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Resume 

En miljØmæssig rekognoscering i den vestlige del af NordgrØnland 

blev udfØrt i perioden 23.7.-5.8.84 som indledning til planlagte 

undersØgelser i området i sommeren 1985. 

Rapporten giver en kort beskrivelse af de fem besØgte lokaliteter, 

der alle var i området Hall Land - Warming Land. Alle observerede 

pattedyr og fugle blev registreret. Der blev fundet 45 arter hØjere 

planter. 



1. Indledning 

Formålet med miljØundersØgelserne i NordgrØnland er at give en fØr

ste vurdering af de miljØproblemer på land, der er knyttet til en 

eventuel olieefterforskningsaktivitet i området samt at tilvejebrin

ge et indledende kendskab til de logistiske forhold og til problemer

nes karakter, som kan tjene som udgangspunkt for eventuelle senere 

egentlige baggrundsundersØgelser i området. UndersØgelserne udfØres 

i 1984-85 og omfatter NordgrØnlands isfrie del fra Washington Land i 

vest til Independence Fjord i øst. 

UndersØgelserne udfØres af GrØnlands tekniske Organisation og GrØn

lands Fiskeri- og MiljØundersØgelser med logistisk stØtte fra Grøn

lands Geologiske UndersØgelse og forsvaret (i 1985). 

I 1984 deltog sektionsingeniØr N.V. Sørensen, GTO, samt Bo Christen

sen, GFM. Fem lokaliteter i den vestlige del af området blev besØgt 

i perioden 23.7.-5.8.84, og en automatisk registrerende permafrost

station blev opstillet i tilknytning til Meteorologisk Instituts 

station på Pileheden, Hall Land. 

I 1985 planLægges en mere omfattende biologisk rekognoscering af 

hele NordgrØnland fra fly samt botaniske og zoologiske feltunderSØ

gelser. GTO vil udfØre supplerende feltarbejde, specielt i den øst

lige del. 

De hidtidige biologiske undersØgelser af NordgrØnland er sammenfat

tet i en litteraturundersØgelse udarbejdet af Danbiu ApS for Råstof

forvaltningen og GFM. Heri er de eksisterende observationer kortlagt 

ud fra litteraturen og ud fra samtaler med personer, der har r.ærde

des i området. NordgrØnlands terr.æn og geomorfologi er beskrevet i 

W.E. Davies: II Lands cape of Northern Greenland" , CRREL Special Report 

164, og der henvises hertil. 

I DærVcBrende rapport beskrives kort de biologiske observationer i 

1984. Hovedv.ægten i det biologiske arbejde ligger i 1985, og disse 

sider skal derfor betragtes som en rejserapport til internt brug. 
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2. Rejseplan: 

21.7.84 V~lØse - Keflavik - Mestersvig med RDAF C-130 

23.7.84 - Station Nord - Alert med RDAF C-130 

- GGU Base Camp Warming Land med Twin Otter 

24.7.84 - Pileheden, Hall Land med Twin Otter 

27.7.84 - Centrale Nyeboe Land med Jet Ranger 

30.7.84 - Sultelejren, Warming Land med Jet Ranger 

2.8.84 - Frankfield Bugt, Nyeboe Land med Twin otter 

5.8.84 - Alert med ~qin otter 

6.8.84 - Thule A.B. med canadisk C-130 

8.8.84 - SØndre StrØmfjord med USAF C-141 

9.8.84 - KØbenhavn 
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Forkastninger 

Oversky dnin ger 

Tertiære intrusioner 

Øvre Kridt - Nedre Tertiær vulkaniter 

Karbon - Nedre Tertiær sedimenter 

Devon - Nedre Perm sedimenter 

Silur - Nedre Devon bassin sedimenter 

Kambrium - Nedre Silur bassin sedimenter 

Kambrium - Nedre Silur shelf sedimenter 

Øvre Proterozolske sedimenter 

Mellem Proterozoiske sedimenter 

Gnejser i den Kaledonske bjergkæde 

Gnejser fra grundfjeldet 

o 200 km 

Geologisk oversigtskort (kompileret af H. J. Bengaard og N. Henrik
sen). 

20·· W 

Fig. 1. Geologisk oversigtskort (fra Martin Ghisler: Geologi og mineralske 
råstoffer i Nationalparken. Forskning i Grønland 84(3): 43-51). 
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Fig. 2. Besøgte lokaliteter: 
l: GGU-base, Warming Land 
2: Pileheden, Hall Land 
3: Centrale Nyeboe Land 
4: Sultelejren, warrning Land 
5: Frankfield Bugt, Nyeboe Land 
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3. BesØgte lokaliteter 

De besØgte lokaliteter var fØlgende 

23.7.-24.7.84 GGU base camp (Greenhouse) 

81
0

32'N S1031'V DTM 21 WL 9657 

24.7.-27.7.84 Pileheden, Hall Land 

81
0

43'N 60
0

00'V UTM 21 VL 5168 

27.7.-30.7.84 Centrale Nyeboe Land 

81
0

43'N 57
0

00'V UTM 21 WL 0073 

30.7.- 2.8.84 Sultelejren, Warming Land 

81
0

45'N 54
0

00'V UTM 21 WL 5079 

2.8.- 5.8.84 Frankfield Bay, Nyeboe Land 

82
0

07'N 56
0

00'V UTM 21 WM 1720 

4. Indsamlet materiale 

Af de 45 arter hØjere planter, som blev observeret, blev der indsam

let materiale af de 42. En liste over arterne er angivet i Appendix 

2. Materialet befinder sig på Botanisk Museum, KØbenhavns Universi

tet. Christian Bay takkes for hjælp med identifikationen. 

d kf d d ul l , (o, o,) , En rens yrta un et ve S te eJren 81 45 N S4 00 V er overg~vet 

til Zoologisk Museum, der formentlig vil datere den med C-14. Et 

ulvekranium fundet i Nyeboe Land (81
0

43'N 57
0

00'V) opbevares på GFM. 

Der blev endvidere indsamlet mosser til RisØ til bestemmelse af 

tungmetaller, men det lykkedes desv.ærre ikke at finde de to efter

spurgte arter (Pleurozium schreiberi og Hylocomnium splendens) • 

5. Generelt for de besØgte områder 

Det generelle indtryk var en meget sparsom vegetation og et tyndt 

dyreliv. Det skal dog tilfØjes, at de besØgte områder ikke var re

pr.æsentative for NordgrØnland som helhed. Således er der langt flere 

moskusokser mod øst (vestgr,ænsen er nok Nyeboe Land), og vegetatio

nen er formentlig også frodigere i øst. 
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5.1. Topografi: Det centrale NordgrØnland deles af geologerne i tre 

l:ælter: "carbonat-platformen" n:ermest Indlandsisen, derpå et 

II fluss-tælte" og yderst mod kysten et "foldekæde-bælte n. Området er 

opdelt i "landelt af gennemgående nord-syd fjorde. 

Carbonat-platformen er et plateau af sedimentære bjergarter i 600--

1000 m's hØjde gennemskåret af typiske u-formede gletscherdale. 

Flussbæltet har blØdere, afrundede former og består på overfladen 

i~ af nedbrudte skifre. Foldekæden i nord består af forholdsvis 

lave, alpine bjerge. 

5.2. Vegetation: Vegetationen i de besØgte områder var meget sparsom, 

og der var kun beskedne arealer med sammenhængende vegetations~kke. 

Langt det meste må derfor klassificeres som "fjeldmark", der jo 

defineres ved, at vegetationen er åben. Fjeldmarken varierede imid

lertid fra næsten golde områder til noget, der nærmer sig hede eller 

~. Egentlig hede mangler, dertil er der for langt mellem dv.ærgbu

skene (arktisk pil, grØnlandsk fjeldsirnmer). Der fandtes få små 

typiske kær med kæruld, men de fleste vådområder burde nok klassifi

ceres som flydejordssamfund. Et karakteristisk tr.æk var fugletoppe

ne, dvs. enlige store stenblokke, der benyttes af fugle som udkigs

poster. Omkring disse blokke er vegetationen rigere, domineret af 

grcæsser. Lemminger er ofte hyppige her. 

Ialt blev der som nævnt fundet 45 arter af hØjere planter. Til sam

menligning kendes nu 106 arter fra Peary Land. 

Holmen (1957) opdelte Peary Land i to botaniske områder efter fore

komsten af kantlyng og fjeldsimmer. Kantlyng området er overvejende 

kystnært, mens fjeldsimmer-ornrådet er roere kontinentalt pr.æget. 

Kantlyng blev ikke fundet på de underSØgte lokaliteter i det centra

le NordgrØnland, mens fjeldsimmer forekom på tre af stederne. I 

Appendix 2 gives en liste over de fundne planter med noter vedrØren

de udhredelsestyper. 

Det blev på turen forsØgt at anvende GGU/GI's infrarØde optagelser 

over NordgrØnland som grundlag for vegetationskortLægning på samme 

måde/ som GFM/Botanisk Museum bruger falskfarvede infrarØde optagel-
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ser i Jameson Land. Udvalgte områder af GGU/GI-filmen blev affotogra

feret til 24 x 36 mm dias, og forstØrrelser heraf blev taget med i 

felten. ForsØget var ingen succes, idet billederne udelukkende rum

mede nuancer af blåt. De mØrkere områder kunne angive enten ~r 

eller vegetationslØse, fugtige områder. StØrstedelen af de underSØg

te arealer havde et meget tyndt vegetations~e, men der var også 

små kærområder, som "burde" være rØde på billederne. Det er endnu 

ikke opklaret, hvorfor dette ikke var tilfældet. 

5.3. Fugle og pattedyr: De besØgte områder lå stort set vest for 

rnoskusoksernes udbredelsesområde, og der blev kun set en enkelt 

okse. Desuden sås en hare, to ~ve og en lemming, men der var spor 

af disse dyr på alle lokaliteter. Geologerne berettede om ulve og 

talrige moskusokser Øst for de områder, vi så. Et ulvekraniurn (be

stemt af Kim Aaris SØrensen) blev fundet i centrale Nyeboe Land og 

en rensdyrtak ved Sultelejren. 

FØlgende arter fugle blev set på de fem lokaliteter: 

gæs 

stenvender 

islandsk ryle 

lille kjove 

gråmåge 

ismåge 

havterne 

sneugle 

rype 

snespurv 

- Frankfield Bugt (FB): spor 

- Centrale Nyeboe Land (NL): l, FB: l 

- NL: 8-10 i flok, Sultelejren (SL): l voksen med 2 

unger 

- Pileheden (PH): 5, NL: 2 voksne, l unge, SL: 1-2, 

FB: 1-2. Ynglende 

- SL: l, FB: l 

- Alert 

- NL: 2, SL: l, FB: 2 

- NL: l. Gylp andre steder 

- Greenhouse (GH): l voksen med 8 unger, SL: l voksen 

med 10 unger, FB: l 

- GH: 2 unger, NL: l voksen og l unge, SL: l 
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6. ForelØbig vurdering af de miljØmæssige aspekter af 

efterforskningsaktiviteter 

Vegetationsdækket er generelt sparsomt og dyrelivet tyndt. Efterforsk

ningsaktiviteter kan derfor tilrette1ægges således, at de miljØmæssi

ge konsekvenser bliver begroænsede. Færdsel på land bØr undgås i 

tØperioden, men senere på sæsonen vil eerdsel kunne ske på veldræne

de arealer med ringe vegetation uden problemer. Færdsel om vinteren 

vil ikke v.ære forbundet med v.æsentlige miljØproblemer, bortset måske 

fra eventuelle kælvningsområder for moskusokser. De miljØmæssige 

undersØgelser må koncentrere sig om at identificere særligt v.ærdiful

de områder med større vegetationsdekke og rigere dyreliv. 
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Appendix 1 

1. Pileheden (Hall Land) 24.7.-27.7.84 UTM 21 VL 5168 

Topografi: 

Pileheden er en stor flad slette omgivet af lave mor.ænebakker. Slet

ten måler ca. 2 1/2 x 6 km. Den er dannet af den store elv øst for 

sletten (Gråsten Elv). Overfladen er kun svagt bØlget. Geomorfologi

en af Polaris Forbjerg er nærmere beskrevet i Davies (1972). 

Logistik: 

Der er en afmærket bane for C-130 på 5000 fod med 2 x 500 fod over

run. Desuden er der en MI/Sirius-hytte. Banen kan åbenbart benyttes 

fra 9/7 (iflg. notater i hyttens gestebog), men den er givet meget 

blØd tidligere på sæsonen. OVerfladen er jævn og stabil, men svagt 

bØlget. 

Elve: 

Elven nord for sletten kunne uden besvær passeres i vandrestØvler, 

mens elven mod øst var op til 60 cm dyb. Tidligere på sesonen kunne 

den nok fylde hele det km brede flade elvieje, men formentlig 

tørrer begge elve senere ud. 

Det meste af Pileheden var dækket af udtØrringspolygoner med ca. 20 

cm diameter, og næsten hele sletten står nok under vand i tØbrudspe

rioden • 

Elven mod øst var svagt siltet. 

Vegetation: 

Vegetationsdekket er meget sparsomt. Fjeldsyre var den mest alminde

lige art - gennemsnitlig afstand måske 1/2 m. Arterne på sletten 

var: 
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Oxyria digyna (fjeldsyre) dominerende, spredt 

Salix arctica (arktisk pil) dominerende, men spredt 

Cerastium arcticum (arktisk hØnsetarm) aLmindelig 

Saxifraga oppositifolia (purpur stenb~k) almindelig 

Draba beliii (pude-draba) spredt 

Poa abbreviata (kort rapgr.æs) spredt 

Små hØjere partier med ~t vegetation forekommer med ca. 100 m's 
2 

mellemrum. Disse er på 1-4 m og har mange lemmingehuller. Vegeta-

tionen er her tæt, især af Poa abbreviata Draba beliii og Papaver 

radieatum (fjeldvalmue) • 

I fugtige lavninger (udtØrrede pytter) forekom Coehlearia groenlan

die a (grØnlandsk kokleare) og Juncus biglumis (toblomstret siv). 

Sletten er omgivet af flade, tørre mor.ænebakker med meget ringe 

vegetation. Snelejer er få og ikke serligt frodige. 

Pattedyr: 

Der blev set 1 r.æv 24/7 (forfulgt af to kjover). 

Lemmingehuller var almindelige på de ret spredte, lidt hØjere parti-

er. 

Hareefterladenskaber forekom, men kun lidt. Der sås ikke tegn på 

moskusokser. 

Fugle: 

Kun en art blev observeret, nemlig lille kjove, og de var få: 

24.7.84: 2 kjover 

25.7.84: 2 kjover, 3 kjover 

26.7.84: 5 kjover, 

27.7.84: 2 kjover, 

kjove 

kjove 

De få hØje sten på sletten var fugletoppe, og der var uglegylp ved 

flere af, disse. 
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Fisk: 

Elvene tørrer som nævnt nok helt ud sidst på sæsonen. VandfØringen 

er stBrkt variabel, og indtrykket er goldt. Der blev ikke observeret 

fisk. 

Andet: 

Det bLæser nok altid her, hvad også optegnelser i dagbogen tyder på. 

Et canadisk hold (John England, Dan Lemmen - Polar Continental Shelf 

Project) opholdt sig i Hall Land en måned (frem til 26.7.82) og 

klager over blæst, ikke en eneste moskusokse og manglende vegetation 

(sammenlignet med Ellesmere Island). 
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2. Centrale Nyeboe Land 27.7.-30.7.84 UTM 21 WL 0073 

Topografi: 

Det besØgte område omfattede to ca. 3 km brede u-dale. I midten 

lØber en langsomt flydende lavvandet elv. Den var op til 60-70 cm 

dyb og havde ret blØd bund. Elvens bredde varierer givet meget i 

lØbet af sæsonen. Den var nu 20-50 m, men tØrrer måske ud senere. 

Logistik: 

Der er ikke anlagt landingsbaner i området, men da det er fladt, kan 

der måske findes egnede steder. Området nær elven var blØdt, men 

ofte var der ret tørt kun 50 m fra vandet. Færdsel med lettere kØre

tøjer på land vil derfor nok kunne gennemfØres uden stØrre skader 

fra ultimo juli, såfremt områderne nær elven og snelejer/~r undgås. 

Mod sydvest er der nogle meget veldr.ænede, ~sten vegetationslØse 

områder, som må v.ære meget robuste over for f.ærdsel. 

Elve: 

Elven var klarvandet. Ved elektrofiskeri blev der set en fjeldØrred 

(ca. 12 cm), men på grund af blØd bund blev fiskeriet kortvarigt. 

Det er uvist, hvor en fjeldØrredbestand kan overvintre. 

Der voksede noget mos i elven, samt sabineg~s og polar~vehale på 

lavere vand. 

Vegetation: 

Nærmest elven (der dannedes 10 cm dybe fodspor) 

Alopecurus alpinus (polarr.ævehale) 

Juncus biglumis (to-blomstret siv) 

I vandet: 

Pleuropogon sabinei (sabinegroæs) (steril) 



15 

Længere fra bredden (ingen fodspor nu, bortset fra i mindre vådområ

der) : 

Salix arctica (arktisk pil) 

Saxifraga oppositifolia (purpur stenbræk) 

Oxyria digyna (fjeldsyre) 

Poa abbreviata (kort rapgræs) 

Draba beliii (pude-draba) 

Juncus biglumis (to-blomstret siv) 

Cerastium arcticum (arktisk hønsetarm) 

Minuartia rubella (rødlig norel) 

Papaver radicatum (fjeldvalmue) 

Alopecurus alpinus (polarrævehale) 

Jordbunden var mor.æne med varierende mængder af si1t. 

Desuden fandtes: 

Saxifraga caespitosa (tue-stenbr,æk) længere inde 

s. nivalis (sne-stenbr.æk) 

s. fo1iosa (gryn-stenbr.æk) 

s. platysepala (edderkop-stenbr.æk) 

Dalen nord for lejren var mindre frodig end syd for. 

Pattedyr: 

Spor af moskus blev set, men kun et sted, faeces blev set et sted og 

et gammelt kranium et andet. En r.æv blev set nær lejren 28.7. Lemmin

ger var almindelige, og en blev set. Hareefterladenskaber var ikke 

almindelige. Et ulvekraniurn blev fundet. 

Fugle: 

En sneugle holdt til nær lejren. Kjover var almindelige. Desuden 

blev set havterne, islandsk ryle og snespurv: 

lille kjove: 

sneugle: 

28/7: 2, 29/7: 2 voksne og l unge 

28/7: l 
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havterne: 28/7: 2 

snespurv: 28/7: unge, 29/7: 1 

islandsk ryle: 28/7: 8-10 

stenvender: 28/7: 
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3. Sultelejr (Nordlige Warming Land) 30.7.-2.8. UTM 21 WL 5079 

Topografi: 

Mor.ænebakker og nedbrudt fjeld. Landingsbane på gammelt delta ca. 

60-90 m.o.h. 

Logistik: 

Afmærket ca. 300 m landingsbane (iflg. GGU 260 m). "GrØfter" på 

tv-ærs af banen fyldt op med spade. Der var spor efter en tidligere 

landingsbane på ca. 200 m syd for den nu af-mærkede. 

Elve: 

Den store elv passerer det gamle delta i en dyb canyon. Ved begyndel

sen af den canyon er den et sted 1 m bred, men ellers kan elven ikke 

passeres. VandfØringen var meget stor, selv på dette tidspunkt. 

Vandet var meget siltet. 

Lige syd for deltaet var der en meget lille, ~larvandet elv. Mange 

udtØrrede, brede vandlØb fandtes i området. 

Vegetation: 

Rigere her end ved de to tidligere lejre. GrØnlandsk fjeldsimmer var 

almindelig her, men blev ikke noteret tidligere. Lådden troldurt 

også almindelig. 

på en flydejordsskråning nær kysten voksede: 

Salix arctica (arktiSk pil) 

Dryas integrifolia (grl. fjeldsimmer, rypelyng) 

Pedicularis hirsuta (lådden troldurt) 

Carea misandra (bue-star) 

Braya purpurascens (purpur-braya) 

Andre: 
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Melandrium apetalum (lygte-pragtstjerne) 

Chamaenerium latifolium (storblomstret gederams) ved elv4 

Mor.ænebakker med spredt bevoksning af: 

Salix arctica (arktisk pil) 

Saxifraga oppositifolia (purpur-stenb~k) 

Carex rnisandra (bue-star) 

Oxyria digyna (fjeldsyre) 

Dryas integrifolia (grØnlandsk fjeldsimmer) især på bedre 

drænede steder 

mere spredt desuden: 

Lesquerella arctica (arktisk kugleskulpe) 

Braya purpurascens (purpur-braya) 

Cerastium arcticurn (arktisk hØnsetarm) 

på fugtig skråning: 

Eriophorum triste (mØrk kæruld) 

Minuartia rubella (rØdlig norel) 

Andre: 

Draba groenlandica (grØnlandsk draba) 

~ beliii (pude-draba) 

Poa abbreviata (kort rapgr.æs) 

Equisetum arvense (agerpadderok) 

Pattedyr: 

Et par totter moskusokseuld, men ellers ingen tegn på okser. Tre 

sæler (ring~l?) på fjordisen. Efterladenskaber af harer og r.eve. 

Et gammelt rensdyrgevir blev fundet. 

Fugle: 
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Sneugle: Gylp 

Kj ove: 31/7: 1, 1/8: 1 

Rype: 31/7: l voksen med 10 ky_llinger 

Islandsk ryle: 31/7: l voksen med 2 unger (minds~) 

Havterne: 31/7: 

Gråmåge: 1/8: 1 

Snespurv: 1 /8: 1 



20 

4. Frankfield Bugt (Nyeboe Land) 2.8.-5.8.84 UTM 21 WM 1 720 

Topografi: 

Landingsbanen ligger i en elvdal i bunden af bugten. Dalen er 

omgivet af bjerge, hvis sider er dekket af skifferflager. 

Siltterrasser findes både ud mod bugten og på begge sider inde i 

dalen. 

Logistik: 

Der er en afmærket landingsbane (iflg. GGU 310 m) nær en Sirius-hyt

te. Småklitter omkring gr.æstotter viste, at den dominerende vind er 

sydlig. 

Vegetation: 

på landingsbanen bestod vegetationen af: 

Dryas integrifolia 

Salix arctica 

Saxifraga oppositifolia 

Pedicularis hirsuta 

I små kær var: 

Eriophorum triste 

E. scheuchzeri 

Pleuropogon sabinei 

Lidt hØjere var: 

Alopecurus alpinus 

Arctagrostis latifolia 

Salix arctica 

Juncus bigluntis 

Melandrium:apetalurn 

Eutrema edwardsii 



Polygonum viviparum 

Carex misandra 

Cerastium arcticum 

21 

Ved deltaets munding ved fjorden var små strandingslignende partier 

med spor af gæs. Vegetationen havde her rØdligt prceg og bestod af: 

Arctagrostis latifolia 

Juncus biglumis 

Alopecurus alpinus 

Salix arctica (lidt) 

Ranunculus sulphurens 

samt lidt mos 

på flydejord ved kysten forekom Saxifraga platysepala. Bakkerne vest 

for hytten var ofte næsten golde med enkelte valmuer, men på mere 

sil trige steder var: 

Salix arctica 

Saxifraga oppositifolia 

Oxyria digyna 

mos 

Poa abbrevlata 

Saxifraga caespitosa 

Cerastium arcticum 

Dryas integrifolia 

Draba belIii (lidt) 

Braya purpurascens 

Potentilla rubricaulis 

Eriophorum scheuchzeri 

på kær neden for siltterrasser inde i dalen var: 

Eriophorum triste 

Polygonum viviparum 

Salix arctica 

Carex misandra 

Dryas integrifolia 



Pedicularis hirsuta 

Oxyria digyna 

Saxifraga oppositifolia 

mos 

Draba belIii 

Papaver radicatum 
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Taraxacum sp. blev fundet mellem Dryas og pil på siltblandet ur. 

Pattedyr og fugle: 

Der blev set en enkelt moskusoksetyr nær hytten, men på den anden 

side af elven. Desuden blev der set en hare ca. 300 m.o.h. i et ret 

goldt område. Der var desuden spor af lemminger og r.æve. 

FØlgende arter fugle blev set: 

gæs: efterladenskaber på strand~gslignende vegetation ved 

bugten mellem siltbakker. 

stenvender: 2/8: 1, 3/8: 1 

lille kjove: 3/8: 1, 4/8: 1, 5/8: 1 

gråmåge: 3/8: 1 

havterne: 3/8: 2 

sneugle: gylp 

rype: 4/8: 1 
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Appendix 2. Fund af højere planter. !Il Q) 
ro ~ 

(H = herbarium, X = noteret) . c "'d ::>t 
C rU H ri .w 

Udbredelsestype som angivet i Holmen Q) Q) ....:l 'ri Q) 
(I) ro Q.) • ..-1 

(1957) , idet C = kant1yng-området, ro Q) Q.) ri 4-1 'O .o .r::: o Q) ~ Q) 

D fje1dsirnrner-området og Q) .o +> c H 
::> ri Q) ri ro .!l 

U = almindeligt udbredt C> .,-j ::>t ::s H 'O 
C> Pol Z Cl} li.! ::> 

Equisetum arvense ager-padderok H 

Cystopteris fragilis skør bægerbregne H 

Ranunculus sulphureus polar ranunkel H H U 

Dryas integrifolia grl. fjeldsirnrner H X X D 

Potentilla rubricaulis rødstænglet post H H H H 

Saxifraga nivalis sne-stenbræk H C 

S. cernua knop-stenbræk H H 

S. platysepala edderkop-stenbræk H H 

S. caespitosa tue-stenbræk H H X C 

S. oppositifolia purpur-stenbræk H X X X U 

Chamaenerion latifoliurn storblomstret gederams X 

Papaver radicatum fjeld-valmue X X X X U 

Draba subcapitata tromrneskinds-draba H H 

D, arctica/groenlandica arktisk/grønlandsk dr. H H H 

D. bellii pude-draba H H H H H H 

D. arctogena bjørne-draba H D 

Eutrerna edwardsii polar-ræddike H D 

Cochlearia groenlandica grl. kokleare H H U 

Lesquerellc. arctica arktisk kugleskulpe H H D 

Braya thorild-wulffii Thorild Wulffs braya H D 

B. purpurascens purpur-braya H H H H D 

Cardamine bellidifolia fjeldkarse H 

Salix arctica arktisk pil H H X H X U 

Oxyria digyna fjeldsyre X X X X U 

Po1ygonurn viviparum topspirende pileurt H H U 

Cerastium arcticurn arktisk hønsetarm H H H X H 

C. rege1ii polar hønsetarm H H H 

Stellaria crassipes stilk fladstjerne ssp. H U 

Minuartia rubella rødlig norel H H H U 

Melandriurn apetalum lygte-pragtstjerne H H 
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M. triflorurn treblornstret-pragtstjerne H D 

Pedicularis hirsuta lådden troldurt H X H 

Taraxacum .purnilurn spæd mælkebøtte H 

Juncus biglumis toblomstret siv H H H X U 

Luzula arctica sne-frytte H U 

Eriophorum scheuchzeri polar-kæruld H 

E. triste mørk-kæruld H H X 

Carex stans tundra star H 

C. misandra bue-star H H 

Poa abbreviata kort rapgræs H H H H H U 

Puccinellia angustata smal toppet annel græs H H H U 

Pleuropogon sabinei sabinegræs H H H 

Phippsia algida sneg ræs H H 

Cescharnpsia brevifolia stiv bunke H 

Alopecurus alpinus polar-rævehale H H H H 

Peary* 

Fordelt på udbredelsestyper: ialt Land 

Almindeligt udbredt (U) 6 11 11 9 12 15 35% 
30% 

Dryas-typer (D) 5 l O 3 4 7 25% 
14% 

Cassiope-typer (C) l O 2 O l 2 16% 
4% 

Øvrige 6 6 7 10 15 21 25% 
47% 

lalt 18 18 20 22 32 45 

* Holmen (1957): The vascular plants af Peary Land, North Greenland. 

M.o.G. 124 (9): 1-149 
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