKigsi

vitdliortitaungarnatik teknikikutdlo atortut akiSOKissut atorna

git. 
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ENGLISH SUMMARY 

An aerial census of the Jameson Land muskox population using 

total counts was conducted in April 1982. Distribution of ob

served muskoxen is shown in Figs. 2, 4, and 6, and the overall 

counts are presented in Fig. 7. The total population size is 

estimated at 3500-4000 before calving. Fig. 8 gives the den

sities for different ranges. The Uuppaalik range had the high

est density, however both Schuchert Dal, Ørsted Dal, and the 

Gurreholrn range had relatively high densities. Mean herd size 

was 7.9 and only few single animais were observed. The propor

tion of large herds (>10 animals) ' differs between ranges, but 

is relatively high. 

Field studies were carried out from April 10 to August 10. 

Mean herd size was highest in late winter, lowest in June, 

and increasing during July and August (Figs. 7-8). In late 

winter and calving there were few single muskoxen and some 

large herds. Only few large herds and a high proportion of 

single animais were observed in summer and rut (Figs. 9-10). 

From the observed herd structure in the calving season the 

proportion of different sex and age clas ses is estimated as 

follows: 16% yearlings, 9% 2-year-old, 8% 3-year bulis, 22% 

4-year+ bulis, and 45% 3-year+ cows (Pigs. 10-11). Observa

tion of herd structure in July indicates a 20% calf propor~ 

tion resulting in about 1000 new calves and up to 5000 musk

oxen in the summer population. The recruitment from last 

yearls (1981) calf production is estimated at 15%-17% (Figs. 

17-18). These figures with high proportions of young animais 

indicate a population increase during recent years. 

The observed muskox habitat selection is shown in Tables 

5-8 and Figs. 19-21. Muskoxen showed high preference for 

south to west facing slopes below 500 m.a.s.l. During summer 

and rut the heath and meadow vegetation types received 

mueh use as well as the snowbeds for cooling and insect re

lief purposes. Feeding muskoxen were highly efficient using" 

an average of 90% of their time actually ingesting forage 

(Table 9). 

Aetivity budgets in July showed differences between periods 

(Table 10, Fig. 22) an no conelusions can so far be drawn 

from the results. 

Muskox behaviour was studied at Testsite 3 adjaeent to 



VI 

the seismic line. Muskoxen responded to human activity in 

different ways. Confronted with helicopters the reactions of 

muskoxen varied from none to stampeeding and forming defence 

circles. No rnuskoxen were near the seismic line during the 

blasts, and aerial surveys showed that there were more rnusk

oxen present in the area before and af ter than during the 

operations. A possibIe effect of seismic operations could be 

that muskoxen move out of the area and then return af ter the 

seismic train had gone. 

The imrnobilization test showed that it would be possibIe 

to tag and release a large nurnber of muskoxen, without cau~ 

sing much disturbanee and without the use of high cost tech

nical means. 
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1. INDLEDNING 

Isenvinteren 1982 gennemfØrte Vildtbiologisk Station en op

tælling af moskusokserne på Jameson Land for GrØnlands Fiske

riundersØgelser i lighed med tilsvarende tælling på samme 

tidspunkt i 1981. Formålet med tællingen var at opgøre bestan

den af moskusokser samt deres regionale fordeling på Jameson 

Land. Desuden skulle tællingen give oplysninger om egnede lo

kaliteter for det efterfØlgende feltarbejde. 

2. TIDSPLAN 

Det chartrede fly med mandskab ankom til Mesters Vig den 31.3. 

kl. 21:30. Medhjælper Ole BrØnlund og kommunalbestyrrelsesmed

lem Janus Matthæussen fra·Illoqqortoormiut (Scoresbysund) an

kom den 1.4. kl. 14:00. 

FØlgende flyvninger blev foretaget fra Mesters Vig: 

1 . flyvning den 1 .4. fra kl. 15:05 til kl. 18:30, ialt 3:25 

2. flyvning den 2 . 4 . fra kl. 9:40 til kl. 12:00, ialt 2:20 

3. flyvning den 2 . 4 . fra kl. 14: 1 5 til kl. 18:05, ialt 3:50 

laIt blev der brugt 9 timer og 35 minutter til tællingsturene. 

Den 2.4. kl. 21 : O O returnerede fly og pilot til Island. 

3. METODE 

Tællingen af moskusokser blev foretaget fra et fly af typen 

Britten Norman Islander med to motorer og overliggende vinger. 

på sædet umiddelbart bag piloten var to observatører placeret, 

som talte moskusokserne på hver side af flyet. på sædet ved 

siden af piloten sad navigatØren, som samtidig fungerede som 

observatør til sin side. Det var således muligt at sammenholde 

to observatøres resultater og få en kontrol på moskusoksernes 

opdagelseschance og bestemmelsen af flokstØrrelsen. 

Antallet af dyr i hver observeret flok blev indtalt på bånd

optager sammen med tidspunktet for observationen, og samtidig 

blev tidspunkter med regelmæssine mellemrum noteret på flyve

ruten, der blev indtegnet af navigatØren på kort i målestok 

1 :250.000. Ved behandlingen af observationerne var det således 

muligt at stedfæste de enkelte flokke rimeligt sikkert inden 

for et begrænset område. For enkelte større flokkes vedkommen

de blev der taget billeder, og antallet af dyr i disse flokke 

blev kontrolleret fra disse billeder. 

Flyveruterne blev lagt i terrænet i forhold til områdets 
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topografi og fulgte for det meste elve og dalstrækninger. Ob

servationsbredden var temmelig stor, fordi der var totalt sne

dække og klart vejr. FlyvehØjden var 200-500 meter over terræn. 

Ved denne flyvehØjde blev de fleste flokke forstyrret og gik 

i karre. Erfaringer fra 1981 viste imidlertid, at dette også 

skete ved større flyvehØjde. FlyvehØjden blev derfor valgt 

som et kompromis mellem at forstyrre moskusokserne mindst mu

ligt og få en tilstrækkelig observationsdistance til at skel

ne de enkelte individer. 

4. RESULTATER 

4 . 1 . EFFEKTIVITET 

Effektive tælledistancer og -tider var følgende: 

1 . flyvning 505 km og 2:52 

2 . flyvning 310 km og 1 : 47 

3 . flyvning 580 km 09: 2:42 

laIt 1 395 km og 7:21 

Effektiv tælletid svarer til 76.7% af den samlede tid, der 

blev anvendt til tællingsturerne. 

4.2. FORDELING LANGS FLYVERUTERNE 

Fordelingen langs flyveruterne fremgår af Fig. 2, 4, og 6. 

En samlet oversigt ses på Fig. 7. 

på vestsiden af Schuchert Dal var der flest dyr omkring 

Karstryggen, mens der på Kjoveland og i den nordlige tredie-

del var forholdsvis færre okser. på Østsiden af Schuchert Dal var 

dyrene koncentreret i området mellem Ranunkeldals udmunding 

og Triaselv. I Ørsted Dal opholdt langt de fleste dyr sig i 

den vestlige halvdel af dalen. I Uuppaalik-området var dyre-

ne jævnt fordelt på de svagt skrånende flader. I Gurreholm

området blev de fleste af dyrene observeret på arealerne un-

der 200 m.o.h., mens dyrene i den sydlige del af Jameson Land 

var fåtallige og stod meget spredt. Desuden blev der observe-

ret 3 moskusokser ved EnhjØrningens Dals udmunding i Fleming 

Fjord og 1 okse i Pingo Dal. I Pingel Dal, langs vestsiden af 

Hurry Fjord og i Klitdal blev der ikke observeret moskusokser 

eller spor efter disse. Nord for nationalparkgrænsen blev der 

observeret ca. 25 moskusokser i Kolledal og ca. 30 moskusok-

ser i Mesters Vig-bugten. 
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4.3. TÆTHEDER 

Tabel 1 giver en oversigt af samtlige observerede dyr i de 

forskellige områder af Jameson Land og bestandstæthederne i 

disse områder. Fig. 8 viser de tilsvarende data. 

Den største koncentration af moskusokser fandtes i Uuppaa

lik-området, men i Schuchert Dal var der også en hØj koncen

tration. I Ørsted Dal og Gurreholm-området var tætheden under 

halvdelen af hvad der var i Uuppaalik-området, mens tætheden 

af moskusokser på den sydlige del af Jameson Land var meget 

lille. på grundlag af dækningen af området ved tællingen sy

nes det rimeligt at antage, at bestanden af moskusokser på 

Jameson Land er 3500 - 4000. I forhold til det antal, som der 

blev antaget at være på Jameson Land i april 1981, er der sket 

en forØgelse på 40-60%, hvilket der kan være flere årsager til: 

1) Der kan være sket en nettotilvækst, hvor antallet af fØdte 

kalve har oversteget både den naturlige og den jagtlige dØde

lighed. 2) Ved denne tælling blev området ved Kartsryqgen dæk

ket bedre, og det viste sig, at i området inden for national

parken fandtes adskillige dyr, som må betragtes som tilhØren

de Jameson Land-bestanden. 3) En mulighed, som dog ikke kan 

anses for særlig sandsynlig, er, at der kan være sket en ind

vandring af moskusokser til Jameson Land. 

4.4. FORDELING I FORHOLD TIL TOPOGRAFI OG SNEFORHOLD 

Snedækket på Jameson Land må betegnes som totalt under tæl

lingen, idet kun mindre, fremspringende klippepartier var sne

frie. Snedybden blev af lokale personer betegnet som dyb, og 

det blev iagttaget flere gange, at moskusokserne havde vanske

ligt ved at bevæge sig hurtigt i sneen. I Schuchert Dal og 

Ørsted Dal stod okserne på dalsiderne op til en hØjde af ca. 

800 m.o.h. I Gurreholm-området og det sydlige Jameson Land 

blev hovedparten af de observerede dyr set på den laveste halv

del ud mod Scoresby- Sund. Dette var i modsætning til 1981, 

hvor der næsten ingen dyr var fra fjorden og ca. 20 km ind i 

landet. 

4.5. FLOKSTØRRELSE 

Gennemsnitlig flokstØrrelse og procentvis fordeling i grupper 

~f forskellig stØrrelse fremgår af Tabel 2 og Fig. 9. 

I Uuppaalik, Ørsted Dal og Schuchert Dal var der flere en-
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lige okser og færre større flokke med over 20 individer, end 

der var i Gurreholm-området og på det sydlige Jameson Land. 

Imidlertid er det til tider vanskeligt at afgØre fra fly, 

hvad der bØr betragtes som en flok. Derfor vil det efterføl

gende feltarbejde formodentlig give et bedre billede af flok

stØrrelsen. 
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ANTAL 
DYR 

411 

218 

1017 

1360 

226 

l 

3 

3236 

25 

30 

ANTAL 
FLOKKE 

52 

30 

158 

144 

23 

1 

l 

409 

1 

4 

TÆTHED 
dyr/km2 

1.37 

0.55 

0.85 

0.62 

0.06 

0.29 

TABEL 1. Observerede moskusokser og flok
ke samt tæthed i forskellige områder af 
Jameson Land under fly tællingen april 1982. 

~R.8DE x±sd l 2 3-5 6-10 11-20 

WPPAALIK 7.9-±4.9 7.7 11.5 23.1 21.2 32.7 

ØRSTED DAL 7.3±4.6 6.7 20.0 13.3 30.0 30.0 

SCHUCHERT DAL 6.4t4.9 6.3 12.7 32.3 32.9 13.9 

GURREHOLM 9 At? 9 4.9 12.5 25.0 18.1 33.3 

SYDLIGE 9.8t8.8 4.3 8.7 21.7 34.8 17.4 
JAMESON .LAN) 

JAMESON LMD 7.9± 6.1 12.7 26.7 25.9 24.4-

>20 

1.9 

1.9 

6.2 

13.0 

3.9 

TABEL 2. Gennemsnitlig flokstØrrelse og procentvis 
fordeling i gI'upper af forskellig stØrrelse i for-
skellige områder af Jameson Land under fly tællingen 
april 1982. 
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Fig. 1. Flyverute under 1. flyvning 1.4.1982. 
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Fig. 2. Fordelingen af observerede moskusokser under 1. flyv

ning 1. 4 . 1 982 . 
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Fig. 3. Flyverute under 2. flyvning 2.4.1982. 
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Fig. 4. Fordelingen af observerede moskusokser under 2. flyv

ning 2.4.1982. 
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Fig. 5. Flyverute under 3. flyvning 2.4.1982. 
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Fig. 6. Fordelingen af observerede moskusokser under 3. flyv

ning 2.4.1982. 
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Fig. 7. Fordelingen af observerede moskusokser i forskellige 

områder af Jameson Land under fly tællingen isenvinteren 1982. 
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Fig. 8. Tætheder af observerede moskusokser i forskellige om

råder af Jameson Land under fly tællingen isenvinteren 1982. 
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JAMESON LAND 

FIGUR 9. Procentvis fordeling af observerede moskusokse
flokke i forhold til flokstØrrelse i forskellige områder 
af Jameson Land under fly tællingen april 1982 
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1. INDLEDNING 

UndersØgelserne i felten af moskusokserne på Jarneson Land i 

1982 omhandlede flere forskellige aspekter af dyrenes biologi. 

Viden om bestandens stØrrelse og sammensætning er nØdven

dig for at have et grundlag, hvorpå Øvrige undersØgelser kan 

baseres og en forvaltning i forhold til en eventuel olieefter

forskning kan etableres. I foregående afsnit er fly tællingen 

i april beskrevet, og i det fØlgende vil flokstØrrelse, kØns

og aldersfordeling samt reproduktions forhold i bestanden i 

1982 blive nærmere behandlet. 

Oplysninger om moskusoksernes topografiske fordeling har 

fået en hØj prioritet i de fØrste faser af denne undersØgelse, 

idet man herved kan skaffe et kendskab til de landskabselemen

ter, bl.a. plantesamfund, som i særlig grad har betydning for 

dyrenes overlevelse og trivsel. 

Desuden er der indsamlet oplysninger om forskellige sider 

af moskusoksernes adfærd. Det gælder undersØgelser af fØde

sØgning og andre aktiviteters tidsmæssige fordeling samt mere 

specifikke undersØgelser af moskusoksernes adfærd i forbindel

se med seismiske testprogrammer. 

2. MATERIALEINDSAMLING 

Fra 10. april til 10. august blev der lØbende foretaget ob

servationer af moskusokseflokke. Disse fordeler sig på for

skellige områder og tidsperioder, som vist på Fig. 1-6. 

I den sidste del af vinteren, men inden kælvningen star

tede, blev der observeret 191 moskusokser omkring lejren i 

Uuppaalik. 

Arets fØrste nyfØdte kalv blev set den 23/4 i Ørsted Dal, 

og starten på kælvningssæsonen er sat til 20/4. så sent som 

7/6 blev der set en kalv, som var ca. 1 uge gammel, og afslut

ningen på kælvningssæsonen er derfor sat til 31/5. I hele 

perioden var det muligt at færdes rundt i terrænet med sne

scooter, og store arealer kunne derfor dækkes. laIt blev der 

observeret 1058 moskusokser i perioden, hvoraf stØrstedelen 

antages at være forskellige individer. Dette giver et godt 

repræsentativt materiale (ca. 1/4 af bestanden), som kan dan

ne grundlag for en vurdering af sammensætningen i bestanden. 

I juni (efter-kælvning) blev der kun observeret dyr nord

Øst for Gurreholm, der fra 15/5 fungerede som basislejr. på 
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grund af snesmeltningen blev aktiviteten væsentlig indskræn

ket, og der blev ialt observeret 203 moskusokser i perioden. 

Fra 1/7 blev basislejren flyttet tilbage til Uuppaalik, 

og i fØrste halvdel af juli (hØjsommer) blev der ialt obser

veret 1584 moskusokser i Øvre Ørsted Dal, ydre Coloradodal, 

Uuppaalik, Ranunkeldal samt i den del af Gurreholm-området, 

hvor det var planlagt at udfØre et af de seismiske testpro

qrammer. 

I anden halvdel af juli (brunst) blev der observeret 398 

moskusokser i Uuppaalik, langs den nederste vestlige side af 

Schuchert Dal og i Gurreholm-området omkring den seismiske 

testlinje. 

I august (brunst) blev 'der observeret 660 moskusokser i 

Uuppaalik, Coloradodal og Øvre Ørsted Dal. 

Alle observationerne i juli og august blev foretaget un

der fodture i terrænet, og større arealer kunne derfor ikke 

dækkes, men de undersØgteområder må dog anses for at være op

holdssted for de største koncentrationer af moskusokser på 

Jameson Land. 

3. BESTANDSANALYSE 

3.1. METODE 

Ved så mange observationer som muligt blev samtlige dyr i 

floxkene klassificeret til kØns- og aldersgrupper, der var 

fastlagt i forvejen. Det viste sig, at det var praktisk mu

ligt at skelne mellem fØlgende grupper: kalve, 1-årsdyr, 2-

års tyre, 2-års kØer, 3-års tyre, 4 år og ældre (4år+) tyre 

samt 3 år og ældre (3år+) kØer. I tilfælde, hvor afstanden 

til den observerede flok var for stor til, at der kunne fo

retages nogen sikker bestemmelse af alle individer, men hvor 

kalve eller både kalve og 1-årsdyr kunne identificeres, blev 

de Øvrige individer klassificeret som 1 år eller ældre (1år+) 

henholdsvis 2 år eller ældre (2år+). I enkelte tilfælde var det 

ikke muligt at skelne mellem 2- og 3-årsdyrene, og disse blev 

så klassificeret som ungdyr (sub). Nogle observationer blev 

foretaget på så stor afstand, at kun antal individer i flok

ken kunne registreres. Det er ikke muligt at skelne mellem 

kØnnene blandt kalvene, og forSØg på at gøre det ved 1-års

dyrene viste sig at være uholdbart. I to tilfælde var 1-års-
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dyr blevet bestemt til hundyr, men da de få dage efter blev 

fundet dØde, viste det sig, at begge dyr var handyr. Mange 

gange var det muligt at skelne 3-årskØerne fra 4år+ kØer, 

men når observationsforholdene ikke var optimale, var der 

nogen usikkerhed, og derfor er der i de fØlgende resultater 

kun benyttet gruppen af 3år+ kØer. 

3.2. RESULTATER 

3.2.1. FLOKSTØRRELSE 

De bergnede gennemsnitlige flokstØrrelser for forskellige om

råder oq sæsoner fremgår af Tabel 1, Fig. 7 og Fig. 8. Resul

taterne er præsenteret for samtlige observerede dyr inklusiv 

enlige tyre samt for flokke udover de enlige tyre. I enkelte 

tilfælde blev der observeret enlige kØer og ungdyr, og disse 

er medtaget i den gennemsnitlige flokstØrrelse eksklusiv en

lige tyre. For alle områderne blev den største gennemsnitlige 

flokstØrrelse fundet i kælvningssæsonen. Den meget hØje værdi 

for Uuppaalik i kælvningssæsonen skyldes, at der her blev ob

serveret en flok på 40 individer. Der er en tendens til, at 

flokstØrrelsen igen bliver større, når brunsttiden indtræder 

i slutningen af juli. I kælvningssæsonen var der store for

skelle i gennemsnitlig flokstØrrelse mellem de undersØgte om

råder, fra 4.4 på Karstryggen til 12.5 i Uuppaalik. Derimod 

var der mindre forskelle i juli og august. 

Tabel 2, Fig. 9 og Fig. 10 viser fordelingen af de obser

verede flokstØrrelser i forhold til område og sæson. Der var 

store variationer mellem de enkelte områder og sæsoner. Gene

relt synes der dog at være færrest flokke med to individer. 

I Uuppaalik blev der ikke observeret enlige dyr isenvinteren 

og i kælvningssæsonen, mens der i juli og august var mellem 

15% og 25% observertioner af enlige dyr. Modsat var der 25% 

og 45% store flokke (>10 individer) i senvinteren henholdsvis 

kælvningssæsonen og ingen i anden halvdel af juli og i august. 

Det samme billede ses for Ørsted Dal, hvor der i kælvningssæ

sonen var 7% enlige dyr og 43% store flokke i modsætning til 

ca. 25% enlige dyr i juli og august og ingen store flokke i 

juli og 15% store flokke i august. I Gurreholm-området var 

der en forskel fra de Øvrige områder. Her var der 19% og 26% 

observationer af enlige dyr i henholdsvis kælvningssæsonen og 
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juni måned, mens der i juli ikke blev set store flokke i fØrs

te halvdel og kun 7% i anden halvdel. Kun i kælvningssæsonen 

blev der observeret store flokke i større omfang (34%). Ud 

over de fØrnævnte områder blev der i kælvnings sæsonen også 

foretaget observationer i Schuchert Dal og på Kartsryggen. 

Her var der 15% og 14% observationer af enlige dyr, men i 

modsætning til de andre områder var der kun få store flokke, 

10% i Schuchert Dal og 2% på Karstryggen. 

3.2.2. BESTANDSSAMMENSÆTNING 

I Tabel 3, Fig. 11 og Fig. 12 er vist fordelingen blandt for

skellige kØns- og aldersgrupper af de flokke, hvor samtlige 

individer blev identificeret. Der er i tabellen og figurerne 

ikke skelnet mellem 2-års tyre og 2-års kØer. Det bØr lige

ledes bemærkes, at fordelingen for senvinter i Uuppaalik 

(Fig. 11) er forrykket en årgang i forhold til de Øvrige, 

idet moskusokserne skifter aldersgruppe mellem senvinter og 

kælvning. Kalvene i senvinteren svarer derfor til 1-årsdyrene 

i kælvningssæsonen, 1-årsdyrene til 2-årsdyrene og så frem

deles. I Uuppaalik skete der et fald i andel af 3år+ kØer fra 

kælvning til august samtidig med, at andelen af 4år+ tyre 

steg. Fra fØrste halvdel af juli til august skete der ligele

des et fald i kalveandel. For 2- og 3-årsdyrene er andelen i 

juli vist for lille, idet 1% og 16% af dyrene kun er bestemt 

til ungdyr i henholdsvis fØrste og anden halvdel af juli. I 

Ørsted Dal var der et fald i andelen af 3år+ kØer fra juli 

til august og ligeledes for 4år+ tyre fra kælvning til juli. 

Desuden Øgedes andelen af ungdyr især 3-års tyre fra juli til 

august. I Schuchert Dal er der registreret den største kalve

andel (26%) i hele undersØgelsesperioden i anden halvdel af 

juli. I Gurreholro-området var der en lavere kalve- og 3år+ 

koandel i juni og juli end i de Øvrige områder, og samtidig 

var der en hØj 4år+ tyreandel i juni. Fra kælvningssæsonen 

er der udover de fØr beskrevne resultater også indsamlet op

lysninger fra Schuchert Dal og Karstryggen. I sidstnævnte om

råde var der en bemærkelsesværdig hØj 4år+ tyreandel. Resul

taterne fra fØrste halvdel af juli viser en variation i kal

veandel mellem 13% og 24%, 4år+ tyreandelen varierer mellem 

l5% og 20%, mens 3år+ koandelen varierer mellem 33% og 46%. 

I anden halvdel af juli var der som fØr nævnt registreret en 
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hØj kalveandel på 26% i Schuchert Dal. I august var der en 

lav kalveandel på 13% i Uuppaalik sammenlignet med Colorado

dal og Ørsted Dal med henholdsvis 19% og 22%. 3år+ kØerne ud

gør mellem 28% og 35%, hvilket er lavere end tidligere på 

året. I Uuppaalik blev der observeret flere 4år+ tyre end 

3år+ kØer, 32% mod 28%. 

3.2.3. REPRODUKTION 

En betingelse for at opnå en vellykket reproduktion i en be

stand er, at en stor del af de reproduktionsdygtige kØer 

bliver drægtige. Moskusoksen er polygam, hvilket vil sige, at 

en tyr kan parre sig med flere kØer i en brunstsæson. Der 

kan således være en del flere kØer end tyre i bestanden, uden 

at drægtighed blandt kØerne forringes derved. Forholdet mel

lem 4år+ tyre og 3år+ kØer i de forskellige områder og sæso

ner fremgår af Tabel 4, Fig. 13 og Fig. 14. I Uuppaalik var 

der i kælvningssæsonen 4 kØer pr. tyr, men forholdet faldt 

gennem sommeren til 0.9 kØer pr. tyr i august. I Ørsted Dal, 

Schuchert Dal og Gurreholrn-området varierer forholdet mellem 

1.8 og 3.0 kØer pr. tyr, undtagen for . juni måned i Gurreholm

området, hvor forholdet var 0.9 kØer pr. tyr. I kælvningssæ

sonen var der store variationer fra 4 kØer pr. tyr i Uuppaa

lik til 1.1 kØer pr. tyr på Karstryggen. I juli og august 

var forholdet lavest i Uuppaalik, fra 0.9 til 1.7 kØer pr. 

tyr, sammenlignet med de Øvrige områder. Dog var forholdet 

også lavt i Coloradodal i august, 1.1 kØer pr. tyr. 

Foruden flokke, hvor samtlige individer blev registreret, 

blev der også observeret flokke, hvor det kun var muligt at 

skille kalvene ud. Ved en vurdering af kalveproduktionen er 

der således et større observationsmateriale til rådighed. Re

sultaterne fremgår af Tabel 4, Fig. 15 og Fig. 16. Beregnin

gerne af antal kalve pr. 100 3år+ kØer er dog kun baseret på 

observationerne af de flokke, hvor alle individer kunne iden

tificeres. I Uuppaalik er resultaterne fra senvinteren ikke 

sammenlignelig med de Øvrige, fordi moskusokserne som fØr 

nævnt skifter aldersgruppe mellem senvinter og kælvning. Fra 

fØrste halvdel af juli til august forekom der et fald i både 

antal kalve pr. 100 kØer (fra 71 til 48) og i andelen af kal

ve i forhold til samtlige observerede dyr i området (fra 23% 

til 16%). I Schuchert Dal blev der i anden halvdel af juli re-
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gistreret den største kalveandel, nemlig 79 kalve pr. 100 

kØer og 25% af samtlige dyr. I Ørsted Dal var der ca. 60 kal

ve pr. 100 kØer og ca. 20% kalve af alle dyr. I Gurreholm

området udgjorde kalvene ligeledes ca. 20% af de observerede 

dyr, mens antal kalve pr. 100 kØer var en del lavere i fØrs

te halvdel af juli i sammenligning med juni og anden halvdel 

af juli, 36 mod 63. I fØrste halvdel af juli var der ca. 20% 

kalve i flokkene, men antal kalve pr. 100 kØer varierede me

get fra 71 i Uuppaalik til 36 i Gurreholm-området. I anden 

halvdel af juli og i august varierede kalveandelen mellem 16% 

og 25%, og antal kalve pr. 100 kØer varierede mellem 48 og 79. 

I en del flokke var det også muligt at identificere 1-års

dyrene udover kalvene, selvom de Øvrige dyr i flokkene ikke 

alle kunne identificeres. Dette giver mulighed for at bereg

ne 1-årsdyrandelen på grundlag af et større materiale, end 

hvis kun observationer, hvor hele floksammensætningen blev 

registreret, kunne benyttes. Tabel 4, Fig. 17 og Fig. 18 vi

ser andel af 1-årsdyr, både af alle observerede dyr og af 

1år+ dyr, i forhold til område og sæson. Det bØr igen bemær

kes, at tallene fra senvinter i Uuppaalik skal sammenlignes 

med årgange, der er et år ældre i resten af undersØgelsespe

rioden. I Uuppaalik var andel af 1-årsdyr hØjest i kælvnings

sæsonen og lidt lavere i juli og august. Det samme var til

fældet i Ørsted Dal.' I Schuchert Dal var 1-årsdyrandelen en 

del stØrre i kælvningssæsonen end i sidste halvdel af juli. 

For Gurreholm-området var der ikke de store forskelle mellem 

de undersØgte sæsoner. I kælvningssæsonen var der en nogen

lunde ensartet 1-årsdyrandel i de forskellige områder bort

set fra Karstryggen, der havde en lavere 1-årsdyrandel. For 

de Øvrige sæsoner var der store variationer mellem de enkel

te områder. Især bemærkes den store andel af 1-årsdyr i for

hold til 1år+ dyr i Coloradodal i august. 

3.3. DISKUSSION 

Mange af de indsamlede oplysninger om forskellige bestands

parametre kan umiddelbart synes at være uden sammenhæng med 

undersøgelser af moskusoksernes relationer til menneskelig 

aktivitet. Imidlertid må det pointeres, at der på nuværende ' 

tidspunkt ikke er foretaget mange underSØgelser, og specielt 

ingen i GrØnland, om hvordan forskellige menneskelige aktivi-
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teter påvirker en moskusoksebestand, og hvordan det eventuelt 

viser sig i moskusoksernes biologi. Det er derfor vigtigt at 

få belyst så mange sider af moskusoksernes generelle status 

for derved at tilvejebringe et materiale under uforstyrrede 

forhold, som kan danne grundlag for vurderinger af eventuelle 

menneskelige påvirkninger. 

Generelt er moskusokseflokke større om vinteren end om som

meren. I det indsamlede materiale viser det sig også, at gen

nemsnitlig flokstØrrelse var mindst om sommeren. Isenvinteren 

var gennemsnitlig flokstØrrelse 7.6, og for samtlige flokke, 

der blev observeret i kælvningsperioden var værdien 7.0. I 

juni var gennemsnitlig flokstØrrelse 4.1 i Gurreholm-området. 

I fØrste halvdel og anden -halvdel af juli samt i august var 

gennemsnitlig flokstØrrelse henholdsvis 4.3, 5.0 og 5.2 for 

samtlige observerede flokke i de enkelte sæsoner. Til sammen

ligning bØr det bemærkes, at gennemsnitlig flokstØrrelse un

der fly tællingen i begyndelsen af april var 7.9. 

Fordelingen på forskellige flokstØrrelser viser også det 

generelt kendte billede med få enlige dyr og store flokke om 

vinteren modsat en del enlige dyr og kun få større flokke om 

sommeren. 

Det bedst repræsentative materiale om sammensætningen i 

moskusoksebestanden på Jameson Land er indsamlet i kælvnings

perioden, fordi det var muligt at dække større arealer og 

derved få observationer af så mange forskellige individer som 

muligt. Desuden er det indtrykket, at flokkene ikke bevæger 

sig så meget rundt som om sommeren, og at vinterdØdeligheden 

er overstået. I perioden blev der iait observeret 967 indivi

der, som kunne fordeles i de tidligere nævnte kØhS- og alders

grupper. Imidlertid blev der fØdt kalve gennem hele perioden, 

og den observerede kalveandel er derfor ikke udtryk for den 

aktuelle kalveproduktion. Fraregnes kalveandel bliver der 863 

dyr, som er et år eller -ældre, tilbage i materialet. Fordelin

gen blandt disse dyr er 16% 1-årsdyr, 9% 2-årsdyr, 8% 3-års 

tyre, 22% 4år+ tyre og 45% 3år+ kØer. Med udgangspunkt i fly

tællingens resultat på op til 4000 dyr i den samlede bestand 

betyder det, at der var 640 1-årsdyr, 360 2-årsdyr, 320 3-års 

tyre, 880 4år+ tyre og 1800 3år+ kØer i bestanden. Ved at be

tragte det samlede antal observationer for hver af de efter

fØlgende sæsoner viser der sig et nogenlunde ensartet billede. 
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Kalveandelen varierer fra 21% i fØrste halvdel af juli til 

19% i august. 1-årsdyrene udgØr mellem 12% og 14%, 2-årsdyre

ne mellem 7% og 9% og 3-årstyrene mellem 3% og 6%. De voksne 

tyre (4år+) udgør 18% i juli, men 23% i august af de observe

rede dyr, mens de voksne kØer (3år+) udgØr 37% i fØrste halv

del af juli og 31% i anden halvdel af juli og i august. Sam

mensætningen i moskusoksebestanden på Jameson Land med mange 

dyr i de yngre aldersgrupper viser, at bestanden trives godt 

og formodentlig er inde i en periode med bestandsvækst. 

For tiden efter kælvningen viser det samlede materiale kun 

mindre forskelle mellem de enkelte sæsoners reproduktionsdata. 

Antal kalve pr. 100 3år+ kØer varierer mellem 57 og 64, og 

kalveandelen varierer mellem 20% og 22%, hvilket er lidt hØ

jere end for de bergninger, hvor det anvendte grundlag kun 

består af de flokke, hvor samtlige individer blev identifice

ret. på baggrund af disse tal skØnnes antallet af kalve i som

merbestanden at være omkring 1000, og der skulle således være 

omkring 5000 moskusokser på Jameson Land i sommeren 1982, 

hvilket svarer til en gennemsnitlig tæthed på 0.45 dyr/k~2 
for hele området. Kalveproduktionen i 1982 må betegnes som 

hØj, idet stØrstedel~B __ af '~ 3~årskØerne ikke · får k~lv, og til 

trods for at der forekommer dØdelighed blandt kalvene både 

på foster stadiet og umiddelbart efter fØdslen. 1-årsdyrene, 

der er fØdt i 1981, udgjorde i sommeren 1982 stadig en bety

delig andel, nemlig mellem 12% og 13%. Rekruteringen til be

standen, udtrykt ved andelen af 1-årsdyr i forhold til 1år+ 

dyr, er beregnet til 15%-17%, hvilket må siqes at være en 

hØj værdi. VinterdØdeligheden blandt kalvene i vinteren 1981/82 

har således været lav, formodentlig under 20%. 

En foreløbig konklusion af bestandsundersØgelserne i 1982 

går ud på, at moskusoksebestanden på Jameson Land er stor og 

særdeles livskraftig. Indtrykkene fra undersØgelserne af de 

skudte dyr tilsiger endvidere, at dyrene er i god ernærings

tilstand. Der er således gode muligheder for en stadig vækst 

i bestanden. Meldinger om isslag i området fØrst på vinteren 

kan imidlertid skabe meget vanskelige forhold for fØdesØgning 

i den kommende vinter og deraf fØlgende stor vinterdØdelighed. 

Ved den planlagte fly tælling i april 1983 vil det vise sig 

hvor godt okserne har stået vinteren igennem. 
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4. HABITATVALG 

4.1. METODE 

Der blev indsamlet informationer om de valgte områders hæld

ningsretning, hældningsvinkel, hØjde over havet samt, hvor 

det var muligt, også om det dominerende plantesamfund på lo

kaliteten, hvor dyrene opholdt sig på observationstidspunktet. 

Der blev benyttet den inddeling af plantesamfund, som er ud

arbejdet af Sune Holt (Fredskild et al., 1982: Botaniske un

dersØgelser på Jameson Land 1982). 

4.2. RESULTATER OG DISKUSSION 

Tabel 5-8 og Fig. 19-21 viser fordelingen af de observerede 

moskusokser i forhold til de forskellige habitatelementer til 

forskellige sæsoner i lØbet af undersøgelsesperioden. 

I den sidste del af vinteren foretrækker moskusokserne at 

søge fØde på sydligt vendte, svagt hældende lokaliteter, der 

hovedsageligt ligger mellem 200 og 400 meter over havet. I 

lØbet af kælvningssæsonen begynder snelaget at forsvinde lo

kalt som fØlge af de Øgede indstråling, og dyrenes habitat

valg ændres i overensstemmelse hermed, idet hovedparten af 

moskusokserne nu kan træffes på flade til svagt hældende, 

lavtliggende arealer, som vender mod syd eller vest og be

liggende 100-200 m.o.h. 

Den fØlgende sæson, efter-kælvning (juni), er præget af 

tØbrud, våd sne og oversvØmmede lavtliggende plantesamfund. 

I denne tid ses de fleste dyr på svagt hældende og vestligt 

vendte samt på flade områder mellem 100 og op til 300 m.o.h. 

Efter tØbrudstiden fØlger den tØrre og relativt varme som

merperiode, hvor planterne under en hurtig vækst når deres 

fulde udvikling. Mens dette står på træffes dyrene især på 

jævnt hældende sydvendte skråninger og i mindre grad på fla

de arealer mellem 300 og 500 m.o.h. De vigtigste plantesam

fund med hensyn til rnoskusoksernes fØde er givetvis de fro

dige og magre dværgbuskheder (type H3 og H4) med deres mæng

der af især arktisk pil. Desuden spiller de flade og våde en

ge og kær også en betydelig rolle for fourageringen. Dyrenes 

krav til hvile, drØvtygning og afkØling i "sommervarmen tl gi

ver sig udslag i en stor forkærlighed for at tilbringe de ik

ke aktive perioder på større sen smeltende snefaner (type 15) . 
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Fra sidste halvdel af juli og i august, brunsttiden, synes 

moskusokserne i lige hØj grad at fouragere på vestligt og 

sydligt vendte lokaliteter. Der er en større anvendelse af 

stærkt hældende områder, og en tilsvarende nedgang i brugen 

af svagt skrånende habitater. Dyrene synes fortrinsvis at 

fouragere mellem 200 og 400 m.o.h. på dværgbuskheder (type 

H3 og H4) og græsdominerede engagtige arealer (type G1). 

5. FØDESØGNINGSADFÆRD 

Som et led i arbejdet med at klarlægge moskusoksernes adfærd 

i forbindelse med opsØgning og indtagelse af fØde, blev der 

i fØrste halvdel af juli nærmere'studeret ialt 22 voksne dyrs 

fouragering for at fastslå deres effektivitet i fØdesØgning 

(Tabel 9). 

Det viste sig, at moskusokserne var overordentlig effekti

ve. Der ' var mindre end 10% II spildtid 11 hos dyr registreret som 

fourageringsaktive. Mere end 90% af tiden anvendtes faktisk 

til egentlig indtagelse af fØdeplanter. 

Det bØr bemærkes, at de tilstedeværende mængder af stik

myg tilsyneladende ikke forstyrrede de fouragerende dyr i 

nævneværdi grad. 

Det nærværende observationsmateriale bØr udvides i kommen

de feltsæsoner, således, at man kan opnå mulighed for at vur

dere moskusoksernes fourageringsintensitet på de forskellige 

typer af plantesamfund, og dermed få et inddirekte udtryk for 

mængden af indtaget fØde. 

6. AKTIVITETSBUDGET 

6.1. METODE OG MATERIALE 

I juli måned blev der foretaget observationer af moskusokser

nes aktivitet. Fra udsigtspunkter blev der med 5 eller 10 mi

nutters intervaller registreret hvilken aktivitet de enkelte 

dyr var beskæftiget med (scanning). Der blev skelnet mellem 

fØlgende aktiviteter: ligger, græsser, står, går og andet 

(f.eks. gnubbe uld). De fleste observationer blev foretaget 

i Uuppaalik (N=8736), men til sammenligning blev der også fo

retaget observationer i Testområde 3 både fØr (N=2788) og un

der (N=592) det seismiske testprogram. Observationerne blev 

foretaget ved hjælp af spottingscope 25x60. I Uuppaalik var 
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største afstand til dyrene 1-2 km, mens afstanden i Testom

råde 3 var op til 5 km. 

6.2. RESULTATER OG DISKUSSION 

Den procentvise fordeling af de forskellige aktiviteter i 

forskellige perioder i juli fremgår af Tabel 10. De samme 

resultater er vist på Fig. 22. De registrerede relativt store 

forskelle af samme aktivitet mellem de forskellige perioder 

behØver ikke at være udtryk for relle forskelle. Der er mange 

usikkkerhedsforhold i den anvendte metode. 

Selvom der i materialet indgår mange dyr, som kunne regi

streres i lØbet af en scanning, bevirker landskabernes bakke

de topografi, at mange dyr forsvinder fra synsfeltet. Dette 

kan tænkes at få indflydelse på hvor mange dyr, der registre

res at ligge ned. 

Sammensætningen af flokkene kan ligeledes have indflydelse 

på de registrerede aktivitetsbudgetter, idet individer fra 

forskellige kØns- og aldersgrupper har forskellige aktivitets

budget, f.eks. ændrer de voksne tyre aktiviteten i brunstti

den i forhold til den foregående periode. 

Intervaller på 5 minutter mellem hver scanning giver ikke 

et mere nØjagtigt billede af aktivitetsbudget, end hvis der 

anvendes længere intervaller og efter råd fra Kent Jingfors 

blev der anvendt 10 minutters intervaller i den sidste halv

del af juli. Pålideligheden af resultaterne har ikke så meget 

at gøre med intervallængden mellem hver scanning og dermed 

antal observerede dyr, men afhænger mere af hvor repræsenta

tive de observerede dyr er for bestanden. 

Flere forhold i omgivelserne spiller også en rolle for ak

tiviteten blandt moskusokserne. Det gælder bl.a. temperatur, 

vind og insektforstyrrelse. på varme dage i stille vejr til

bringer moskusokserne meget tid på snefaner, formodentlig 

både for afkøling og for at undgå insekter. 

7. ADFÆRD OVER FOR SEISMISKE UNDERSØGELSER 

I forbindelse med de seismiske forundersøgelser, som blev ud

fØrt af ARCO Greenland A/S og Nordisk Mineselskab A/S i juli 

måned, var der mulighed for at observere moskusoksers adfærd 

og reaktioner over for de menneskelige aktiviteter, som er 

forbundet med seismiske undersØgelser. Der er tale om forskel-
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lige menneskelige aktiviteter bl.a. helikoptertransport af 

udstyr og mandskab, udlægning af udstyret i terrænet, an

bringelse af sprængladninger, samt selve sprængningerne. 

Observationer blev foretaget i Testområde 3, der var ud

peget 10-15 km nordØst for Gurreholm. Området er relativt 

fladt og kun mindre bakker giver landskabet en bØlgende ka

rakter. HØjden er mellem 200 og 300 m.o.h. Vegetationen i 

området er dels dværgbuskhede og dels kær. Den menneskelige 

aktivitet startede den 26. juli sidst på dagen, men nogle 

dage forinden var den seismiske linje blevet markeret i ter

rænet. Den 27., 28. og 29. juli blev sprængningerne forberedt 

med udlægning af måleudstyr, boring af huller til underjordi

ske sprængladninger og placering af både under- og overjordi

ske sprængladninger. Sprængningerne startede den 30. juli om 

morgenen, men blev afbrudt efter et par timer forlØb. De blev 

genoptaget om aftenen og fortsatte til den efterfØlgende mor

gen den 31. juli. I lØbet af de næste dage blev udstyret pak

ket sammen og transporteret ud af området. 

7.1. METODE 

Observationer af moskusoksernes adfærd blev foretaget fra 

bakketoppe ved hjælp af binokulær kikkert 10x40 og spotting

scope 15x60 og 25x60. En observatør holdt øje med dyrene og 

dikterede til den anden observatør, som noterede de enkelte 

observerede reaktioner og menneskelige aktiviteter sammen, 

med tidspunktet for observationen. De forskellige adfærds

mØnstre fulgte definitioner beskrevet af Gray (1973: Social 

organization and behaviour of muskoxen (Ovibos Moschatus) on 

Bathurst Island, N.W.T., Ph.D. Thesis, University of Alberta, 

Edmonton, Canada). 

FØr og efter de seismiske undersØgelser i Testområde 3 

blev der foretaget rekognosceringer fra helikopter henholds

vis den 23. juli og 15. august for at få et indtryk af mos

kusoksernes fordeling i området og eventuelle påvirkninger 

fra de seismiske undersØgelser. 

7.2. RESULTATER OG DISKUSSION 

I appendix er observationerne af de enkelte flokkes adfærd 

opfØrt kronologisk. Der blev ialt observeret 14 flokke i nær

heden af den seismiske linje i perioden 26.-31. juli. Heraf 
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blev 8 flokke observeret mens der foregik helikoptertrans

port til og fra og omkring den seismiske linje. 3 af disse 

flokke viste ingen synlig respons på helikopteraktiviteten, 

mens de resterende 5 flokke (V, VI, VII, VIII og XI) viste 

mere eller mindre udtalte reaktioner over for 23 tilfælde, 

hvor moskusokserne blev konfronteret med helikoptere. De fem 

flokkes reaktioner varierede fra ingen synlig respons, over 

tilfælde, hvor enkelte dyr afbrØd deres aktivitet og rejste 

hovedet, til tilfælde, hvor hele flokken galoperede et tids

rum og derefter gik i karre. Der blev ikke observeret direkte 

mØder mellem moskusokser og det seismiske mandskab eller ATV

kØretØjerne. Under selve sprængningerne befandt der sig ingen 

moskusokser i nærheden af 'den seismiske linje, og de flokke, 

som befandt sig i et par kilometers afstand, viste ingen syn

lig respons på hverken lyd, rystelser eller røg. 

på Fig. 23 og Fig. 24 er fordelingen af flokke af moskus

okser i Testområde 3 samt deres stØrrelse vist henholdsvis 

umiddelbart fØr den menneskelige aktivitet begyndte og 15 

dage efter sprængningernes ophØr. Den fØrste rekognoscering 

var ikke så grundig som den sidste på grund af tekniske van

skeligheder, men det er tydeligt, at der ikke var så mange 

moskusokser i området omkring den seismiske linje, mens de 

seismiske undersøgelser stod på, som der blev observeret 

både fØr og efter disse undersØgelser. 

Tidligere på året blev der også observeret tilfælde af 

moskusoksers reaktioner over for helikoptere. Den 22. april 

blev en flok på 15 moskusokser forstyrret af en Bell 212 he

likopter i Horsedal. Der gik.1 time inden det sidste dyr hav

de genoptaget aktiviteten (drØvtygning) fra fØr forstyrrelsen. 

I begyndelsen af juli måned blev adskillige moskusokseflokke 

forstyrret af Hughes 500 helikoptere i området omkring lejren 

i Uuppaalik. Reaktioenerne varierede fra at dyrene rejste 

hovederne til at flokke galoperede i flere minutter og fØrst 

genoptog deres afbrudte aktivitet adskillige minutter senere 

( 1 0- 2 O min.) . 

Adfærd er meget vanskelig at kvantifisere og de indsamlede 

observationer giver ikke mulighed for beregninger af nogen 

art. Det er klart, at der er store forskelle mellem observa

tionerne og flere forhold spiller en rolle for hvordan mos

kusokser reagerer over for menneskelig aktivitet. Forhold 
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som temperatur, insektplage, vindretning og -styrke har 

utvivlsomt indflydelse på moskusoksers adfærd og med hen-

syn til helikopterforstyrrelser har bl.a. helikopterens 

flyvehØjde, afstand til okserne og lyden en indflydelse på 

adfærden. Endelig er der også individuelle forskelle mellem 

moskusokser og deres tolerance over for en fremmed aktivitet. 

På varme dage i stille vejr kan insektplagen være generen

de og der blev observeret moskusokser, som opholdt sig i umid

delbar nærhed af teltlejren i flere timer, selvom observatø

ren var i lejren. Disse dyr var meget plaget af insekter og 

synes derfor at ignorere menneskelig tilstedeværelse, men 

også i tilfælde, hvor der ingen insektplage forekom, kom mos

kusokserne helt tæt på lejren. Observationerne foregik i 

starten af brunstsæsonen og tyrenes aktivitet i denne forbin

delse kan tænkes at påvirke flokkenes adfærd. Det er ind

trykket, at især ,tyrene bliver mindre frygtsomme i brunstti

den. Desuden kan det tænkes, at moskusokserne kan vænne sig 

til menneskelig aktivitet. Helikopterpiloter, som har opere

ret på Jameson Land i 1982, giver udtryk for, at moskusokser

ne efter flere overflyvninger ikke reagerer på helikopteren. 

Det er vanskeligt at forudse, hvad der vil ske ved eventu

elle større og længerevarende seismiske undersØgelser på Ja

meson Land, men et rimeligt forlØb synes at være, at efter

hånden som et seismisk arbejdshold rykker ind i et område, 

vil moskusokserne trække væk fra den umiddelbare nærhed, for 

så at vende tilbage, når den menneskelige aktivitet er over

stået. Hvilke fØlger dette vil få for moskusokserne afhænger 

bl.a. af, om der er egnede habitater, som dyrene kan trække 

væk til og hvor omfangsrig den seismiske aktivitet er. Hvor 

vidt der findes egnede habitater i nærheden, som ikke er op

taget af andre moskusokser, eller habiatater af ringere værdi, 

afhænger af, om moskusoksebestanden har nået bæreevnen for 

området. 

8. YDERLIGERE INDSAMLET MATERIALE 

Foruden de observationer, som er behandlet i de foregående 

afsnit, blev der i undersØgelsesperioden indsamlet yderligere 

materiale, som afventer en nærmere analyse. 

Med tilladelse fra GrØnlands Hjemmestyre blev der i under

sØgelsesperioden skudt 11 moskusokser (1 3-års ko, 8 4år+ 
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kØer, 2 4år+ tyre), hvorfra der blev indsamlet materiale til 

belysning af dyrenes stØrrelse, fØde, vækst og kondition. Des

uden blev der under de kommunale efterårs- og vinterjagter fra 

Illoqqortoormiut (Scoresbysund) indsamlet prØver fra henholds

vis 18 og 9 dyr. I hele perioden blev der fundet rester efter 

dØde dyr i terrænet, og der blev indsamlet skeletdele fra 28 

skudte og fra 346 selvdØde dyr. Det samlede materiale består 

således af prØver fra ialt 412 moskusokser. 

Fra langt hovedparten af de dØde dyr var det muligt at ind

samle underkæbe, som vil kunne anvendes til undersØgelse af 

aldersspecifik dØdelighed og vækst, hvis en anvendelig metode 

til aldersbestemmelse kan udarbejdes. Der blev også indsamlet 

lårbensknogler og overarmsknogler fra et stort antal dØde dyr. 

Disse tænkes ligeledes anvendt til belysning af vækstforhold. 

Desuden blev der taget mål fra ~ange horn. 

Fra de skudte moskusokser blev der indsamlet prØver til 

belysning af ernæringstilstand, d.v.s. nyrer med fedt og knog

lemarv. Ligeledes blev der taget vomprØver, som vil give op

lysninger om moskusoksernes fØdevalg, nærmere betegnet sammen

sætningenen af plantearterne og deres mængde. 

SidelØbende med observationer af hvilke plantearter, mos

kusokserne udvalgte som fØde, blev der med visse mellemrum 

gennem det meste af vækstperioden indsamlet prØver af de til

syneladende vigtigste fØdeplanter. Disse Ønskes analyseret for 

indhold af letoplØselige og strukturelle kulhydrater, lipider, 

proteiner, Ca, Na, K og P. Disse oplysninger vil muliggØre en 

vurdering af fØdens kvalitet og dennes eventuelle ændring gen

nemvækstperioden. 

Disse analyser skal sammenholdes med andre oplysninger, 

specielt med hensyn til dieadfærd, fØdesØgning, habitatvalg 

og dyrenes kondition og vil tilsammen danne en mosaik, som 

vil afspejle moskusoksebestanden livsmuligheder og trivsel. 
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9. APPENDIX 

I det efterfølgende er alle adfærdsobservationer, som blev 

foretaget i Testområde 3 i perioden 26.-31. juli, opført i 

kronologisk orden. 

Følgende forkortelser er benyttet: 

Ca: kalv 

Y: 

Sub: 

C: 

B: 

yr: 

HSOO 

B204 

l-årsdyr 

2- og 3-årsdyr 

3år+ ko 

4år+ tyr 

års 

Hughes 500 helikopter 

Bell 204 helikopter 

m.agl.: meter over terræn 

26. j ul i 

1(4) (2C,2Ca) 

10:45 

11:00 

I1(2) (2B.) 

11:00 

går væk fra seismisk linje mod ø 
ude af syne 

ligger ned 200 m V for seismisk linje 

111(3) (lB,lC,l 2yrB) 

11:45 passerer vandløb ved lejr 

12:10 græsser 600 m SW for lejr 

12:40 græsser 800 m SW for lejr 

Iv(B) (lB,2C,2Sub,lY,2Ca) 

11:45 alle græsser SW for lejr 

12:10 alle græsser 2 km SW for lejr 

12:40 bevæger sig ud af syne, har bevæget sig 1.0-1.2 

km sidste l~ time 

V(4) (2B,lC,lY) 

12:40 C+Y bevæger sig mod S mod lejr 

12:55 C+B+Y har passeret vandløb ved lejr 

13:02 Ankommer til lejr 

13:10 B ligger ned 

13:18 C+Y ligger ned 



15:02 

15:10 

15:20 

15:30 

15:40 

15:50 

16:05 

16:10 

16 : 2 O 

16:30 

16:40 

16:42 

16:45 

16:50 

16:55 

17:00 

17:10 

17:20 

17:24 

17:30 

17:34 

17:37 

17:40 

17:41 

17:52 

17:55 

17:58 

17:59 

18:00 

18:01 

18:15 

27. j ul i 
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alle rejser sig, B går mod ø og lægger sig igen, 

C+Y starter at græsse 

B ligger, C+Y græsser 

B ligger, C græsser, Y går 

B har rejst sig og står, C+Y græsser 

B græsser, C+Y går 

alle går mod S ud af syne 

alle går mod ø, B fra II går mod V 

B går, B+C+Y græsser 

B+C+Y går, B fra II græsser forbi V 

C græsser, B+Y går 

alle ude af syne 

H500 og B204 lander ved sydenden af seismisk 

linje 

B204 letter igen mod ARCO basecamp, V reagerer 

ikke drastisk, 2B "head pushing tl 

alle ude af syne 

H500 letter mod ARCO basecamp 

B+C+Y går, B fra II går 

alle går mod N 

B+C+Y græsser, B fra II græsser, helikopter høres 

B204 synlig 

B græsser, B går, C+Y står, B204 nærmer sig, 4 km 

væk, B galoperer mod N, øvrige dyr ude af syne 

B204 lander, V har bevæget sig 1.5 km siden 17:00 

B204 letter 

B+C+Y græsser, B græsser, B204 lander 

B204 letter mod ARCO basecamp 

B græsser, øvrige ude af syne 

H500 høres 

H500 flyver langs linjen 25 m.agl. 

B i syne, H500 passerer i 800 ro afstand, B rejser 

hoved, galoperer 10-15 m, rejser hoved igen. 

B går 

H500 kommer tilbage, B går med rejst hoved 

B204 kommer tilbage, ingen moskusokser i syne 

-VI (9) ( l B , 2 C , 2 C a , 2 2 Y r C ,1 2 Y r B ,l 3 Y r C ) 

9:30 alle græsser og bevæger sig mod S 



9:40 

10:00 

10:40 

11:17 

11:20 

11:24 

11:30 

11:35 

11:50 

12:03 

12:08 

12:11 

12:15 

12:25 

12:35 

12:45 

12:55 

13:02 

13:05 

13:07 

13:15 

13:25 
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Ca ligger, øvrige græsser 

VI har bevæget sig 600-800 ro siden 9:30 

alle ligger 

H500 kommer fra S med s1ingload 

B+sub står, 2C+2Ca ligger 

HSOO forlader seismisk linje, alle står 

2yrC ligger~ øvrige dyr står 

alle ligger ned 

alle ligger ned 

H50C konuner fra S med slingload 

alle står 

H500 forlader seismisk linje 

alle græsser- og bevæger sig mod 

alle græsser 

alle græsser 

alle græsser 

alle græsser 

H500 kommer fra S med slingload 

H500 forlader seismisk linje 

N 

alle græsser, ingen respons over for H500 

alle græsser 

alle de . af':syne 

VII(6) (lB,2C,1 2yrB,2Ca) 

11:50 alle græsser 500 m ø for seismisk linje 

12:03 H500 kommer fra S med slingload 200 m.agl. 300 ro 

V for VII 

12:05 

12:06 

12:07 

12:08 

12:10 

12:11 

12:12 

12:15 

12:25 

12:35 

12:45 

alle samlet og græsser 

C jager 2yrB, Ca følger C, en del "milling ll 

alle græsser, H500 500 ro fra VII 

alle græsser 

H500 flyver langs seismisk linje 

H500 forlader seismisk linje og passerer VII i 

300 m.agl., alle løber, C fører an til bakketop, 

løber i 35 sek. mod N 

alle stopper og græsser, dieforsøg af Ca 

alle går 

B står, øvrige dyr går 

alle græsser 

Ca går, øvrige græsser, hat bevæget sig 600~700 m 



12:55 

13:02 

13:03 

13:04 

13:0S 

13:1S 

13:25 

13:31 

13:32 

13:33 

13:35 

- 3S -

siden 12:10 

alle græsser, har bevæget sig yderligere 50 m 

H500 kommer fra S med slingload 200 m.ag1., 

alle løber, B stanger i jorden 

B græsser, øvrige står, 2C begynder at græsse 

HSOO lander 2 km fra VII 

HSOO forlader seismisk linje 

B+C græsser, øvrige ligger 

B græsser, øvrige ligger 

H500 kommer fra S 200 m.agl., alle rejser sig, 

B græsser, øvrige rejser hoved mod H500 

HSOO lander, dieforsøg, B græsser, øvrige går 

ca. 2S ro og starter græsning 

HSOO letter og forlader seismisk linje mod Sø 
alle græsser 

VI I I (S ) (3 2 Y r + , 2 C a ) 

17:4S HSOO kommer med slingload 100 m.agl., alle løber 

væk mod NØ, har muligvis ligget ned 

18:00 HSOO forlader seismisk linje SO m.agl. 

IX(4) (2C,2Ca) 

17 :4S H500 ankorrune .r med slingload 100 m.agl .. , IX viser 

ingen respons 

X(3) (lC,2Y) 

19:00 

19:02 

19:04 

28. juli 

HSOO kan høres 

H500 ankommer fra S ISO m.agl., X viser ingen 

respons 

H500 forlader seismisk linje 

XI (9) (lB,5C,lSub,2Ca) 

10:00 B204 landen ved N-enden af seismisk linje, XI+2B 

kommer op fra elvieje til lejren, ingen respons 

11:00 

11:10 

11:22 

HSOO udfører slingoperationer langs seismisk linje, 

ingen respons fra XI 

B204 opererer med ATV-køretøj i sling langs seis

misk linje 200 m.agl., ingen respons fra XI 

B204 letter 



12:00 

12:02 

12:05 

12:35 

12:45 

12:48 

12:49 

12:51 

12:53 

12:54 

12:55 

12:56 

12:58 

12:59 

13:00 

13:10 

13:20 

13:30 

13:34 

13:36 

13:38 

13:40 

13:42 

13:50 

13:56 

13:58 

14:00 

14:01 
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H500 høres og kommer fra S, XI ligger ned 

H500 over seismisk linje 200 m.agl. ca. 2 km fra 

XI, der alle ligger ned 

H500 letter, ingen respons fra XI 

2C+2Ca græsser, B+3C står, Sub går 

alle græsser, HSOO høres, C rejser hoved, øvrige 

græsser 

alle grcesser 

H500 over seismisk linje 200 m.agl. 2 km fra XI 

H500 lander og opererer langs seismisk linje 

HSOO letter, 4C græsser, B+C+2Ca+Sub går 

HSPO opererer langs seismisk linje, alle græsser, 

B går rundt ng nærmer sig C 

HSOO lander 800 m fra XI, alle græsser, 2C rejser 

hoved mod H500 

H500 på jorden, B går rundt mellem Cer. Observa

tører 200 m fra XI 

H500 letter med slingload og flyver langs seismisk 

linje 100 m.agl., alle rejser hoved, B går rundt 

alle græsser 

H500 forlader seismisk linje mod ARCO basecamp, 

2C ligger ned, B+C står, 2C+Ca+Sub græsser, Ca går 

alle græsser 

2C+2Ca ligger ned, B+3C står, Sub går 

4C+2Ca ligger ned, B+C står, Sub går, XI har ikke 

bevæget sig siden 11:00, B204 høres 

B204 ankommer fra S til N-enden af seismisk linje 

500 m.ag1., B+Sub græsser, øvrige ligger 

lCa har rejst sig 

B204 lander l~ km fra XI i medvind, B+C+Sub græs-

ser 

4C+2Ca ligger, B+C+Sub græsser 

B204 letter, XI viser ingen respons 

C+2Ca ligger, 3C står, C+Sub går, B går 

HSOO nærmer sig fra ø, 2C+2Ca ligger, B+3C står, 

Sub græsser 

H500 over seismisk linje 250 m.agl., C rejser 

hoved mod observatører, HSOO 1-2 km fra XI 

2C+2Ca ligger, C står, B+2C græsser, Sub går 

H500 flyver mod N langs seismisk linje 25 m.agl., 

Ca rejser hoved mod H500 



14:02 

14:03 

14:04 

14:05 

14:06 

14:10 

14:31 

14:32 

3 o. j ul i 
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Ca rejser hoved mod H500 

2C+2Ca ligger, B+3C+Sub græsser 

H500 letter og tlyver mod XI og observatørerne 

100 rn.agl. 

H500 lander ved lejren, alle XI står op med 

,hovedet mod HSOO, B+3C+2Ca starter græsning 

alle græsser, H500 letter og passerer XI, flyver 

mod N-enden af seismisk linje, XI går i karre 

alle græsser, B ser efter observatører 

H500 flyver mod S langs seismisk linje, XI viser 

ingen respons, B jager med Cer, B+4C+2Ca græsser, 

C står, Sub går. 

B+C+Sub går,' 3C står, C+Ca græsser, B204 nærmer 

sig S-enden af seismisk linje, XI bevæger sig 

mod N, nogle løber, 

alle går 

XII (Il) (2B,3C,3Sub,lY,2Ca) 

10:55 alle ligger og har gjort det siden morgen, SV 

for lejr, parringsspil mellem 2B 

11:30 

31. juli 

alle har bevæget sig mere end l km siden 10:15, 

HSOO flyver langs seismisk linje flere gange, 

XII viser ingen respons 

XIII(6) (lB,2C,lSub,2Ca) 

14:00 græsser Sø for lejr 

XIV ( 6) (lCa ,5 lyr + ) 
14:00 græsser Sø for lejr 
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OMRAoE TIDSPUNKT 
INCL. ENLIGE TYRE EXCL, ENLIGE TYRE 

X ± sd (N) X ± sd (N) 

UUPPAALIK 11/4-17/4 7.6 ± 5.4 (25) 7. 6t 5.4 (25) 

UUPPAALIK 21/4- 6/5 12.5±l0.4 (11) 12.5±10.4 (11) 

UUPPAALIK 1/7-15/7 4.4± 3.0(218) 5.5± 2.7(167) 

UUPPAALIK 24/7 4.0± 2.0 (17) 4.4± 1,8 (15) 

UUPPAALIK 2/8-10/8 4.4± 2.6 (30) 5.3± 2.2 (24) 

ØRSTED DAL 22/4- 1/5 8.5± 5.0 (14) 9.1± 4.7 (13) 

ØRSTED DAL 5/7- 8/7 4.3± 2.3 (44) 5.2± 1.7 (34) 

ØRSTED DAL 5/8- 8/B 6,O± 4.1 (33) 7.6± 3.3 (25) 

IWUNKELDAL 10/7 4.4± 2.8 (41) 5.3± 2.5 (32) 

COLORADOOAL 15/7 2.1± 1.3 (14) 2.9± 1.2 (8) 

COlORADODAL 3/8- 5/8 5.1± 3.2 (65) 6.0± 2.9 (53) 

SCHUCHERT DAL 8/5 5.3± 3.7 (20) 6.0± 3.5 (17) 

SCHUCHERT DAL 24/7-26/7 4.1± 3.1 (22) 5.9± 2.5 (14) 

GURREHOLM 26/4-12/5 7.9± 5.9 (64) 9.5± 5.5 (52) 

GURREHOLM 1/6-29/6 4.1± 3.1 (50) 5.1± 2.9 (37) 

GURREHOLM 11/7-13/7 4.7± 2.3 (50) 5.1± 2.2 (46) 

GURREHOLM 26/7-31/7 5 .9± 3.1 ( 41 ) 6.5± 2.7 (36) 

KARSTRYGGEN 17/5 4.4± 2.8 (43) 5.0± 2.6 (37) 

TABEL 1. Gennemsnitlig flokstØrrelse af mos
kusokseflokke observeret i forskellige områ
der og sæsoner. 
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OMR.!DE TIDSPUNKT 
1 2 3-5 6-10 >10 ANTAL 

N % N % N % N % N % DYR 

UUPPAALIK 11/4-17/4 3 12 10 40 6 24 6 24 191 

UUPPAALIK 21/4- 6/5 l 9 1 9 4 36 5 46 138 

WPPAALIK 1/7-15/7 51 23 25 12 76 35 54 25 12 6 964 

WPPAAlIK 24/7 3 18 2 12 7 41 5 29 68 

WPPAALIK 2/8-10/8 6 20 3 10 12 40 9 30 132 

ØRSTED DAL 22/4- 1/5 l 7 5 36 2 14 6 43 119 

ØRSTED DAL 5/7- 8/7 11 25 2 5 16 36 15 34 187 

ØRSTED DAL 5/8- 8/8 8 24 l 3 5 15 14 42 5 15 199 

RAt-lJNKE LOA L 10/7 9 22 5 12 11 27 15 37 l 2 179 

COLORADOOAL 15/7 6 43 5 36 3 21 31 

COLORADOOAL 3/8- 5/8 13 20 6 9 17 26 24 37 5 8 329 

SCHUCHERT DAL 8/5 3 15 3 15 6 30 6 30 2 10 105 

SCHUCHERT DAL 24/7-26/7 8 36 2 9 4 18 8 36 90 

GURREHOLM 26/4-12/5 12 19 4 6 11 17 15 23 22 34 505 

GURREHOU1 1/6-29/6 13 26 8 16 16 32 11 22 2 4 203 

GURREHOl...M 11/7-13/7 5 10 5 10 23 46 17 34 223 

GURREHot.Jo1 26/7-31/7 5 12 l 2 12 29 20 49 3 7 240 

KARSTRYGGEN 17/5 6 14 5 12 20 47 11 26 l 2 191 

TABEL 2 . Fordeling af observerede moskusokseflokke i 
forskellige områder og sæsoner. 



TIDSPlJ}.I(T 

UUP PAAU K 11/4-17/4 

UUPPAALIK 21/4- 6/5 

WPPAALIK • 1/7 -15/7 

WPPAAUK" 24/7 

UUP PAAL I K 2/8-10/8 

ØRSTED DAL 22/4- 1/5 

ØRSTED DAL 5/7- 8/7 

ØRSTED DAL 5/B- 8/8 

RANJt-.I(ELDAL 10/7 

COlORADODAL 3/8- 5/8 

SCHUCHERT DAL 8/5 

SCHUCHERT DAL 24/7-26/7 

GURREHOLM 26/4-12/5 

GURREHOLM 1/6-29/6 

GURREHOLM 11/7-13/7 

GURREHOLM." 26/7-31/7 

KARST RYGGE N 17/5 

KALVE 
N % 

22 15 

6 5 

82 24 

11 18 

13 13 

3 3 

39 21 

32 22 

32 19 

26 19 

15 15 

11 26 

61 13 

25 18 

10 13 

30 19 

19 11 
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4ÅROG 3 ÅR OG 
l-MS DYR 2-AAS DYR 3-ÅRS TYRE ÆLDRE TYRE ÆlDRE KØER rAL T 

N % N % N % N % N % N 

11 8 8 5 2 l 37 25 70 47 150 

19 16 15 12 6 5 15 12 60 50 121 

43 12 22 6 11 3 69 20 116 33 347 

8 13 2 3 13 20 19 30 63 

14 14 8 8 5 5 31 32 27 28 98 

16 16 10 10 4 4 24 23 46 45 103 

19 10 13 7 3 2 28 15 85 46 187 

14 10 15 10 14 10 21 14 52 35 148 

16 9 23 13 10 6 33 19 58 34 172 

19 14 12 9 4 3 34 25 39 29 134 

16 16 6 6 10 10 15 15 38 38 100 

4 la 4 10 9 21 14 33 42 

70 15 35 8 37 8 77 17 182 39 462 

20 14 6 4 4 3 46 33 40 28 141 

13 17 9 12 5 6 13 17 28 36 78 

25 16 12 8 9 6 27 17 48 30 159 

20 11 9 5 12 7 58 32 63 35 181 

TABEL 3. Fordeling af observerede moskusokser blandt forskellige kØns
og aldersgrupper i forskellige områder og sæsoner . • + 4 ungdyr = 1%, 
•• + 10 ungdyr = 16%, ••• + 8 ungdyr = 5%. 
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<l'1R~E TIDSPUNKT TYR: KØER KALVE/l00 KØER KALVE-% (N) l-~S DYR-% (N) l-ÅRS DYR/l ÅR+ DYR-% (N) 

WPPAALIK 11/4--17/4 1:1.9 31 14 (181) 7 (161) 8 (13B) 

WPPAALIK 21/4- 6/5 1:4.0 10 5 (138) 17 (138) 18 (131) 

l!JPPAALIK 1/7-15/7 1:1.7 71 23 (352) 13 (352) 16 (268) 

WPPAALIK 24/7 1:1.5 60 16 (68) 13 (68) 16 (57) 

WPPAALIK 2/8-10/8 1:0.9 48 16 (128) 14 (103) 16 (90) 

ØRSTED DAL 22/4-- 1/5 1:1.9 7 3 (119) 14 (111) 15 (lOB) 

ØRSTED DAL 5/7- 8/7 1:3 .0 57 21 (187) 10 (187) 13 (148) 

ØRSTED DAL 5/8- 8/8 1:2 .5 62 19 (188) 10 (164) 13 (132) 

RANJNKELDAL 10/7 1~1.8 55 20 (179) 9 (179) 11 (144) 

COLORADOOAL 3/8- 5/8 1:1.1 67 22 (235) 15 (138) 24 (Hl) 

SCHUCHERT DAL 8/5 1:2.5 39 16 (105) 15 (105) 18 (8B) 

SCHUCHERT DAL 24/7-26/7 1:2 .3 79 25 (57) 8 (50) 11 (37) 

GlJRREH<U1 26/4--12/5 1:2.4 34 14 (505) 15 (504) 17 (436) 

GlJRREHOLM 1/6-29/6 1:0.9 63 20 (169) 13 (157) 16 (127) 

GURREI-fOUo1 11/7-13/7 1:2.2 38 21 (223) 16 (82) 19 (83) 

GURREHOL.}1 26/7-31/7 1:1.8 63 22 (219) 14 (189) 18 (149) 

KARSTRYGGEN 17/5 1:1.1 30 Il (191) 11 (185) 13 (166) 

TABEL 4 . Forskellige reproduktionsoplysninger fra observerede moskusok-
ser i Iorskellige områder og sæsoner. 
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SÆSON TIDSPUNKT 1'ioI-N-t-Æ NE-S-SE SE-S-SW SW-W-~ FLADT N 

SENVINTER 11/4-17/4 15.5 20.2 38.6 20.2 5.5 184 

KÆLVNIt-G 21/4-12/5 11.5 18.0 21.7 30.6 18.0 1043 

EFTER-KÆLVNIt-lJ 1/6-29/6 8.9 16.1 19.6 30.4 25.0 203 

~~R 1/7-15/7 9.3 17.3 39.5 16.0 18.0 1089 

BRl.t6T 24/7-10/8 13.1 13.7 29.7 24.6 18.9 832 

TABEL 5. Procentvis fordeling af observerede moskus-
okser i forhold til hældningsretning i forskellige 
sæsoner. 

TIDSPUNKT FLADT l' -10' 10' N 

SENVINTER 11/4-17/4 7.1 73.9 19.0 184 

KÆLVNI~ 21/4-12/5 25.7 65 .0 9.3 1043 

EFTER-KÆLVNING 1/6-29/6 32.0 58.6 9.4 203 

HØJSCH1ER 1/7-15/7 23.8 47.4 28.8 1085 

BRUNST 24/7-10/8 30.2 29.7 40 .2 832 

TABEL 6. Procentvis fordeling af obser
verede moskusokser i forhold til hæld
ningsvinkel i forskellige sæsoner 



SÆS~ TIDSPUNKT 

I-!ØJSOt+IER 1/7-15/7 

BRUNST 24/7-10/8 
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SÆS~ TIDSPUNKT o - 200 200 - 400 400 - 600 600 N 

SENVINTER 11/4-17/4 16.3 48.4 6.5 28.8 184 

KÆLVNIt-(; 21/4-12/5 49.7 32.6 10.5 7.2 1058 

EFTER-KÆLVNING 1/6-29/6 54.2 45.8 203 

HØJScntER 1/7~15/7 7.7 44.5 39.8 8.0 1213 

BRUNST 24/7-10/8 15.2 60.7 21.6 2.5 746 

TABEL 7. Procentvis fordeling af observerede 
moskusokser i forhold til hØjde over havet i 
forskellige sæsoner. 

sø KÆR GRÆSLA~ HEDE KRAT SNELEJE F LYDE JORD 

16.3 9.4 47.7 0.6 4.1 1.3 

15.4 18.7 45.4- 2.9 5.9 0.4 

IMPEDIMENT 

20.6 

11.1 

TABEL 8 . Procentvis fordeling af observerede moskusokser i forhold til 
plantesamfund for hØjsommer- og brunstsæson. 

N 

822 

790 
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DATO DYR OBS. TID S ØGET ID ÆDET ID %-ÆDETID 

2/7 ~ad 1-10' ,SE,Gl,- 600 s 80 oS 520 s 86.7 

2/7 ~ad 1-10',E,H2,4-500 600 s 66 s 534 oS 89.0 

2/7 ~ad 10-20' ,SE,M2,4-500 600 s 47 s 553 s 92.2 

2/7 ~d 10-20' ,S,Gl,4-500 600 s 37 5 563 s 93.8 

4/7 ~od O' , GI, 3-400 600 s 118 s 482 s 80.3 

4/7 ~ad O' , H3,3-4OO 600 s 63 s 537 8 89.5 

5/7 ~ad 20-30' , t-.E , GI, 4-500 540 s 41 s 499 s 92.4 

5/7 ~ad 10-20' J E,Gl,4-500 600 s 42 s 558 s 93.0 

5/7 ~ad· O' , GI, 3-400 600 s 45 s 555 s 92.5 

7/7 ~ad 1-10',S,Gl,3-400 600 oS 20 s 580 s 96.7 

7/7 ~ad 20-30' , SE, H4, 3-:-400 600 oS 75 s 525 s 87.5 

7/7 ~ad 20-30',N,H3,3-400 600 s 47 s 553 oS 92.2 

7/7 "od 1-lO',N,M2,3-400 480 s 17 s 4635 96.5 

7/7 ~ad 1-10' ,S,H3 J 4-500 600 s 62 8 538 s 89.7 

7/7 ~d 1-10',S,H4J 4-500 600 s 80 s 520 s 86.7 

7/7 ~od O' , M2, 3-400 600 s 23 s 577 oS 96.2 

7/7 &ld O' ,M2,3-400 600 oS 26 s 574 oS 95.7 

9/7 ~ad O' , H3, 3-400 600 s 36 s 564 s 94.0 

9/7 ~ad O' , M2, 3-400 600 s 21 s 579 s 96.5 

12/7 ~ad -,-:"H3,3-400 600 s 39 s 561 .s 93.5 

12/7 ~od -,-,H3,4-500 600 s 53 s 547 s 91.2 

12/7 ~od 1-10',S,H3,3-400 600 5 56 s 544 s 90.7 

TABEL 9. Anvendt sØgetid og ædetid under foura-
gering for 22 moskusokser. 
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LOKALITET TIDSPUNKT LIGGER GRÆSSER STAR GÅR A~ET N 

WPPAALIK 2/7-4/7 40.6 51.0 1.7 6.3 0.4 2961 

WPPAALIl< 7/7-9/7 31.8 58.9 2.8 5.1 1.4 2712 

WPPAALIK 11/7-14/7 53.4 34.6 5.0 6.3 0.6 2491 

WPPAALIK 24/7 39.2 53.5 3.1 4.2 572 

TESTCJ1RloE 3 11/7-13/7 33.2 60.2 2.2 4.4 0.1 2788 

TESTOMR~E 3 26/7-31/7 35 . 8 47.1 8.4 8.6 592 

TABEL 10. Procentvis fordeling af observerede for-
skellige aktiviteter i forskellige perioder af juli 
måned i Uuppaalik og Testområde 3 • 
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7 

71 ' 

JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25 km 

Fig. 1. Observationsområde isenvinterena 
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71" 

JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25 km 

Fig. 2. Observationsområder i kælvningssæsonen. 
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22' 

72' 72' 

71' T't' 

JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25km 

25' 24' 23' 

Fig. 3. Observationsområde i juni måned (efter-kælvning). 
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JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25 km 

Fig. 4. Observationsområder i fØrste halvdel af juli måned 

(hØj sommer) . 



- 50 -

71' 

JAMESON LAND 
o ~ 10 15 20 25 km 

Fig. 5. Observationsområder i anden halvdel af juli måned 

(brunst) . 
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JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25 km 

Fig. 6. Observationsområder i august måned (brunst). 
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Fig. 9. Procentvis fordeling af observerede moskusokse

flokke i forhold til flokstØrrelse og sæson for forskel

lige områder. 
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Fig. 10. Procentvis fordeling af observerede moskusokse

flokke i forhold til flokstØrrelse og områder for forskel

lige områder. 
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Fig. 11. Procentvis fordeling af observerede moskusokser 

i forhold til forskellige kØns- og aldersgrupper og sæ

soner for forskellige områder. 



- 57 -

% KÆLVNING 

20 

UUPPAALIK ØRSTED DAL SCHUCHERT DAL GURREHOLM 

% FØRSTE HALVDEL 
AF JULI 

UUPPAALI K 

% ANDEN HALVDEL 
AF JULI 

ØRSTED DAL RANUNKELDAL 

% AUGUST 

40 

D KALVE 

IIIJ] l-ÅRSDYR 

li 2-ÅRSDYR 

• 3-ÅRS TYRE 

~ 4AR+ TYRE 

3ÅR+ KØER 

UUPPAALI K SCHUCHERT DAL GURREHOLM UUPPAALI K ØRSTED DAL COLORADODAL 

Fig. 12. Procentvis fordeling af observerede moskusokser i forhold 

til forskellige kØns- og aldersgrupper og områder for forskellige 
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Fig. 17. 1-årsdyrandel (lyse søjler) og 1-årsdyr/1år+ dyrandel (mØrke sØjler) 

i forhold til sæson for forskellige områder. 
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Fig. 18. 1-årsdyrandel (lyse sØjler) og 1-årsdyr/1år+ dyrandel (mØrke sØjler) 

i forhold til område for forskellige sæsoner. 
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Fig. 19. Procentvis fordeling af observerede moskusokser 

i forhold til hældningsretning i forskellige sæsoner. 
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Fig. 20. Procentvis fordeling af 

observerede moskusokser i forhold 

til hældningsvinkel i forskellige 

sæsoner. 
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Fig. 21. Procentvis fordeling af observe

rede moskusokser i forhold til hØjde over 

havet i forskellige sæsoner. 
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22. Procentvis fordeling af forskel-

aktiviteter blandt observerede rnos-

kusokser i forskellige perioder af juli 

måned i Uuppaalik (sorte tegn) og Test

område 3 (åbne tegn). .0= ligger l .0:::: 

græsser, .&b= står, .. ~= går. 
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Fig. 23. Fordeling af observerede 

moskusokseflokke i Testornråde 3 

den 23. juli. Tal viser flokstØr

relse og punkteret linje indike

rer seismisk linje. N = 70. 
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Fig. 24. Fordeling af observerede 

moskusokseflokke i Testområde 3 

den 23. juli. Tal viser flokstØr

relse og punkteret linje indike

rer seismisk linje. N = 108. 
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Som led i Vildtbiologisk Stations arbejde med moskusokser i 

Jameson Land blev der i tiden 20.7.-1.8.1982 med tilladelse 

fra GrØnlands Hjemmestyre gennemfØrt en forundersØgelse med 

henblik på at afprØve muligheden for at mærke moskusokser. 

Til formålet blev valgt området Uuppaalik på ca. 25 km
2 

be

liggende midt på Jameson Land (71·35'N og 25·0s'W). 

Landskabet varierer fra nØgent barfjeld til forholdsvis 

frodige dalstrØg, hvor bestandstætheden lokalt var meget stor 

(ca. 4 dyr/km2 ). 

Moskusokserne blev bedØvet fra 20-30 meters afstand, idet 

de med et injektionsgevær blev skudt med pile, hvorfra der 

udlØstes medikamenter (Etorfin og Rornpun), der på kort tid 

bedØvede dyrene. Efter at - dyrene var blevet bedØvet blev de 

behandlet med antibiotika, og de blev forsynet med nummererede 

8 cm store orangefarvede Øremærker af en type bergnet til kre

aturer. Det er muligt med en god kikkert at registrere Øremær

ket i en afstand op til 500 meter, mens nummeret kan aflæses 

på 150 meters afstand. En del voksne dyr fik desuden påsat en 

farvet plastikring på hornet samt spraymalet hornbasis. 

Efter mærkningen blev den bedØvende effekt ophævet med en 

speciel modgift, der blev indsprØjtet i muskulatur eller ve-

ner. 

Fangst og mærkningsholdet bestod af en lokal fanger, en 

dyrlæge, en biolog og en tekniker samt 4 grØnlanske slæde

hunde. I hovedparten af tilfældene, specielt i forbindelse 

med flokke, anvendtes hundene til at stille dyrene. Hvor det 

var muligt at udnytte terrænet, kunne man komme ind på en af

stand af 50-70 meter. Ellers blev hundene sluppet, når okserne 

begyndte at vise uro. Når hundene nærmede sig, dannede okserne 

karre (d.v.s. alle dyr står med hovederne vendt udad). Deref

~er kunne man normalt bedØve dyrene et efter et. I et mindre 

antal tilfælde (9 dyr, navnlig enlige tyre) sneg en mand sig 

ind på skudhold. 

Hvor moskusokserne træffes i flok, er hunde en absolut for

udsætning for at opnå kontakt og for at holde flokken samlet. 

Er hundene ivrige og kredser om flokken, er billedet ret ens 

fra gang til gang: Okserne stiller sig i karre. Navnlig i 

starten er der hele tiden dyr, som gør udfald, men som regel 

går det enkelte dyr ikke mere end 15-20 meter, fØr det vender 

tilbage til flokken. De stadige bevægelser i flokken bevirker, 
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at dyrene efterhånden blotter sig, så en pil kan indskydes i 

dyret. Der blev ikke bedØvet flokke, der bestod af mere end 

10 dyr. 

Kalvene, der vejede 30-40 kg, kunne bedst fanges i en lØkke 

midt på et reb holdt af to mand, efter at mærkning af de voks

ne dyr var udfØrt, og umiddelbart fØr modgiften blev 

indgivet. 

Ialt blev der bedØvet 90 moskusokser og indfanget 13 kalve. 

Fordelingen med hensyn til kØn og alder er vist i Tabel 1. 

Yderligere var der 7 kalve i flokkene, som ikke blev fanget. 

Tre okser omkom på forskellig vis som fØlge af mærkningen, 

og en forsvandt efter at være truffet af pilen. Slutresultatet 

blev således 100 mærkede og genudsatte dyr. 

TABEL 1 

KØns- og aldersfordeling blandt indfangne moskusokser. 

K~n- Kalve 1-års 2-års 3-års 4år+ Ialt 

& 7 7 3 2 24 43 

9 '6 5 3 8 38 60 

Ial 't '1 3- 1 2 6 10 62 103 

Sanunenholdes de dyr~ vi var i forbindelse med, med observatio-

ner af floksammensætning, som blev gennemfØrt i fØrste halvdel 

af juli (se side 20), er der ingen væsentlige afvigelser, og 

kalvene udgØr i begge materialer omkring 20%. 

Moskusokserne var som regel påvirkede efter 4-5 minutter 

og bedØvede i lØbet af 8-12 minutter. Tyre blev væsentlig hur

tigere påvirket og bedØvet end kØer. 

Til 1- og 2-årsdyr blev der anvendt halv dose, hvilket var 

i underkanten, idet bedØvelsen som regel indtrådte langsomt, 

ofte efter 15 minutter, og dyrene rejste sig ofte, når de skul

le mærkes. Ungdyrene faldt dog til ro, efter en yderligere 

indsprØjtning givet med almindelig injektionssprøjte. 

Der var store individuelle forskelle i dyrenes reaktion 

på medikamenterne. Hvis dyrene var stærkt ophidsede, eller 

hvis de havde lØbet, fØr de blev injiceret, var virkningen 

formindsket. 7 dyr, der var påvirkede, men ikke bedØvede 30 

minutter efter fØrste indsprØjtning, blev effektivt bedØvet 

med yderligere en halv dose. Halvdelen af de bedØvede dyr 
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blev liggende på brystet, mens de andre lå på siden. Hvis 

dyrene lå mere end 15 minutter på siden, kunne luftansamlin

ger i vommen forårsage opkast med mulighed for fejlsynkning. 

Ved indgift af modgift i muskulaturen rejste dyrene sig efter 

10-15 minutter og ved indgift i en vene efter 2-5 minutter. 

De blev derefter fulgt fra 20 minutter til 2 timer afhængig 

af, hvor godt de var i stand til at bevæge sig. Dyrene lagde 

sig ofte inden for den fØrste halve time. Dyr, der lå i una

turlige stillinger, blev jaget op eller vendt, mens dyr, der 

lå naturligt, blev efterladt uforstyrret. 

3 dyr dØde i forbindelse med bedøvelsen, og 3 kalve og en 

ko fik skader, da de blev stanget under fangsten. To kalve 

måtte sys, da der var hul-til bughulen. Efter syningen blev 

de anbragt nær deres mØdre og kunne siden fØlge disse. 

Et 1-årsdyr lØb fra flokken med to pile i låret. Dyret 

blev trods omfattende eftersØgning ikke fundet bedØvet, men 

det blev set på afstand to timer senere, tilsyneladende upå

virket. 

En pil udlØstes ikke, og ca. 10% af patronerne svigtede. 

Mindre end 10% af de afskudte pile gik tabt eller blev beska

diget. 

Enhver form for fangst og mærkning er ensbetydende med en 

eller anden grad af forstyrrelse. I det her gennemfØrte pro

jekt er der lagt betydelig vægt på at forstyrre dyrene så lidt 

som muligt. Derfor, men også for at holde omkostningerne så 

lave som muligt, blev der ikke anvendt helikopter eller nogen 

anden form for mekaniske hjælpemidler. Desuden synes bedØvel

sen at virke bedre og hurtigere på dyr, der ikke er ophidsede. 

Der blev lagt stor vægt på, at bedØvelsen ikke blev dybere end 

absolut nØdvendigt for at kunne håndtere dyrene. 

Når dyrene fØlte sig truet af hundene, skete det flere gange, 

at kalvene blev stanget. Såvel tyre som kØer kunne finde på at 

stange kalvene. Jo mere samlet flokken var, når bedØvelsen vir

kede, jo større chance var der for, at kalvene blev ved flok

ken. 

Ved anvendelse af modgift direkte i en vene kan opvågnin

gen styres således, at koen rejser sig og er i stand til at 

bevæge sig, samtidig med at kalven slippes lØs. 

Under bedØvelsen er det vigtigt, at opræbningen af vomgas 

kan foregå normalt. Når dyrene ligger på brystet, kan de som 
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regel selv klare denne proces. Hvis dyrene ligger på siden 

eller med hovedet nedad, bØr de hurtigst muligt vendes. Dette 

kan være vanskeligt ved bedØvelse af større flokke, da der 

ofte på samme tid også er delvis bedØvede dyr. Også risiko 

for skader på kalve vil øges ved bedØvelse af store flokke, 

hvorfor grupper med mere end 6-8 dyr bØr undgås. 

Hunde er påkrævet for at holde flokken samlet. Det idelie 

er hunde, der vedvarende kredser om flokken uden at forsØge 

direkte angreb. Bliver hundene for ivrige, forvolder de unØd

vendig uro samtidig med, at der er en risiko for, at en hund 

bliver skadet. I enkelte tilfælde blev en hund truffet af en 

okse og i et tilfælde blev en hund kaste 1-2 meter og såret. 

Da de personer, som skulle bruge bedØvelsesgeværet, nØd

vendigvis må gå så tæt til flokken, at de er inden for den 

afstand, hvortil okserne normalt gør udfald, er det vigtigt, 

at hundene er stabile og ikke forlader flokken. 

Tidspunktet for mærkningen synes velvalgt, idet kalvene 

havde en stØrrelse, hvor de kunne mærkes, og brunsten var 

ikke indtrådt i nævneværdig grad. Ved ikke at arbejde på dØg

nets varmeste tidspunkter undgik man en farlig temperaturstig

ning hos oksernen. Desuden var hundene mere arbejdsvillige i 

kØligt vejr. Selv med maksimal hensyntagen til dyrenes sikker

hed, herunder forvoldeise af mindst mulig forstyrrelse, synes 

den anvendte metode at give mulighed for at gennemfØre en om

fattende mærkning af moskusokser. 
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