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Oplysninger om forekomsten af havpattedyr i f jord- og havområderne 

omkring Jameson Land kan findes hos bl.a. Scoresby (1823), Bay 

(1896), Winge (1902), Pedersen (1930), SØlberg (1980) og Born 

(1983). Alle tilgængelige oplysninger om havpattedyr i østgrØnland 

er fornylig opsummeret af Dietz et al. (1985). 

De nævnte kilder giver tilsammen et vist indtryk af havpattedyrenes 

fordeling i tid og rum, men på grund af oplysningernes ofte noget 

usystematiske natur er de ikke anvendelige i den mere detaljerede 

beskrivelse af havpattedyrenes fordeling, der er nØdvendig for at 

kunne vurdere de Øgede tekniske aktiviteters indflydelse på havpat

tedyrene i området. 

på baggrund af dette gennemfØrte GrØnlands Fiskeri- og MiljØunder

sØgelser for Råstofforvaltningen for GrØnland i 1983 et flyobserva

tionstogt med det formål at undersØge fordelingen af havpattedyr i 

f jord- og havområderne omkring Jameson Land i september måned. De 

forelØbige resultater fra dette togt er blevet præsenteret i Larsen 

(1983) og Larsen (1984). 

For at kunne belyse år-til-år variationen i fordeling og antal for 

havpattedyrene i f jord- og havområderne omkring Jameson Land gennem

fØrtes et lignende flyobservationstogt i september 1984. Nærværende 

rapport præsenterer de forelØbige resultater fra dette togt. 

GrØnlands Miljøundersøgelser 
Biblioteket 
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METODER 

Togtet blev gennemfØrt i samme periode som i 1983, d.v.s. i period

en 18. til 24. september 1984 og omfattende de i fig. viste om

råder. 

Til flyvningerne blev benyttet den samme maskine som i 1983 (Parti

navia P68 Observer), ligesom fremgangsmåden under observationflyv

ningerne nøje fulgte den i 1983 fastlagte procedure (se Larsen, 

1983). 

Dækningsgraden var ligeledes den samme som i 1983, d.v.s. omkring 

30% i Scoresby Sund og Hall Bredning og omkring 25% i Kong Oscar 

Fjord. De gennemflØjne transect-linier er vist i fig. 1. 

ISFORHOLD 

Isforholdene i undersØgelsesområdet under 1. gennemflyvning er vist 

i fig. 2, mens isforholdene under 2. gennemflyvning af Scoresby 

Sund og Hall Bredning er vist i fig. 3. Isforholdene under flyvning

erne i 1983 er til sammenligning vist i fig. 4 og 5. 

Under 1. gennemflyvning var der i det meste af Kong Oscar Fjord, 

Scoresby Sund, Hurry Fjord og Hall Bredning samt i de ydre dele af 

Nordvestfjord, Øf jord, Gåsefjord og i hele FØnfjord et isdække på 

under 1/10 af overvejende ældre isflager. De indre dele af Nordvest

fjord og Gåsefjord og hele RØdefjord havde et isdække på mellem 4 

og 9 tiendedele, 

lem. Den indre 

for det meste ældre flager med en del gråis imel

del af Øf jord, hele Harefjord og Rypefjord havde 

ligeledes et isdække på mellem 4 og 9 tiendedele, men overvejende 

af tyndis og gråis. Den inderste del af Carlsberg Fjord og hele 

Nathorst Fjord var dækket af fastis, mens der i den mellemste del 

af Carlsberg Fjord og den indre del af Fleming Fjord var mellem 7 

og 9 tiendedele opbrudt flageis. Langs Liverpool Land varierede 

isdækket fra 1 til 9 tiendedele af overvejende ældre flager. 

Under 2. gennemflyvning, der kun omfattede Hall Bredning, Scoresby 

Sund og Hurry Fjord, havde isforholdene ændret sig noget, idet der 

nu i Hall Bredning var mellem 4 og 6 tiendedele isdække og i den 

indre del af selve Scoresby Sund mellem 1 og 3 tiendedele. I den 

ydre del af Scoresby Sund varierede isdækket en del, men generelt 

var der tale om en forØgelse i forhold til 1. gennemflyvning. I 

både Hall Bredning og Scoresby Sund skyldtes det forØgede isdække 

nyisdannelser, for det meste som tyndis, men også en del som gråis. 

Se evt. Anon. (1969) f?r .~n , fo~~la~~ng på ~en anvendte isterminologi. 
1<., • "' . .. " •• 
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SIGTFORHOLD 

Nedenstående tabel viser hvorledes observationsflyvetiden i procent 

fordelte sig på de kategorier af "sea staten, 

under flyvningerne i 1983 og 1984. 

Sea state 

O 

1 

2 

3 

4 

1983 

45 

35 

12 

5 

1984 

27 

40 

2 1 

10 

der blev registreret 

Det fremgår umiddelbart af tabellen at observationsforholdene gene

relt var dårligere i 1984 end i 1983, idet en større del af obser

vationsflyvningerne er foretaget under sub-optimale forhold, d.v.s. 

ved "sea-state" lig 1 eller derover. 

RESULTATER 

Narhvaler 

Der blev observeret ialt 65 narhvaler, heraf 7 kalve under flyvnin

gerne i september 1984. Den geografiske fordeling af observationer-

ne af de enkelte grupper af narhvaler er vist i fig. 6 sammen med 

oplysninger om antallet af narhvaler i hver gruppe, deres svømmeret

ning samt dato for observationerne. 

Af de ialt 9 grupper af narhvaler blev 1 observeret i den ydre del 

af Gåsefjord og 1 i den nordligste del af Hall Bredning, mens de 

resterende 7 grupper alle blev observeret i den ydre del af selve 

Scoresby Sund. 

Svømmeretningen på observationstidspunktet blev noteret for alle 9 

grupper af narhvaler. Som det fremgår af fig. 6 var 6 af de 7 grup

per observeret i den ydre del af Scoresby Sund på vej udad. De to 

hvaler observeret i Gåsefjorden svØmmede udad mod Scoresby Sund, 

mens de tre hvaler observeret i den nordligste del af Hall Bredning 

svØmmede mod Nordvestfjords munding. 

Ringsæler 

Der blev observeret ialt 33 ringsæler under flyvningerne i septem

ber 1984. Den geografiske fordeling af disse observationer er vist 
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i fig. 7, hvor det ses at der blev observeret ringsæler i alle de 

undersØgte områder, bortset fra Kong Oscar Fjord, Nordvestfjord og 

Hurry Fjord. 

De 5 ringsæler observeret i Carlsberg Fjord befandt sig alle på den 

faste is i bunden af fjorden, mens kun 1 af de Øvrige 28 ringsæler 

blev observeret på en isflage. 

Remmesæler 

Der blev observeret ialt 7 remmesæler under flyvningerne; 

grafiske fordeling af disse er vist i fig. 7. 

DISKUSSION 

Narhvaler 

den geo-

Sammenligner man resultaterne fra observationsflyvningerne i septem

ber 1983 (Larsen, 1983) med resultaterne fra flyvningerne i septem

ber 1984, fremgår det umiddelbart, at der i 1984 blev observeret 

langt færre narhvaler i Scoresbysund-området end i 1983 (ca. 1.5 

hvaler per flyvetime i 1984 mod ca. 6.0 hvaler· per flyvetime i 

1983). Denne forskel kan ikke alene forklares ved de dårligere ob

servationsforhold. En anden v.æsentlig forskel på de to år er, at 

langt de fleste narhvaler (omkring 90%) i 1984 blev observeret i 

den yderste del af Scoresby Sund, hvorimod observationerne i 1983 

var mere jævnt fordelt over hele området, med kun omkring 30% i den 

yderste del af Scoresby Sund. 

De foreliggende data giver imidlertid ikke nogen mulighed for at 

afgØre, om de nævnte forskelle skyldes, at færre narhvaler har be

nyttet Scoresby Sund området som sommeropholdssted i 1984, eller om 

de Skyldes, at stØrstedelen af narhvalerne havde forladt Scoresby 

Sund området fØr observationsflyvningerne påbegyndtes i 1984. Infor

mationer fra fangere i Scoresbysund om at de havde observeret flok

ke af narhvaler trækkende ud af Scoresby Sund fØr observationsflyv

ningernes start i september 1984 peger imidlertid på den sidstnævn

te forklaring som den mest sandsynlige. 

Som nævnt i rapporten over observations flyvningerne i Scoresbysund

området i september 1983', må to faktorer formodes at øge en v.æsent-

lig indflydelse på narhvalernes fordelingsmØnster: 

og 2. fordelingen af potientie1le fØdeemner. 

1. is forholdene 
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Der vides så at sige intet om fordelingen af potentielle fØdeemner 

i Scoresby Sund området, og det kan derfor ikke afvises, at ændrin

ger i antal og/eller fordeling af disse kan have forårsaget den 

konstaterede forskel i narhvalernes udbredelsesmØnster mellem 1983 

og 1984. 

Sammenligner man imidlertid isforholdene i de undersØgelsesår, vil 

man bemærke en forskel i isdækkets udbredelse, idet der i 1984 var 

et meget udbredt nyislæg specielt i den sidste del af undersØgelses

perioden (se fig. 3). Hvorvidt dette islæg eller de dermed forbun

dne nedsatte overfladetemperaturer har haft nogen indflydelse på 

narhvalernes udbredelsesmØnster, det være sig direkte, eller indi

rekte f.eks. gennem indvirkninger på fordelingen af potentielle 

fØdeemner, kan ikke afgØres på det foreliggende grundlag. 

Det fremgår således, at hvis man Ønsker at kunne vurdere en øget 

teknisk aktivitets indflydelse på f.eks. narhvalerne i Scoresby 

Sund området, er det ikke tilstrækkeligt at undersØge narhvalernes 

tidsmæssige og geografiske fordeling, man må også undersØge de fak

torer, der Øver en væsentlig indflydelse på narhvalernes fordeling 

og antal som f.eks. fordelingen af potentielle fØdeemner. Ændringer 

i disse faktorer må naturligvis registreres sidelØbende med de Øv

rige undersØgelser for at gøre det muligt at afgØre hvorvidt en 

eventuel konstateret ændring i havpattedyrenes antal eller forde

ling skyldes de tekniske aktiviteter eller om den er forårsaget af 

naturlige svingninger i f.eks. isforhold eller fØdetilgængelighed. 

Ringsæler 

Der blev under flyvningerne i september 1984 observeret betydeligt 

færre ringsæler per flyvetime end i året fØr (ca. 0.8 ringsæler pr. 

flyvetime i 1984 mod ca. 3.7 ringsæler pr. flyvetime i 1983). Selv 

om observationsforholdene generelt var dårligere i 1984 end i 1983, 

forekommer det ikke sandsynligt, at dette forhold alene kan forekla

re forskellen. også fordelingsmæssigt adskiller 1984-observationer

ne sig fra observationerne foretaget i 1983. Mens der i 1983 blev 

observeret en hØj koncentration af ringsæler i den indre del af 

Øf jord og i Harefjord, blev der i 1984 kun set 1 sæl i samme områ

de. En anden bemærkelsesv.ærdig forskel er, at der i 1984 overhove

det ikke blev observeret sæler i Nordvestfjord. 

Ringsælernes fordeling og antal styres antageligt af de samme typer 

faktorer som for narhvalernes vedkommende, d.v.s. primært af isfor

holdene og af fordelingen af potentielle fØdeemner, og som for nar

hvalerne gælder det, at der intet specifikt vides om de potentielle 

fØdeemners fordeling i Scoresbysund området. 
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Den konstaterede ændring i ringsælernes forekomst fra 1983 til 1984 

bliver ikke mindre bemærkelsesv.ærdig af, at man umiddelbart ville 

forvente at de sæler, der ifØlge bl.a. Born (1984), opholder sig i 

de indre dele af Scoresby Sund fjordkomplekset i vinterperioden, 

måtte være tilstede ved nyislæg for at lave åndehuller i isen inden 

denne bliver for tyk. 

KONKLUSION 

1. Der er konstateret en v.æsentlig forskel fra 1983 til 1984 i ud

bredelse og antal af både narhvaler og ringsæler i Scoresby 

Sund området. 

2. Det er ikke muligt entydigt at forklare denne forskel ud fra ek

sisterende data. 

3. Der bØr indsamles data, der kan belyse hvilke forhold der styrer 

havpattedyrenes udbredelse og antal i Scoresby Sund området. 
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