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Denne rapport redegØr for forskellige miljØmæssige forhold i 

forbindelse med vandkraftprojekter i Qeqertarssuaq/Godhavn. En re

kognoscering blev foretaget i perioden 10/8-15/8 1983. 

Rekognosceringen koncentreredes om de ferskvands biologiske 

forhold i RØde Elv, hvor kraftv.ærket tænkes anlagt. Herunder blev 

elvens fjeldØrredbestand undersØgt, og et antal bunddyrsprØver ind

samlet. 

UndersØgelserne viste, at RØde Elv rummer en bestand af små, 

stationære fjeldØrred i det flettede flodlØb oven for pjetursons 

moræne. Desuden fandtes stationære og vandrende fjeldØrred i områ

det mellem vandfaldet og kysten. De vandrende fisk var fåtallige, 

og bestanden formodes at være forholdsvis lille og bestå af små 

til mellemstore fjeldØrred. Bestanden udnyttes af befolkningen, der 

driver fiskeri med pilk om vinteren. Dette fiskeri er ikke af er

hvervsmæssig karakter, men det har betydning, da der ikke- forekommer 

andre Ørredelve nær ved Qeqertarssuaq. 

FjeldØrredbestanden neden for vandfaldet forventes at gå til

bage ved alle tre alternative udformninger af vandkraftv.ærket, og 

ved alternativ 1 forventes også en reduktion af bestanden oven for 

pjetursons moræne. 

Transmissionslinien fra kraftværket tænkes fØrt gennem det 

fredede område omkring Arktisk station. Dette område rummer en efter 

grØnlandske forhold særegen flora, og der findes desuden flere for

tidsminder. En liniefØring gennem området kan medfØre skader og vil 

være i strid med fredningen. 

Området for vandkraftanlægget udnyttes betydeligt i rekreativ 

henseende af Qeqertarssuaqs befolkning, og vandfaldet er udflugts

mål for turister. Den rekreative v.ærdi af området vil mindskes, og 

bl.a. vil vandfaldet forsvinde ved etableringen af et vandkraftan

læg. 
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nailisarnera 

nalunaertime tassane igd10Ka~fingme Qeqertarssuarme ermup 

nQ~iliorfiusinaussunik pilerssarutip avatangissinut sliniuti

gisinaussai erKartorneKarput. misigssuissOKarsimavOK pivfig

ssame 10/8-15/8 1983. 
misigssuinerme sOKutigineKarnerusimåput Kfrngme Augpa1ugme 

limassuseKartunut tlingassut, tåssanime nukiliorfiliortoKaler

ssarmat. ama kup eKalue misigssorneKarput, tauvalo kup nar

Kanut misiligutigssanik piaissOKardlune. 

pasinarsivoK kUp ilåne ardlalL~&~ik avaleKutilingme 

Pjeturson-ip marrata Kulatunganitume uningainartunik mikissu

nik eKalOKartoK. ama Kordlortup imavdlo akornane ilatigut 

uningainartunik ilatigutdlo sisussartunik eKaloKarpOK. eKa

luit sisussartut ikigtuinåuput, eKaluitdlo tåukua ilatigut 

mikissuvd1utik ilatigut ak~~gnagtussut amerd1asorssuguna

ngitdlat. eKaluit taukua Qeqerta~ssuarmiut Q~iQ~~t aulisaut 

atordlugo aulisartarpait. aulisarneK tam~La inutigssarsiuti

vigtut ingerdlaneKangilaK pingaruteKardlunile Qeqertarssuarmut 

Kanigtume avdlamik eKalulingmik kCKangingmat. 

ermup ncl~iliorfiusinaussutut issigineKartut pingasussut 

ardlåt sordleK piviusslingortitausagaluarpatdllinit eKaluit 
ikileriartugssausaput, amalume Pjetursonip rnarrata eKalue 

taimaitugssausagunarput. 

erKarsautigineKarpoK nukiliorfiliagssamit nQ~ingmut aVKU

sissoKarumarto~ nunap ila~a A~ktisk Stationip erKata e~Kigsi

simatitaussup ilatigut. tam~~a Kalatdlit-nunane pissutsit 

er~arsautigigaiile asseKangitsQ~ik naussoKarpOK K~~ganitsan~t

dlume erKaissutigssaKardlune. tamana nQ~ingmut aVKusiortoKa

sagpat taimailiorneK ajoKutaussugssausaoK avdlangutsailiui

~iarnermutdlo nalerKutusanane. 

nQ~iliorfigssap erKa Qeqertarssuarmiut sQDgivfingmingne 

ornigangatsiartarpat, Kordlortordlo takornariat ornigartaroat. 

nu~~ariarfiussarnera ~igdlissugssåusaoK, a~alo ermup nUkilior
filiortoKasagaluarpat ~ordlortuerutugssauvoK. 
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1. Indledning 

Ved RØde Elv i nærheden af Godhavn/Qeqertarssuaq er der lokali

seret et vandkraftpotentiale, og tre alternative udformninger for et 

vandkraftanlæg er blevet foreslået. 

I nærv.ærende rapport redegØres for en miljØmæssig rekognosce

ring, som blev foretaget af GrØnlands Fiskeri- og MiljØundersØgelser 

i perioden 10/8-15/8 1983. Desuden bringes en forelØbig vurdering 

af de miljØmæssige konsekvenser ved en etablering af de foreslåede 
vandkraftanlæg. 

I feltarbejdet deltog: 

Erik Mortensen 

Klaus H. Nygaard. 

Rapporten er skrevet af Klaus H. Nygaard. 

Feltarbejdet bestod i ferskvandsbiologiske undersØgelser af RØ

de Elv. UndersØgelserne, der var af rekognoscerende art, beskæftige

de sig hovedsagelig med elvens fjeldØrredbestand og i mindre grad 

med elvens bundfauna. 

Rapporten indeholder desuden en generel beskrivelse af området 

og dets vegetation baseret på egne observationer, indsamlede oplys

ninger og litteraturen. 

Udover feltarbejdet er der indsamlet oplysninger om l0kale 

interesser fra kommunen og Arktisk station. 
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2. vandkraftprojektet 

GTO har lokaliseret et vandkraftpotentiale (Fig. 1) i RØde Elv 

nær Godhavn/Qeqertarssuaq. Der arbejdes med 3 alternative udformning

er af projektet, som i alle tilfælde har et begr.ænset reservoir. Den 

fØlgende beskrivelse er sammenfattet på grundlag af GTO's rapporter 

(GTO 1982 a, 1982 b, 1983), hvor vandkraftprojektet er mere udfØr

ligt beskrevet. 

Alternativ' 

Ved alternativ 1 (Fig. 2) etableres et reservoir opstrøms for 

pjetursons moræne ved anlæg af en 18 m hØj dæmning i kote 82 m.o.h. 

HØjeste regulerbare vandstand fremgår ar Figur 2. 

Fra reservoiret fØres vandet gennem en rØrledning (ca. 2000 m) 

på vestsiden af elven. RØrledningen krydser Lyngmarkselven ca. 100 m 

fra dennes udlØb i RØde Elv, hvorefter den fØres stejlt ned til 

kraftstationen. 

Kraftstationen foreslås placeret ved Lyngmarkselvens (Fig. 2) 
udlØb umiddelbart vest for RØde Elv (kote 20 m.o.h~). Fra kraftsta

~ionen ledes vandet via en kanal til havet. 

Transmissionslinien til Godhavn (1,5 km) tænkes udfØrt som 

nedgravet kabel fra kraftstationen, langs elven og derefter nord om 
Arktisk Station. 

Anlægsvejen fØlger fØrst den nu~rende vej ~il Meteorologisk 

Instituts målestation og går derefter over Lyngmarkselven og videre 

langs rØrledningen til dæmningsstedet. 

Alternativ 2 

Ved alternativ 2 (Fig. 3) anlægges en mindre dæmning 400-500 m 

nedstrØms for Pjetursons moræne. Herved dannes et mindre reservoir 

til udligning af dØgnvariationen i vandfØringen. De fØrste 300 m ne

den for dæmningen fØres en rØrledning i selve elvlejet og derefter 

700 m langs vestsiden af elven. 
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Kraftstation, transmissions linie og adgangsvej anlægges som ror 
alternativ 1. 

Alternativ 3 

Ved alternativ 3 (Fig. 4) anlægges en mindre dæmning umiddel

bart opstrøms for vandfaldene. Herfra fØres en 350 m rØrledning til 

kraftstationen, der placeres som for alternativ 1 og 2. Herved udnyt

tes et fald på ca. 30 rn. 
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Energiproduktionen for de tre alternativer er angivet i Tabel 

1. Til sammenligning skØnnes Godhavns elbehov at v.ære på 5.7 GWh/år 

i år 2000 (GTO, 1982 b). 

Tabel 1. produktion v. bygrænsen i GWh/år (GTO, 1982 b). 

Alternativ 1 2 3 

GWh/år 4. 1 3.4 2. , 



12 

3. Miljørekognoscering 

3.1. Beskrivelse af området 

Godhavnområdets geomorfologi er grundigt beskrevet (KUGI, 

1976), og her skal kort redegØres for forholdene i det område, der 

vir blive berØrt af et vandkraftanlæg. 

på Figur 5 er forskellige geomorfologiske trcæk angivet med 

signaturer. Længst mod nord ses RØde Elvs flettede flodlØb, der dan
ner en dalsandur af 2-500 m's bredde og ca. 4 kmis længde. på begge 

sider af sanduren findes jordflydningsområder, der mod øst strækker 

sig op til Skarvefjelds stejle sider og mod vest begr.ænses af stejle 

fjeldsider med basaltbænke. 

Syd for sanduren gennemskærer elven pjetursons moræne og lØber 

derefter nedskåret i fast fjeld til udlØbet ca. 2,5 km Længere nede. 

omtrent midt mellem mor,ænen og kysten er der et 8-10 m hØjt vandfald. 

undervejs tilflydes RØde Elv fra øst af en mindre elv, der er udlØb 

for sØen syd for pjetursons mor.æne og fra vest af to mindre bække 

samt Lyngmarkselven. Den ene bæk udspringer fra en varm kilde (4°C), 

som lØber hele året. Om vinteren dannes i nogen afstand fra kilden et 

tykt is skjold (kildeis) • 

på vestsiden af RØde Elv mellem bækkene findes et sumpet område 
med polygonjord og jordtuer, mens området L=ngere nede ved elvens ud

lØb består af marine aflejringer i form af sten, grus og sand. Rer 

findes flere strandvoldsterrasser. Området længere vest for RØde Elvs 

nedre lØb er prcæget af stejle basalt~gge. 

Hovedparten af RØde Elvs vand stammer fra gletscherafsmeltning, 

og vandfØringen varierer stærkt i takt med afsmeltningen. VandfØrin

gen er målt ved elvens ned lØb i juli 1980 (GTO 1982 a) og lå da i 

stØrrelsesordenen 4-7 m3/sek. Ved rekognosceringen i august 1983 

skØnnedes vandfØringen neden for faldet til ca. 1 mJ/sek. 

Udvaskning af jernforbindelser fra områdets basaltfjeld giver 
elven dens rØde farve. 
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berØrte område (KUGI, 1976). 
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Vegetationen omkring Godhavn hØrer til den bedst undersØgte i 

GrØnland. De tidligste undersØgelser blev udfØrt af bl.a. Porsild 

(1902), og med oprettelsen af Arktisk station i 1906 dannedes et 

grundlag for omfattende studier. 

Ved rekognosceringen blev der ikke foretaget egentlige under

sØgelser af vegetationen i området, hvor vandkraftanlægget tænkes an

lagt, men området er beskrevet af bl.a. Porsild (1902, 1915, 1926) og 

Bocher (1959, 1963, 1977). Det fØlgende er en generel karakteristik 

samlet fra disse arbejder. 

umiddelbart øst for Arktisk station ligger det fredede område 

Østerlien, der består af en stejl sydvestvendt skrænt med en rig ve

getation. Østerliens flora er minutiØst beskrevet, og områdets Økologi 

er velundersØgt. Stedet bruges ofte som referenceområde. 

øster lien er rig på sjældne planter, og mange sydlige arter 

forekommer her langt nord for deres udbredelse på fastlandet. Vege

tationen består af flere forskellige plantesamfund, der spænder fra 

tØr klippevegetation med bl.a. klippekarse (Arabis holboelli) over 

tørre områder med pilebuske (Salix glauca) til fugtigere områder do

mineret af lØvefod (Alchemilla glomerula~s) o ovenfor på flad grund 

findes d~rgbuskhede og områder domineret af klippestar (Carex ru

pestris) • Her findes også et område med store tuer beklædt med bl.a. 

mosebØlle (Vaccinium uliginosum) • 

Mellem Østerlien op Blæsedalen findes Dryas-fjeldmark på vind

eksponerede steder og områder med kantlyng (Cassiope tetragona) og 

mosebØlle. Her forekommer også mere fugtige spr.ækkedale me'd padde

rokke (Equisetum) og ned mod Blæsedalen steder med forskellige 

ranunkler (Ranunculus). 

Den sydligste del af Blæsedalen er karakteriseret ved en blan-

det hede af kantlyng, moslyng (Harrimanelia) og revling (Empetrum) • 

Langs RØde Elvs nedre lØb forekommer str.ækninger domineret af ra

nunkler og fjeldsyre (Oxyria digyna). 

Plantedækket på Pjetursons moræne består hovedsagelig af mos

puder. I selve Blæsedalen er de store jordflydningsområcer karakte

riseret ved fugtig hedevegetation og vegetationslØse leromr!der 

samt (hvor jordflydni~gen er mi~dre aktiv) af kantlyng og mosebØlle. 
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3.2. Ferskvandsbiologiske forhold 

1. FjeldØrredbestand 

Under rekognosceringen blev der foretaget en undersØgelse af 

RØde Elvs fjeldØrredbestand. Et antal stationer blev befisket med 

LUGAB elektrofiskeudstyr af typen PM10. Da udstyret ~~ter kort tid 

svigtede, blev fangsten imidlertid ringe. Derfor er beregninger i 

forbindelse med bestandsundersØgelser udeladt i denne rapport. De 

fundne resultater er anfØrt i Appendix 1. 

En mere omfattende undersØgelse blev foretaget i juli 1982 af 

studerende fra KØbenhavns Universitet (Pape et al. 1982) under et 

ophold på Arktisk station. Resultaterne fra denne undersØgelse kan 

sammenholdes med de observationer, GFM har gjort i august 1983, da 

samme udstyr og metode blev anvendt ved de to undersØgelser. Der 

foreligger ikke andre egentlige undersØgelser, men visse iagttagelser 

er gjort af bl.a. Porsild. 

Oven for vandfaldet rummer RØde Elven bestand af stationære 

fjeldØrreder. Denne findes i sandurens flettede flodlØb og bliver af 

lokale kaldt for IIdjævlebørn" ("Tornasuargat"). Det er små og slanke 

fjeldØrreder, der sjældent når en længde over 200 mm. Deres farveteg

ning minder om ungfiskenes (parr) med mØrk ryg, lys bug og parr-mær

ker langs siden. De voksne fisk har hvide finnekanter. 

Ved GFM's undersØgelse fangedes 35 individer i stØrrelsen 62-

167 mm i den sydlige ende af sanduren. Fiskene vejede 2-42 g og var 

1-6 år gamle. Til sammenligning fangede holdet fra KØbenhavns Univer

sitet 419 individer med længder fra 40 til 200 mm og en gennemsnit

lig længde på 127 mm. Ved denne undersØgelse fandtes fisk med vægt 

på op til 84 g, og de ældste individer var 12 år. Fiskene har såle

des en meget lav v.æksthastighed. ved en undersØgelse af indholdet fra 

26 fiskemaver i juli 1982 blev det fundet, at fjeldØrrederne altover

vejende levede af dansemyggelarver og -pupper. 

I canyonen mellem sanduren og vandfaldet blev ca. 775 ~ be

fisket uden nogen fa~gst. strømmen er meget stærk pa dette smalle 

stykke, og der lever næppe fisk permanent. 

på elvstykket neden for vandfaldet blev to områder befisket. Ud 

for Lyngmarkselvens udlØb blev ca. 1200 mL gennemgået een gang. Her

ved fangedes 12 fjeldØrreder med parr-mærker og 1 blank. De 12 indi

vider mål~e 122-210 mm, og den blanke målte 159 mm. 

Længere nede ved broen over RØde Elv blevet areal på ca. 675 
2 

m ligel edes bef iske t. Ee r fangede s 5 blanke indi 1' ider på 175- 2 59 mm 

længde. Desuden fangedes en 276 mm stor gydemoden fjeldØrred med o
rangegul bug. 
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De blanke individer er vandrende fisk, der foretager en fØde

vandring ud i havet tidligt på sommeren, og som vender tilbage til 

elven igen fØrst på efteråret. Vandrende fisk har en hØjere v.ækstrate 

end stationære, da fødebetingelserne er bedre i havet. Gydemodne fisk 

skifter til en farvet gydedragt, hvorimod ikke-gydende forbliver ly
sere. Ungfisk (parr) har lys bug og parr-mærker. 

Ved KØbenhavns Universitets undersøgelse fangedes 11 indivi

der neden for vandfaldet (220 m/. befisket). Disse var hverken i far

vetegning eller stØrrelse til at skelne fra fiskene oven for faldet. 

Der fangedes ingen blanke fisk, hvilket må skyldes, at de vandrende 

fisk på dette tidspunkt (juli) opholder sig i havet. 

De ikke-blanke fisk fra begge undersøgelser kan v.ære ungfisk, 

der endnu ikke er begyndt at vandre, eller det kan v.ære stationære 

fisk. Det kan eventuelt dreje sig om fisk nedskyllet fra området 

oven for faldet, eller det kan være stationære hanner (residualhan

ner) fra den vandrende bestand, som vedbliver af have ungdomsstadi

ets parr-marker og sjældent bliver over 200 mm. 

FjeldØrredbestanden neden for vandfaldet skønnes ikke at være 

særlig stor. Elvstykket er ganske kort, og fangsten ved elektrofi

skeriet var meget ringe set i forhold til antallet af kvadratmeter, 

der blev befisket. Bestanden må dog v.ære noget større, end fangsten 

umiddelbart giver udtryk for, da opvandringen næppe var slut på un

dersØgelsestidspunktet (10/8). 

2. Bunddyr 

ved rekognosceringen indsamledes 5 stenprøver, hvor 10 sten 

blev bØrstet rene for dyr og målt. PrØverne indeholdt (udover en en

kelt larve af kvægmyg) udelukkende larver og pupper af dansemyg. Re

sultaterne fremgår af Appendix 2. 

Tætheden ~f dyr på stenene var hØj. således var der i 3 prØver 

oven for vandfaldet melle~ 2200 og 4000 individer pr. m2 stenoverfla

de og godt 6000 pr. m 2 i en prØve neden for faldet. ! en prØve fra 

den kolde Lyngmarkselv var der knapt 1900 individer pr. m2 . 

Alle ~~dierne er hØje og svarer til, hvad man på samme årstid 

har fundet i de mest individrige elve i GrØnland (GFM, 1984). 

prØverne blev taget i områder, hvor strømmen ikke var alt for 

stærk og er derfor ikke fuldt ud repræsentati'Te for store dele ar 

elven. Elven omlejres konstant, og store områder i det flettede flod

lØb er derfor næppe så individrige, som stenprøverne giver indtryk 

af. 



17 

4. Lokale interesser 

4.1. Fredning 

området omkring Arktisk station er underlagt GrØnlands fØrste 

fredning. Fredningen er gennemfØrt for at værne om områdets særegne 

flora og fortidsminderne. IfØlge "vedtægt om fredning af arealet om 

Arktisk Station i Godhavn" (GrØnlandsk lovsamling serie B, 30. sept. 

1954) afgr.ænses området således: 

"Mod syd afgrænses området af kystlinien. 

Mod øst fØlger gr.ænsen østerryggens (Ivnarssugssuaqs) hØjdekant 

til Qarartuarkat. 
Mod vest går grcensen fra kysten til et punkt 20 m vest for 

Angmagssivinguaqs top, 16,6 m retvisende fra syd. Herfra fortsættes 

linien mod nordvest langs vandskellet til 12 m-kurven og derfra ret 

nord. 

Mod nord fØlger grænsen indtil videre nordgrcensen for det topo

grafiske kort. Denne nordgr.ænse fastLægges endeligt ved en forhand

ling mellem KØbenhavns Universitet og kommunalbestyrelsen i Godhavn." 

Fra KØbenhavns Universitet foreligger på nuv.ærende tidspunkt et 

oplæg til en afgr.ænsning af det fredede areal mod nord, jvf. person
lig samtale med lektor Bent Fredskild, Botanisk Museum. Dette oplæg 

er skitseret på Figur 6. 

Fredningen indebærer nogle punkter, der-kan få betydning i for

bindelse med etableringen af vandkraftanlægget. således må der kun 

findes eller opfØres sådanne bygninger, som universitetet anser for 

påkrævet for at lØse sine opgaver. Der må ikke graves tørv eller hen

tes ral, og grus må kun tages fra et anvist sted i grusgraven. Bil

kørsel må kun finde sted på afstukken vej over "Sorte sand". 
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Figur 6. Skitse over afgrænsningen af det fredede område som 

foreslået i oplæg fra KØbenhavns Universitet. 
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4.2. KØbenhavns universitet 

KØbenhavns Universitet bestyrer Arktisk station i Godhavn, og 

stationen har gennem mere end 75 år tjent som udgangspunkt for en 

lang række videnskabelige undersØgelser. Traditionelt har det især 

drejet sig om botaniske undersØgelser, men også zoologiske, geogra

fiske og geologiske undersØgelser er blevet udfØrt. Området har der

for en betydelig videnskabelig interesse og bruges som reference

område og studieområde for arktisk naturvidenskab. 

Udover den videnskabelige interesse tjener området et under

visningsmæssigt formål, idet der afholdes kurser i arktisk biologi 

og geografi for studerende fra forskellige universiteter. 

4.3. Fiskeri og jagt 

Der foregår ikke noget fiskeri efter de små fjeldØrreder oven 

for vandfaldet. Derimod er der traditionelt et fiskeri om efteråret 

og tidligt på vinteren efter de sildestore fjeldØrreder neden for 

faldet. Fiskeriet foregår med pilk. 

Da området ligger meget tæt på Godhavn, er jagt næppe særlig 

udbredt. 

4.4. Rekreative interesser og turisme 

området bruges en del af Godhavns befolkning til udflugter og 

bærindsamling. Herudover har RØde Elv i sig selv med vandfaldet en 

rekreativ værdi, ligesom den om vinteren dannede kildeis. Disse ste

der er yndede udflugtsmål for turister. 

4.5. Slædevej 

Slædevejen op gennem Blæsedalen til Diskofjord går fra kysten 

langs Østsiden af elven og over pjetursons mor.æne til sanduren. Slæ

dekØrslen vil således næppe blive generet af anlægget, men måske vil 

isbrydninger langs kanten af en reservoirsØ v.ære til nogen gene. 
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s. ForelØbig vurdering af anlæggenes rniljØeffekter 

Alternativ 1 vil medfØre den største ændring af miljØet. sandu

ren vil blive oversvømmet over et større areal, og der vil blive dan

net en sø med varierende vandstand. Dette vil antagelig få v.æsentlig 

betydning for fjeldØrredbestanden i det flettede flodløb, idet be

tingelserne for deres fØdedyr ændres. I øjeblikket forekommer en 

rindenevands fauna, som må forventes at blive reduceret ved dannelsen 

af søen. En fauna typisk for sØer vil næppe kunne etableres på 

grund af den varierende vandstand, der vil betyde nærmest fuldstæn

dig tØrlægning, når reservoiret bruges op i lØbet af vinteren. Det må 

derfor forventes, at fjeldØrredbestanden i store dele af sanduren vil 

gå Vcæsentligt tilbage. 

Opdæmningen ved pjetursons moræne vil ydermere betyde en næsten 

fuldstændig udtØrring af canyonen nedenfor. Dette område rummer dog 

næppe nogen fiskebestand. 

Alternativerne 2 og 3 indebærer væsentlig mindre ændringer i 

miljØet, idet der kun etableres mindre reservoirer til ophævning af 

døgnvariationer i vandfØringen. 

For alle alternativer tænkes vandet fØrt fra kraftstationen 

via en kanal til havet. Det er tvivlsomt, om bestanden af fjeldØr

red neden for faldet kan opretholdes i en sådan kanal. 

Elvstykket fra kraftstationen er meget kort, og der kan opstå 

problemer med luftovermætning af vandet på hele stykket. Luftover

mætning kan fremkaldes ved, at luft rives med indtagsvandet og kom

mer under stort tryk. Dette kunne forekomme ved alternativerne 2 og 

3, hvor indtaget er i elven. Turbinetypen har også betydning, og de 

planlagte Francis turbiner giver ingen effektiv afluftning af over

mættet vand. 

En luftover~tning kan medfØre fiskedØd ved den såkaldte 'tbob_ 

lesyge", hvor der dannes luftb1ære~ · i fiskens blodkarsystem. Luft

overmætning kan også påvirke andre vandlevende organismer. 

For alle tre alternativer gælder, at vandfaldet vil forsvinde, 

og at et rekreativt område dermed går tabt. Ligeledes vil bygninger 

og anlægsveje ændre områdets naturlige fremtoning og øce~gge noget 

af områdets rekreative v.ærdi. 

Transmissionslinien fra kraftværket til byen tænkes i alle til

fælde at gå gennem det fredede areal. Vælges en luftledning l vil den

ne ~~re skæmmende for området og som bygningsværk 'roere i strid med 

fredningen. Trans~issionslinien kan også udfØres som et nedgravet ka

bel, der ikke på samme måde vil være skæ~~ende. Dette vil dog betyde 
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noget gravearbejde, hvorved vegetationen kan blive Ødelagt, idet re

generation af et plantedække i arktiske egne er uhyre langsom. Det

te problem kan dog i nogen grad afhjælpes ved, at vegetations laget 

forsigtigt fjernes, og tørven senere anvendes ved genetableringen. 

En alternativ liniefØring nord om det fredede område er urea

listisk, men en liniefØring langs stranden ville have en v.æsentlig 

mindre miljØmæssig konsekvens end transmissionen gennem det fredede 

områdes mere vegetationsrige dele. 

6. Fremtidige undersØgelser 

Fremtidige undersØgelser bØr koncentreres om et estimat af 

stØrrelsen af fjeldØrredbestanden neden for vandfaldet. Bestandens 

fiskerimæssige betydning bØr også vurderes nøjere. 

De anlægstekniske forhold vedrØrende bl.a. vandindtag, overlØb, 

turbiner og aflØb må vurderes nærmere med henblik på en bedØmmelse af 

risikoen for luftovermætning. 

Desuden må området for transmissionslinien nøje gennemgås for 

botaniske og arkæologiske værdier, og muligheden for nedgravning og 

en alternativ liniefØring langs stranden undersØges. 



22 

7. Referencer 

Bocher, T. W. B. 1959: Floristic and ecological studies in 

middle west Greenland. Medd. om GrØnland 156 (5): 5-67. 

Bocher, T. W. B. 1963: Phytogeography of middle west Green

land. Medd. om GrØnland 148 (3): 1-272. 

B~cher, T. W. B. 1977: Ecogeographical classification of 

arctic vegetation. Medd. om GrØnland 199 (6): 1-58. 

GrØnlands Fiskeri- og MiljØundersØgelser 1984: Bundfauna og 

fØdebiologi for fjeldØrred i Narssaq Elv, 1982. 

GrØnlands Tekniske Organisation 1982 a: ForundersØgelse vand

kraft 1981. Qeqertarssuaq/Godhavn. Febr. 1982. 

GrØnlands Tekniske organisation 1982 b: GrØnlands vandkraft. 

projektskitse for vandkraftv.ærk ved RØde Elv, Qeqertarssuaq/ 

Godhavn. Dec. 1982. 

GrØnlands Tekniske organisation 1983: ForundersØgelse vandkraft 

1982. Hydrologi - anlægsteknik. Kuussuas!RØde Elv, Qeqer

tarssuaq/Godhavn. 

KØbenhavns universitets Geografiske Institut 1976: Arktisk geo

morfologi, Godhavn 1976. O. H~~kun (ed.) Geografisk Insti

tut 1977. 

Pape, T. et al. (eds.) 1982: Feltkursus i arktisk biologi, God

havn 1982. KØbenhavns Universitet. 

porsild, M. P. 1902: Bidrag til en skildring af vegetationen på 

Øen Disko tilligemed spredte topografiske og zoologiske 

iagttagelser. Medd. om GrØnland 25: 91-240. 

porsild l M. P. 1915: Naturfredning i dansk GrØnland. Medd. om 
GrØnland 51: 251-264. 

Porsild, M. P. 1916: The flora af Disko Island and the Adjacent 

coast af west Greenland from 66 -71 N.lat. Medd. om GrØnland 
58: 1-156. 



23 

8. Appendix 1 

Data for fjeldørred fanget i det flettede flodløb ved pjetursons moræne. 

a} Længde-vægt sommenhæng. 

længde-vægt sammenhæng 

vægt 

~l 
.co-

3)-

20-

10-

o ~ 
ea 

g 

x 
X 

længde mm 

b) Aldersfordeling 

alder 2 3 4 5 

antal 2 5 8 8 8 

c) Kønsfordelinq og modningsgrad 

16 

o 19 

totol 35 

r-10dningsgr C!d o 
1 
2 

MOdningsgrad 

o 

Ikke kønsmoden 
Gyder ikke indeværende år 
Gyder indev~rende år 

6 

3 

2 



d) Gonadevægt vægt 

<; (n 12 ) 2-4 g 

eJ (n 8 ) 1-2 g 

e) Æg fra modne hunner 

diameter 2,6-3,5 mm 

antal 78-150 

24 

gennemsnit 

2,7 g 

1 ,9 g 

(n = 12) 

gennemsnit 
3,0 mm 

112 

gonadevægt i 
% af totalvægt 

14-28% 

8-16% 

gennemsnit 

19% 

13% 
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Appendix 2 Stenprøver samlet 12/8, Røde Elv. 

5tenprøve 

Dansemyggelarver 

Dansemyggepupper 

Kvægmyggelarver 

total antal individer 
2 

antal m 

. / 2 lnd. m 

Prøve 1: øverst i flettet flodløb 

2: nederst 

2 

205 106 

25 30 

230 136 

0.06 0.06 

3833 2267 

3 

178 

59 

237 

0.06 

3950 

3: canyon mellem Pjetursons moræne og vandfaldet 

4: Lyngrnarkselv 

5: neden for vandfaldet 

4 5 

123 342 

8 78 

1 I 
t 

131 421 ! 

0.07 0.07 

1871 6014 
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