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o. Sammenfatning. 

I oktober 1988 blev fjeldØrredbestanden i elven ved Itillersuaq 

undersØgt i forbindelse med planer om guldudvinding i området. 

Elvområdet bliver idag udnyttet rekreativt af befolkningen fra 

Nanortalik, der bl.a. i efterårsmånederne fisker fjeldØrred. 

Elven har en bestand af fjeldØrreder i de nederste 6 km af elven 

afgrænset af et vandfald i 250 m o.h. Ovenfor faldet findes ingen 

fjeldØrreder. I bestanden forekommer to livsformer; Ørreder som 

hvert år foretager en sommervandring ud i fjorden (anadrome eller 

vandrende Ørreder) og Ørreder som forbliver i elven hele året 

(stationære Ørreder). Fiskeri drives kun på anadrome Ørred. Begge 

Ørredformer aftager i stØrrelse fra faldet mod elvmundingen. Den 

gydende del af den anadrome bestand er koncentreret op mod faldet, 

ikke-gydende anadrome Ørreder dominerer i den miderste elvs træk

ning, mens ungfiskene (parr-stadiet) er ensartet fordelt i hele 

elvsystemet. 

Den største anadrame fjeldØrred blev målt til 48 cm, mens den 

mindste var ca. 12 cm. Den største stationære fjeldØrred måltes 

til 26 cm. Udfra aflæsninger af Øresten er aldersstrukturen i be

standen bestemt. De yngste fjeldØrred, som er begyndt på deres 

årlige vandring ud i fjorden er 3 år. De ældste anadrome Ørred 

blev bestemt til 14 år. De ældste stationære Ørred i elven blev 

bestemt til 9 år. 

Udfra analyse af elektrobefiskninger i elven er den samlede ana

drome bestand beregnet til omkring 5000 fjeldørred hvilket giver 

en gennemsnitlig tæthed på 0.1 fisk per m2 . Sammenlignet med andre 

fjeldØrredbestande i grØnlandske elve er den estimerede tæthed at 

regne for normal. 

Udvandringen til havet starter i en alder af 3 år og hos de 6 

årige fjeldØrreder er alle anadrome påbegyndt den årlige ud

vandring i havet. Ved overgangen til anadrom levevis forøges 

væksten markant, således at den årlige længdetilvækst hos en 3 

årig anadrom ørred er ca. 5.5 cm mod 2.5 cm hos en tilsvarende 

stationær ørred. Udover at længdetilvæksten forØges ved ud-

vandringen, er konditionen også stigende med længden hos den ana

drome Ørred indtil kØnsmodningen. 
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Både stationær~ og anadrome ørreder bliver tidligst kØnsmodne som 

4 årige, mens ikke-gydende anadrome Ørreder findes i alle alders

klasser, hvilket tyder på at den enkelte Ørred springer gydningen 

over visse år. Gydningen finder sted på hele elvstrækningen op til 

faldet, med de største koncentrationer af gydende Ørreder umid

delbart op til faldet, hvor også de største individer findes. I 

undersØgelsesp~rioden i medio oktober synes gydningen generelt at 

være overstået, hvorfor den formentlig i Itillersuaq foregår 

ultimo september til primo oktober. 

En udvinding af guld i området som planlagt vil berØre de nederste 

3 km af elven. I den årrække arbejdet står på forventes det at 

fjeldørreder vil forsvinde på dennne strækning. Såfremt der under 

arbejdet er fri passage til fjorden fra elvstykket beliggende 

ovenfor det berørte område, vil fjeldØrredbestanden i denne del af 

elven ikke påvirkes. En genetablering af ørredbestanden i den 

nedre del af elven kan fremskyndes ved dels at efterlade området 

attraktivt m.h.t. gydepladser og fødemuligheder og dels at udsætte 

ungfisk i systemet. 
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1988-irni oktoberimi Itillersuup eqqaani kuummi eqaluit misissuif

figineqarput tarnaani guultisiulersaarnermut atasumik. Kuup eqqaa 

ullumikkut Nanortalimmiunit sukisaarsarfigineqartarpoq, soorlu 

ukiakkut ilaatigut eqalunniarfigalugu. 

Kuup appasinnersaani 6 km-nik isorartutigisurni imrnap qaavaniit 250 

m-it qutsissusilikkut qorlortumik killilerneqarsimasumi kuuk eqalo

qarpoq. Kuup eqalui assigiinngitsut marluupput; eqaluit ukiut tamaasa 

aasakkut kangerlummut sisusartut (anadrorne imaluunniit eqaluit nuut

tartut) aamrnalu kuummiiginnartartut ukioq kaajallallugu (uninngaannar

tut). Eqallut nuuttartut kisimik aalisarneqartarput. Kuup eqalui as

sigiinngitsut marluk taakku tarnarrnik qorlortumiit kuup akuanut piu

sartut angissutsimikkut assigiinngillat. Eqallut nuuttartut suffisar

tortaat qorlortup qanittuanut katersuunnerusarput, suffinngitsut 

nuuttartut kuup qiterpasissuaniinnerusarlutik, eqalukkat kuumrni ta

rnarmiusumi siumugassaatillugit. 

Kuup eqalui nuuttartut annersaat 48 cm-nik takissuseqartutut uuttor

neqarpoq, minnerpaartaat 12 cm-it missaanniittoq. Eqallut uninngaan

nartut annersaat uuttorneqartoq 26 cm-iuvoq. Sissiisa misissorneri

sigut eqallut ukiui paasiniarneqarput. Kuup eqalui piaraanerpaat 

ukiumoortumik kangerlummut ingerlaalersut ukiunik 3-nik pisoqaassuse

qarput. Nuuttartut utoqqaanersaat 14-nik ukioqartut paasineqarpoq. 

Eqallut kuummi uninngaannartartut utoqqaanersaat g-nik ukioqarput. 

Kuurnmi innaallagiarsorluni misissueqqissaarnerit tunngavigalugit 

eqallut nuuttartut tamarmiusut SOOO-iusutut naatsorsorneqarput agguaqa

tigiissillugu ataatsimoortukkuutaartarnerat rn2-imi ataatsimi aalisak

kamut O,1-imut naatsorsuunneqarluni. Kuup eqaluinut Kalaallit Nunaata 

kuuini allani uurnasuusunut sanilliullugu ataatsimoortukkuutaarnerat 

allanisulli ittutut missangersorneqarpoq. 

Imaanut ingerlaarnerat 3-nik ukioqalerneranni aallartittarpoq, kuul-

l l nuuttartuni k' l' 't 'k uk' "l u eqa ulnl b-nlK u lU lnnl amarml lut tarnaasa lmaanut lnger aar-

tarnerat pisalereersimavoq. Nuuttartutut aallartinneranni alliartor

nerat rnalunnartumik sukkatsittarpoq, taamaasilluni eqallup nuuttartup 

pingasunik ukioqalernermini takissusia 5,5 cm-it missaanniittarpoq 

eqallup kuurnmiiginnartartup taamatulli ukiullip takissusia 2,5 cm-it mis

saanniitillugu. Kangerluup imaanut ingerlaarnermi alliartornerulersar

nerisa sania tigut 'Ipeqqissusiat II aamma alliartornerat ilutigalugu 

annertusiartortarpoq eqalunni nuuttartuni kinguaassiorsinnaanngornerat 

tikillugu. 
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Kuup eqalui uninngaannaTtartut nuuttartullu siusinnerpaamik kinguaas

siorsinnaanngortarput 4-nik ukioqaleraangamik, eqallut nuuttartut suffi

neq ajortut qassinilluunniit ukiullit siurnugassaatillugit, tarnaturna 

paasinarsitillugu eqallut ataasiakkaat ukiut ilaanni suffinngitsoorsin

naasarnerat. Kuuk qorlortoq tikillugu tamani tamaani suffiffiusarpoq, 

eqallut suffisut qorlortup qanittuani eqimannerpaasarlutik, tamaanilurni 

aamrna anginerpaat siumugassaasarlutik. Piffissarni misissuiffiusumi 

oktoberip qiteqqunnerani pisumi ataatsimut isigalugu suffineq naarnmas

sereersimasorinarpoq, tamaattumillu ilimanarluni Itillersuarrni 

septemberip naaneraniit oktoberip aallartinneranut suffineq pisartoq. 

Piffimmi tamaani pilersaarutaasutut gulltisiulernerup kuup ilaa appa

sinnersaa 3 km-it missaanniittoq attorneqartussaavoq. Ukiuni arlalinni, 

guultisiornemp fu~rlanneqarfigisaani, pineqartumi tamaani eqaluerukku

maarnissaa ilimagisariaqarpoq. Guultisiornerup naiaani kuup ilaaniit 

attorneqartumiit kangerlurnrnut eqaluit ingerlaarfiat akornusersorneqar

nani arnmatinneqassappat kuup ilaani tamaani eqallut akornuserneqartus

saassanngillat. Kuup aappasissortaata eqaloqarfinngorteqqinniarnissaa 

piaarturnik piviusunngortinneqarsinnaassaaq ilaatigut piffik tamanna 

suffiffiusarnissaa aalisakkanullu nerisassaqarfiusinnaanera eqqarsaa

tigalugit paarilluakkatut aserutsaalioraanni ilaatigullu piaqqanik 

kinguaassiortitassanik pilersortaraanni. 
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Investigations on arctic ehar was earried out in Itillersuaq river 
in October 1988 in connection with considerations en goldmining. 
The area has a recreative funetion and lecals from the town Nanor
talik fish arctic char in the autumn. 

Arctic char is found in the lower 6 km ef the river delimited by a 
waterfall in 250 meter altitude, above which no char is found. Two 
form of lifes are distributed in the river; char, which every sum
mer migrate to the sea (anadromous char) and char which stay in 
the river all year round (resident char). Fishery is only carr1ed 
out on the anadromous form. Lengths of both forms are decreasing 
from the waterfall to the mouth of the river. The spawning part of 
the anadromous char are mainly distributed upstream, the none
-spawning part predominates in the middle part of the stream, 
whereas young-fish (parr) are commonly distributed. 

Anadromous char was found in the length interval 12 to 48 cm, 
while biggest residents were 26 cm. An age distribution of the 
char population was made on the basis of age-readings of otoliths. 
Youngest anadromous char (smolts) were determined to 3 years old, 
while the oldest anadromous were 14 years old. Oldest residents 
were aged to 9 years old. 

On the basis of results from electrofishing, the total anadromous 
population was estimatet to about 5000 specimens which gives a 
density on 0.1 ehar per sq.meter. In comparison with other arctic 
char populations in Greenland, the estimated density is within the 
normal level. 

Migration to the sea starts at age 3 and at age 6 all anadromous 
char hav~ started the yearly migration to th~ sea. Growth in
creases markedly af ter the first summer in the sea. ThuB the 
yearly growth of an anadromous char at age 3 is about 5.5 cm in 
comparison with 2.5 cm for an age 3 reSident char. AIso the condi
tion increases with length from the first sea-migration until 
becomming sexual mature. 

Both residents and anadromous char attain maturity from age 4) but 
none-spawning anadromous char are observed in all age groups. This 
ean be interpreted as the individual char omits spawning some 
years. Spawning takes place over the hole distance up to the 
waterfall, with greatest abundance and length of spawning fish in 
vicinity of the waterfall. Generaily spawning have aiready occur
red at the time of the investigations medio Oetober, therefore 
spawning in Itillersuaq probably takes place late in September and 
early October. 

A goldmining as considered will affeet the lowest 3 km of the 
river. During the mining activities arctic ehar will probably 
disappear at the affected part of the river. Provided that passage 
is open between the uppper part of the river and the fiord during 
mining, the ehar population in the upper part of river will not be 
affected. Re-establishment of the ehar population in the lower 
part of the river can be accellerated by leaving the area attrac
tive with fx. spawning places and feeding grounds. Further it can 
be considered to transplant young arctic char from rivers nearby. 
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I forbindelse med en eventuel fremtidig udnyttelse af guldfore

komster ved Itillersuaq, Nanortalik, blev der i oktober 1988 fore

taget en undersØgelse af fjeldØrredbestanden i elvsystemet ved 

Itillersuaq. 

Guldet findes i området som fint partikulært materiale i de lØse 

aflejringer i dalbunden. Udvindingen vil indebære en endevending 

af alle lØse aflejringer l de nederste ca. 3 km af dalstrækningen, 

hvilket vil bevirke at elven vil ændre lØb og karakter under 

arbejdet. Denne omlægning af elven kan forventes at påvirke be

standen af fjeldørred drastisk, hvorfor nærværende undersØgelse 

blev iværksat med formål at give en status over fjeldØrredbe

standen, for derigennem at kunne rådgive omkring en regulering af 

udvindingsarbejdet og den fØlgende retablering af området efter en 

minedrift. UnderSØgelserne i felten blev foretaget 8.-18. 

1988, af Marie-Louise Lemgart (GM), Christian Glahder 

Jesper Boje (GF). 

oktober 

(GM) og 

Rapporten giver en generel beskrivelse af fjeldørredernes for

deling i elven, samt udvalgte biologiske emner af betydning for en 

generel beskrivelse af bestandens nuværende status. Desuden er 

givet en vurdering af bestandens stØrrelse og tæthed på baggrund 

af en semikvantitativ undersØgelsesmetode. 

2. Det berØrte område. 

på fig.1 er vist et oversigtskort over det berørte område. Dalen 

Itillersuaq er beliggende ca. 30 km nord-Øst for Nanortalik. Selve 

dalen er SV-NØ vendt, omgivet af hØje granitfjelde (Kirkespiret 

1590 m) og munder ud i Sarqa-fjorden. Stedet har hØj rekreativ 

værdi og anvendes i sommermånederne som udflugtsmål af beboere i 

Nanortalik, hvor der bl.a. drives fiskeri efter fjeldØrred i 

fjordmunding og elv. Der er desuden registreret norrØn bebyggelse 

ved fjordmundingen i form af to ruingrupper på mindst 22 ruiner 

(GrØnlands Landsmuseum 1988). 

Elven udspringer ca. 18 km oppe i dalen i en sø ca. 700 m o.h .. 

Ca. 6 km oppe ad elven i 250 m o.h. er et vandfald, hvilket fjeld

ørreden ikke kan forcere. Undersøgelserne har derfor begrænset sig 
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til strækningen fra faldet til elvmundingen ved fjorden. Denne 

strækning er forholdsvis ensartet, jævnt faldende fra en hØjde af 

250 m ved faldet til mundingen (Q m). Elvlejet består øverst ved 

faldet (ca. 4,5-6 km fra mundingen) af store blokke med tilsvaren

de store huller og pools og et varieret løb. på hele strækningen 

udgØres bredderne af blokke og større sten. De nederste ca. 4,5 km 

af elvløbet er relativt ensartet, vekslende mellem stryg og mere 

rolige passager. Elviejet består af større sten og grus. Jævnligt 

forekommer mindre huller for enderne af stryg og enkelte store 

blokke danner mindre huller og sprækker. på den sidste kilometer 

Tolr",~~ ... g, ~...;" 

S'1C3:ø~~~ 
A."itsG"1iIIt ,. ! ~.tia 

Kort over Nanortalikområdet med det undersØgte område 

Itillersuaq indrammet. 
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inden mundingen, optræder enkelte partier med græsbrinker og elven 

er på dette stykke noge~ bredere. Gennemsnitlige værdier af bredde 

og dybde for de forskellige habitattyper er givet i afsnit 5.3. på 

d~n nederste 6 km lange strækning er tre tillØb af betydning, så

ledes fra syd ca. 2 km oppe og fra nord ca. 3 og 5 km oppe (se 

fig.2) . 

Vandføringen blev oven for faldet målt til ca. mens 

vandfØringen umiddelbart fØr mundingen i fjorden blev målt til ca. 

1.7 m3sek-'. Ledningsevnen i hovedelven såvel som i tillØbene var 
o - 1 • 

stabil i hele perioden pa 27-28 umho cm 

Kort over Itillersuaq. Befiskede stationer (1-18) er 

angivet, ligesom vandfaldet i kote 250 er angivet med 

pil. Nederst til hØjre er et stykke af fjorden med

tegnet. 
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Fjeldørreden's ungfiskestadie lever i ferskvand hele året. Ung

fiskene har karakteristiske mØrke 'fingermærker' (parr-mærker) på 

siden. Ved en alder af ca. 3 år kan den ændre livsform og kan 

enten udvikle sig til en havvandrende fjeldØrred (anadrom) eller 

forblive stationær. 

Ved overgangen til den anadrome livsform, begynder en årligt til

bagevendende sommervandring til havet og samtidig forsvinder parr

-mærkerne og fisken bliver sØlvblank. Udvandringen sker i forårs

månederne, maj-juni. Under opholdet i havet bevæger fjeldØrreden 

sig sjældent længere væk fra mundingen af moderelven. Da fØde

betingelserne er langt bedre i havet end i elven øges væksten 

markant efter fjeldØrreden begynder sin anadrome tilværelse. 

Anadrome fjeldØrred har således typisk en årlig længdetilvækst på 

ca. 5 cm i modsætning til parr-fisks tilvækst på ca. 2 cm. Ved op

vandringen i elven i juli-september, vandrer de stØrste individer 

først op. Disse individer vandrer samtidig også længst op i elven 

for at gyde. Den anadrome fjeldørred bliver tidligst kØnsmoden i 

en alder af 3-5 år. Gydningen finder sted i september-oktober 

umiddelbart efter opvandringen. I forbindelse med gydningen skif

ter fjeldØrreden farvetegningi ryggen bliver da grålig til sort J 

bugen stærkt rØd og finnerne får hvid forkant. Endvidere har han

nerne udviklet en typisk 'krog'underkæbe. Æggene, der har en dia

meter på ca. 5 mm, lægges i en grube gravet af hunnen, og klækkes 

fØrst det fØlgende år i apri~. Det er uvist om fjeldØrreden gyder 

hvert år efter den er blevet kønsmoden. Ældre ikke-gydende blanke 

fisk fanget i elven i efterårsmånederne, kan næppe forklares som 

individer der endnu ikke er blevet kØnsmodne, men er mere sandsyn

ligt fiSK, der overspringer gydningen enkelte år. 

FjeldØrreden kan efter parr-fisk stadiet også forb~ive i en sta

tionær form, der aldrig foretager udvandring i havet. Som regel er 

det hanner der forbliver stationære former, men også hunner kan 

blive det. Da disse fisk er afhængige af relative små fØdeemner 

som myggelarver o.a. er væksten fØlgelig langsommere end hos den 

vandrende form. Stationære fisk synes også at påbegynde kØnsmod

ningen fra en alder af 3 til 5 år. Gydningen finder ligesom hos 

den anadrome del af populationen sted i september-oktober. 
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4. Elektrofiskeri - metoden. 

Arbejdsgang: 

Ved nærværende undersØgelse blev anvendt elektrofiskeri. Til dette 

anvendes en benzingenerator der leverer vekselstrØm, som ensrettes 

ved hjælp af et elfiskeudstyr Lugab PM10. Der arbejdes med 

spændinger på 600 - 900 V, en firkantspænding med en varighed på 2 

msek. og en frekvens på 50 Hz. 

Ved elektrofiskeri ligger katoden passivt i vandet, mens anoden 

bevæges aktivt af fiskeren. Fiskene tiltrækkes af anoden indenfor 

en radius af ca. 2-3 m og når de nærmer sig elektroden, lammes de 

og kan fanges med en ketsjer. 

En elvstrækning (station) gennemfiskes ved at starte nedenstrØms 

og gradvist bevæge sig op mod strømmen. Stationen udvælges således 

at den er naturlig afgrænset i hver ende, af eksempelvis fald 

eller stryg. Dette for at undgå at habitaten forårsager at fjeld

Ørred 'drives' foran elfiskeren under befiskningen, da anoden over 

længere strækninger (mere end 2-3 m) synes at virke afskrækkende. 

Det ideelle ved et kvantitativt fiskeri, hvor bestandstætheden 

skal beregnes, er en afspærring af stationen. Da denne undersØgel

se primært skal belyse fordelingen af Ørreder i elven, og da en 

afspærring er meget tidskrævende, er det fundet tilstrækkeligt med 

en elbefiskning af ovennævnte karakt~r, 

semi-kvantitativ analyse. 

der giver mulighed for en 

Beregninger af fisketætheder og bestandsstØrrelse: 

Det er valgt at anvende grundlaget for den sÅkaldte udtyndings

metode (De Lury, 1951) til beregningerne af bestandsstØrrelser. 

Metod~ns forudsætning ~r flere befiskninger af den samme stations

strækning, således at fjeldØrredpopulationen på strækningen ud

tyndes mærkbart. Således antages den samlede fangst på stationen 

(K) at være proportional med det totale antal fisk på stationen 

(NO) : 

K 
----T 
1- ( l -q) 
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hvor q betegnes fangbarheden og f antallet af befiskninger. Udfra 

flere befiskninger kan q beregnes udfra forholdet mellem den 

samlede fangst og fangsten efter hver befiskning. 

Fangbarheden afhænger af elvens habitattype og stØrrelsen på 

fjeldørrederne. Det er i denne undersøgelse ikke mUligt at beregne 

q, da hver station kun er befisket en gang, hvorfor det er valgt 

at anvende fangbarheder fra fjeldØrredundersØgelser ved Narsarsuaq 

i Sydvestgrønland (GFM 1984), da der er skØnnet en vis lighed 

mellem de to undersØgte elve. Ved at benytte ovenstående udtryk 

for kun 1 befiskning fås da 

NO = K( 1/q) 

Dette udtryk er anvendt til at beregne antallet af fjeldørred på 

hver station, med q varierende for størrelsesgrupper (se afsnit 

5.3). Fisk under 5 cm kan med de tilgængelige redskaber ikke 

fiskes repræsentativt. Elven er inddelt i habitattyper således at 

hver befisket station kan opfattes som en stikprØve repræsenter

ende en habitattype. Hver station er arealopmålt. Vægtes tætheden 

indenfor hver habitattype med det samlede elvareal fås et totalt 

bestandsestimat. 

Behandling af fangster: 

Efter hver elbefiskning er alle fisk længdemålt til nærmeste 

lavere mm og grupperet efter farvetegning som fØlgende: 

parr: ungfisk med tydelige parr-mærker på siden. 

stationære, voksne: små fisk med sort ryg, orange bug og parr 

mærker. Oftest hanner der kan stryges. 

blanke m. parr mærker: sØlvblanke anadrome fisk, der efter fØrste 

udvandring stadig har antydning af parr mærker (smolts). 

blanke: sØlvblanke anadrome fisk. 

vandrende i gydedrag~: store anadrome fisk med grålig-sort ryg, 

stærkt rød bug og hvide finneforkanter (bryst-Jbug- og 

gatfinne). 



Af fangsten blev udtaget 

undersØgt for 

15 

stikprøver, 

1) vægt, målt til nærmeste gram 

2) kØn 

hvilke 

3) modenhed, efter skala givet i afsnit 5.7.1 

yderligere blev 

4) alder, ørestenen er udtaget i felten og alderen bestemt derpå 

i laboratoriet under stereolup 

Desuden er hjemtaget 70 hele frosne fjeldørred til eventuel senere 

tungmetalanalyse. 
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5. Resultater. 

på fig. 2 er angivet beliggenheden af elfiske-stationer samt fal

det i 250 m o.h. Der blev fanget vandrende og stationære fjeld

Ørred på hele strækningen op til faldet) ialt 1100 fisk. Ovenfor 

faldet blev der hverken registreret fjeldØrred ved elektrofiskeri 

eller ved visuel rekognoscering i området, hvorfor det kan antages 

at fjeldØrred kun er udbredt nedenstrØms faldet. 

på fig. 3 er vist fangstfordelingen af de forskellige fjeldørred-

former ned gennem elvstrækningen 0-6000 m, hvor hvert diagram 

repræsenterer 1000 m2 indenfor 1/4 elvstykke, med Øvre elv nærmest 

faldet og nedre elv nærmest mundingen i fjorden. 

Stationære fisk (inklusive ungfisk) findes i hele systemet og med 

faldende gennemsnitsstØrrelse mod mundingen af elven. Denne ten

dens skyldes dels at de voksne stationære fisk er mere hyppige i 

den Øvre del af elven og dels at parr-fiskene (ca. 0-20 cm) falder 

i gennemsnitsstØrrelse ned gennem elven. Af figuren ses også at de 

stØrste tætheder af stationære fisk optræder i de mellemste dele 

af elvstrækningen. 

De ikke-gydende anadrome fjeldØrred forekommer ligeledes på hele 

elvstrækningen, dog ikke umiddelbart fØr faldet (st. 2). Længde

intervallet er fra 10 til 46 cm, hvor gennemsnitsstØrrelser for 

den Øverste 3/4 del af elven ligger mellem 21 og 23 cm) mens gen

nemsnitsstØrrelsen i den nederste elvdel ved mundingen er markant 

mindre (16 cm). Det er generelt observeret i grØnlandske elve, at 

de mindste vandrende fisk er forekommende længst nede i systemet, 

mens de største individer findes længst oppe (GFM 1986). Antals

mæssigt synes størstedelen af de umodne vandrende fjeldØrred at 

opholde sig i den mellemste del af elven. 

De gydende anadrome Ørred er ligeledes udbredt i hele systemet. 

Tætheden øges mod faldet, hvor de angivne antal i længdegrupperne 

formentlig er underestimeret, da pool'en nedenstrØms faldet ikke 

kunne befiskes og denne sandsynligvis har været habitat for et 

stort antal anadrome fjeldØrred. Længdeintervallet for de modne 

Ørred strækker sig fra ca. 25 cm til 48 cm, med de mindste modne 

anadrome fisk udbredt nede i systemet. 
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Længdefordelingen af 

h.h.v. vandrende modne og 

umodne samt stationære 

(i nkl . parr-fisk.) . hvert 

diagram repræsenterer 

antal Ørreder per 1000 m
2 

indenfor 1/4 elvstykke. 

Gennemsnitslængden er des

uden angivet for hver 

form, samt antallet af Ør-

red der indgår i obsecva-

tionen. De tre kurver på 

hvert diagram er stablede. 
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5.2 Samlet længde- og aldersfoedeling. 

Figue 4 viser den samlede længdefordeling for fjeldØrredbestanden 

i elven, hvor der er taget hensyn til dels fangbarheden af længde

grupperne (se afsnit 5.3) og dels dækningsgraden af forskellige 

habitattyper (se appendix 2). Af figuren bedØmmes at fisk mindre 

end 10 cm ikke er fanget repræsentativt, da det ville være for

venteligt med et større antal på 9 cm end på 10 cm. et større 

antal på B cm end 9 cm O.S.v. Det bratte fald mellem 10 cm og 12 

cm og den efterfØlgende stigning fra 14 cm til 18 cm kan skyldes 

den øgede vækst ved overgangen til anadrom livsform. 

Den tilsvarende aldersfordeling på figur 5 viser ligesom længde

fordelingen, at aldersgrupperne under 4 år ikke er befisket repræ

sentativt. Af figuren fremgår det, at ældste stationære fisk er 9 

år og ældste vandrende fisk er 14 år. Det ses endvidere, at over-

gangen til anadrom levevis pÅbegyndes som 3 årige De tilsynelad-

ende manglende Ørred i aldersgrupperne 5 og 6 år kan ikke for

klares ved det bratte fald i længdefordelingen ved 10-12 cm. Ved 

konstruktionen af den kombinerede aldersfordeling for stationære 

og vandrende er anvendt to forskellige alders-længdenøgler givet i 

appendix 1. 

o 10 20 30 40 

længde 

~ modne 
. vandrende 

--- umodne 
vandrende 

~ stationære 

50 

(C m) 

Samlet længdefordeling for fjeldørredbestanden i Itil

lersuaq. I fordelingen er taget hensyn til fangbarhed 

(se tabel 1) og dækningsgrad af habitattyper. 
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Samlet aldersfordeling for Ørredbes~anden i Itillersuaq. 

Som for længdefordelingen (fig. 4) er aldersfordelingen 

Korrigeret for fangbarheder og habitatdækning. 

Til brug for den samlede bestandsvurdering er elven inddelt i fire 

forskellige habitattyper (se appendix 2) jævnfør beskrivelsen i 

afsnit 2. Fangbarhederne for de forskellige stØrrelsesgrupper er 

givet i tabel 1. laIt 7059 m2 af elven (14% af totalarealet) er 

befisket på en sådan måde, at befiskningerne kan anvendes semi

kvantitativt. Derved er 4 stationer undladt, da der enten var 

tekniske problemer med elek~rofiskeudstyret eller probl~mer med is 

i elven. 

Tabel 1. Størrelsesafhængige fangbarheder 
nyttet i nærværende underSØgelse 
GFM 1984). 

be
(fra 

stØrrelsesgruppe fangbarhed, q l/q 
(cm) 

5 - 10 0.45 2.2 
10 - 15 0.59 1 . 7 
15 - 25 0.64 1 .6 
25 - 35 0.74 1 . 4 

> 35 0.76 1 • 3 
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I tabel 2 er givet en oversigt over de befiskede stationers dimen

sioner, det estimerede antal anadrome Ørred og tæthederne af 

vandrende Ørred på stationen. Tæthederne varierer fra 0.01 m-2 til 

0.21 m- 2 , generelt med de laveste værdier i den nedre del af 

elven. Udfra habitattypernes arealer og den gennemsnitlige tæthed 

af ørred på disse, er den totale vandrende bestand beregnet til 
o 2 

ca. 5000 individer (tabel 3). Med et totalt elvareal pa 52000 m 
giver dette en gennemsnitstæthed på 0.1 vandrende fjeldØrred per 

2. 
m 

Tabel 2. Bestandstætheder af anadrome ørred på befiskede 
stationer, samt dimensioner af stationerne. 

----------------------------------------------------~- ----------
station habi- længde gennemsn. areal antal antal 

tat bredde ørred pe2 
type (m) (m) (m2) m 

2 90 10.2 920 54.5 0.06 
4 2 80 5.3 427 43.2 0.04 
5 3 90 5.7 513 19.7 0.20 
6 3 45 5.8 263 53.8 0.18 
7 3 85 6.0 510 92.5 0.08 
8 3 90 5.5 495 37.9 0.01 
9 4 90 2.5 225 1 .6 0.21 

10 3 60 4.7 283 59.5 O. 16 
11 3 80 8.3 667 104.8 0.04 
12 3 90 17 • 1 1539 57.4 0.07 
13 3 80 12. 1 969 63.5 0.07 
16 3 80 16.0 1280 38.7 0.03 
17 3 60 9.0 540 33.8 0.06 

-------------------------------------------------~---- ----------

Tabel 3. Beregning af total antal vandrende fisk i elvsystemet 
udfra habitattype dækning. 

habitat
type 

2 

3 
4 

Total 

areal 

(m2) 

4020 
3180 

42680 
2000 

51880 

gennemsnitlig antal vandrend~ 
tæthed fisk indenfor 
(n/m2) habitat 

0.06 241 
0.10 318 
O. 11 4567 
0.01 20 
0.10 5146 
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Tilsvarende er for den stationære del af bestanden givet tætheder 

per station i tabel.4. I modsætning til den vandrende del af be

standen synes stationære fisk generelt at have en mere ensartet 

fordeling i elven med tætheder varierende fra 0.03 fisk m- 2 til 

0.22 fisk m-2. Den totale stationære bestand større end 5 cm er 

beregnet til ca. 6000 individer med en gennemsnitlig tæthed på 

0.12 m-2 (tabel 5), hvilket formentligt er et underestimat, da 

stØrrelsesgrupperne under 10 cm ikke er fisket repræsentativt. 

Tabe~ Bestandstætheder af stationære fisk (parr + adulte 
stationære) på befiskede stationer. 

station habitat
type 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
17 

2 

3 

3 
3 
3 
4 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

areal 
(m 2 ) 

920 
427 
513 
263 
510 
495 
225 
283 
667 

1539 
969 

1280 
540 

antal 
Ørred 

antal 
per 

m2 ----
44.9 
95.8 
37.6 
36.6 
96.0 
59.8 
38.9 
33.9 

101 • 1 
185.0 

61 .9 

37. 1 
91 .7 

0.05 
0.22 
0.07 
0.14 
O. 19 
O. 12 
O. 17 
0.12 
0.15 
0.12 
0.06 
0.03 
O. 17 

Ta~~ Beregning af total antal stationære fisk i elvsystemet 
udfra habitattype dækning. 

habitat
type 

2 
3 
4 

Total 

areal 

(m 2 ) 

4020 
3180 

42680 
2000 

51880 

gennemsnitlig antal stationære 
t.æthed fisk indenfor 
(n/m2 ) habitat 

0.05 201 
0.22 700 
0.12 5122 
O. 17 340 
0.12 6363 
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De beregnede tætheder for både den vandrende del af bestanden og 

den stationære del af bestanden er i sammenligning med andre 

undersøgte sydgrØnlandske elve på et normalt niveau (tabel 6) .Det 

kan derfor konkluderes at elven som ørredelv tilsyneladende ikke 

er væsentlig forskellig fra andre sydgrØnlandske Ørredelve. 

Tabel 6. En sammenligning af bestandstætheder fra undersØgte elve 

i VestgrØnland. 

Itillersuaq, Nanortalik 

Lakseelv, Redekammen) Qaqortoq 

Qingua, Narsarsuaq, hovedelv 

sideelv 

Narsaq elv, Narsaq 

Eqaluit, Ameralik) Nuuk 

Qapiarfiusap sermia, Maniitsoq 

5.4 Vækst. 

2 
antal pr m 

stationære vandrende 

0.12 

0.09 

0.55 

0.10 

O. 15 

O. 1 6 

O. 1 2 

0.01-0.07 

0.07 

0.15-0.96 

Ved aldersbestemmelsen af øresten forudsættes det at fjeldØrreden 

er fØdt 1.januar) således at den i det fØrste kalenderår er O år 

gammel. på fig. 6 er vist gennemsnitslængden til alderen for 

h.h.v. stationære fisk (inklusive ungfisk) og vandrende fisk. 

Væksten forØges krafigt ved udvandringen, som tidligst finder sted 

fra 3 års alderen. Således er den årlige tilvækst fra 3 år til 4 

år hos en stationær fisk ca. 2.5 cm, mens den tilsvarende vækst 

hos en vandrende fisk er ca. 5.5 cm. Denne forskel er betinget af 

de bedre fØdeforhold i fjorden end i elven. 

VækstmØnstret for begge populationer er på figuren søgt tilpasset 

en van Berthalanffy vækstfunktion. En v.Berthalanffy vækstfunktion 

beskriver væksten som en kontinuerlig proces frem til en teoretisk 

Øvre grænse for totallængden (L8). Af figur 6 ses, at funktionen 

giver en rimeligt tilf~edsstillende beskrivelse af punkterne. 
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per aldersgruppe er angivet 95% konfidensgrænser. En van 

Berthalanffy væk.stkurve er indtegnet for henhOldsvis de 

anadrome ørred (øverst) og de stationære Ørred (nederst). 

Længdetilvæksten ses at falde gradvist med alderen for begge 

formers vedkommende, hvor den teoretiske maksimal stØrrelse ifølge 

modellen for vandrende fisk er 54.6 cm og for stationære fisk 22.6 

cm (tabel 7). Modellens beregnede maksimalstørrelse for de 

vandrende fisk er urealistisk lav i sammenligning med stØrrelser 

på vandrende Ørred i andre sydgrØnlandske elve. Dette kan skyldes 

at fiskeritrykket i elven er så hØjt at de største ørred helt er 

opfisket. 

Tabel 7. 

Stationære 
Anadrome 

Beregnede konstanter i van Berthalanffy 
vækstligningen. L8=maksimal længde, 
K=væksthastighedsfaktor, t o = alderen 
med længden lig O. 

__ ~~L~~ _______ ~ _______ to~~~~_)_ 
22.6 0.28 0.47 
54.6 O. 15 1 • 1 8 
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~_5 __ ~ængde~væ~t forhold og kondition. 

Sammenhængen mellem længde og vægt hos fisk udtrykker noget om 

vækstmØnstret og beskrives ved 

vægt 

hvor a og b er konstanter, der beregnes ved lineær regression af 

loglOvægt på loglOlængde. FjeldØrreden forventes at skifte vækst

hastighed efter den begynder at udvandre og ved overgangen til 

kØnsmodenhed. Derfor er ungfisk (parr) og stationære behandlet 

under et og anadrome fjeldØrred er opdelt i ikke-gydende og gyd

ende. I relationen er b en eksponent der kan varierer mellem 2 og 

4, men normalt ligger omkring værdien 3. Er b=3 holdes væksten 

isometrisk, d.v.s. symmetrisk m.h.t. vækst i længde og vækst i 

bredde. I tabel 8 er vist længde-vægt relationens konstanter for 

de tre former af populationen. 

Tabel 8. Længde-vægt relationens konstanter med 95% konfidens

intervaller. 

b 10g10(a) R2 antal ------

Stationære(>10g) : 2.93+0.12 -4.92+0.27 0.97 76 

Anadrome, blanke: 3.14+0.11 -5.41+0.25 0.96 135 

Anadrome, gydende: 2.97+0.20 -5.02+0.49 0.94 62 

Ved test af forskel i eksponenten b fås, at b for blanke, anadrome 

fjeldørred er forskellig fra både stationære og anadrome, gydende 

(p<O.OOl), mens stationære og anadrome, gydende ikke kan adskilles 

(p<O.90). D.v.s. at de vandrende umodne fjeldØrred har en signi

fikant større vægtforøgelse ved længdetilvækst end både stationære 

fisk og gydemodne anadrame fisk. 
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Fig. 7. Konditionsfaktoren afbildet mod længden for hhv. modne 

og umodne anadrome Ørred samt for stationære Ørred (> 10 

g ram) . 

Forholdet mellem længde og vægt kan også beskrives 

Konditionsfaktoren, K: 

K (vægt/længde 3 ) 100 

hvilket kombineret med længde-vægt relationen giver 

K (a L(b-3)100 

ved hjæ.l p af 

JævnfØr længde-vægt relationen, 

uafhængig af længden. på fig. 7 

ses at er b lig 3 er konditionen 

er konditionen afbildet som funk-

tion af længden 

vandrende ørred. 

for henholdsvis stationære, modne og umodne 

Af b værdierne givet i tabel 8 ses, at kun umodne 

vandrende fisk har stigende kondition med længde (b>3), mens både 

stationære og gydende vandrende fisk har faldende kondition med 

længde (b<3). En test for hældning i kondition-længde relationen 

bekræfter disse tendenser for umodne anadrome fisk (p<O.001), mens 

det ikke kan forkastes at hverken gydende anadrome eller sta-

tionære fiskis kondition er uafhængig af længde (hhv. p<O.76 og 

p<O.26) • 
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De fremkomne konditionsfaktorer er lave i sammenligning med værdi

er fra andre fjeldØrredbestande. Dette kan reflektere dårlige 

fØdeforhold i fjorden, men kan også være et resultat af det sene 

indsamlingstidspunkt, da fiskene dels er udgydte og dels som regel 

ikke har taget føde til sig siden opholdet i fjorden. Til sammen

ligning skal dog nævnes at andre undersØgelser af fjeldØrreder i 

sydgrØnland fortrinsvis er udfØrt i august eller september. 

Som nævnt i afsnittet om fjeldØrredens biologi, er overgangen fra 

parr-stadie til enten den anadrome eller den stationære livsform 

tildels kØnsspecifik, idet det normalt overvejende er hanner der 

udvikler sig til stationære former. Da kØnsratio blandt parr-fisk 

sædvanligvis er 1 :1, vil udviklingen , af hanner til især stationære 

hanner, medfØre en tilsvarende mangel af hanner blandt de anadrome 

fisk. 

Tabel 9. 

parr 

stationære 

anadrome 

total 

Kønsfordelingen blandt de forskellige livsformer. 

Forskelligheden er testet ved binomialtest. 

eJ eJ 9<T p (d' cr : 9 9fors kell. fra 

34 34 nej p<O.55 

26 8 ja p<O.OO1 

75 90 nej p<O.14 

135 132 nej p<O.45 

1 : 1 ) 

I tabel 9 er vist kønsfordelingen i h.h.v. den stationære og den 

anadrome bestand. Det ses, at totalt er fordelingen blandt kØnnene 

lige, men betragtes den anadrome bestand alene, er der en svag 

overvægt af hunner (p<O.14), mens den tilsvarende overvægt af han

ner blandt de stationære fjeldØrred er signifikant (p<O.001). 

Betragtes kØnsfordelingen opdelt på alder og sekundæce kønstræk 
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Tabel 1 O • KØnsfordeling opdelt på alder og sekundære kØnstræk. -------
------------------------------------------------------------------

blanke vandrende 

alder parr m.parrmrk blanke gydende stationære 

( år) 
99 eJ eJ 9 9 dd 99 ad 99 dd 9 9' eJ eJ ---- ----- ----- ----- ------

2 3 

2 10 7 

3 1 1 17 3 5 

4 9 5 12 6 8 10 4 6 

5 2 2 8 8 10 5 5 2 

6 2 3 2 3 3 

7 2 7 5 8 2 1 6 

8 6 8 3 3 3 

9 8 4 4 

1 O 2 4 5 

1 1 1 1 

1+ 34 34 27 20 32 29 3 1 26 8 26** 

**p<O.Ol 

(tabel 10), ses at parr-fiskene hØjst opnår en alder på 5 år) mens 

overgangsformen blank m. parr-mærker tidligst findes i en alder af 

3 år. FjeldØrreden udvandrer derfor tidligst til havet som 3 årig 

og alle parr-fisk er blevet blanke som 6 årige. Tilsvarende ses 

det, at både anadrome og stationære fisk påbegynder kØnsmodningen 

som 4 årige, men at en del af populationen forbliver umodne selv 

som 9) 10 og 11 årige. Samtidig synes hanner blandt de anadrome 

fjeldØrred at kØnsmodnes tidligere (fra 4 år) end hunnerne (fra 6 

år). Denne 'forsinkelse' markerer sig hos de umodne anadrome fisk 

som et overskud af hunner i de ældre aldersgrupper. 
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Tabel 11. Beskrivelse af kØnsmodenhedsstadier. 

Hunner stadie ---- ---
I 

II/III 

IV 

V 

VI 

Hanner ----
I 

II/III 

IV 

V 

VI 

karakteristika 

umoden i gonade tynd kort streng 

modnende; synlige æg mindre end 2 mm 

moden; stadiet umiddelbart fØr gydning; store 
æg 2-4 mm, stadig fastsiddende i gonade 

gydende; store æg ca. 4 mm, æg lØse i bughule 

udgydt; gonade rØd, lang og slap, med små æg 
(ca. 1 mm) spredt beliggende i gonade 

umoden; gonade tynd klar lang streng 

modnende; gonade langt mælkehvidt bånd 

moden; stadiet umiddelbart før gydning; gonade 
stor og mælkehvid, fyldende ca. halvdelen af 
bughulen 

gydendei mælk kan presses ud af gonade 

udgydt; 
vægge 

gonade som i stadie I, dog med tykke 

5.7 Reproduktion. 

Kønsmodningen er vurderet udfra skalaen givet i tabel '1. 

12 og 13 er vist procentfordelingen af de forskellige 

I tabel 

stadier 

inden for hver aldersgruppe hhv. for hanner og hunner for den 

stationære og anadrome bestand. For den stationære bestand er kun 

medtaget hanner, da for få hunner er repræsenteret. 

I den anadrome bestand påbegyndes kØnsmodningen ved en alder af 4 

år for begge kØn og som 6 årige er hunnerne fuldt kØnsmodne, mens 

dette først sker ved alderen 9 år for hannerne. Modsat begynder 

hunnerne at gyde som 6 årige, mens hannerne allerede påbegynder 

gydning som 4 årige. Alle hanner synes at gyde hvert år som 9 

årige, mens hunner i de undersØgte aldersgrupper ikke synes at 

gyde hvert år efter kØnsmodenhedens indtræden. 
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Tabel 12. Procentvis fordeling af kØnsmodenhed til 
alder for henholdsvis anadrome hunner og 
hanner. n=antal fisk i aldersgruppe. 

-----------------------------------------------------------
Hunner ---
Alder/Kønsstadie 

I II III IV V VI n 
1 
2 
3 100 3 
4 75 25 20 
5 72 22 18 
6 60 40 5 
7 44 6 50 16 
8 11 1 1 22 56 9 
9 11 89 9 

10 33 17 50 6 
1 1 100 
14 100 

-----------------------------------------------------------
Hanner ---- I II III IV V VI n 

2 
3 100 5 
4 80 10 10 20 
5 72 6 6 1 1 6 18 
6 60 40 5 
7 63 13 25 8 
8 11 44 11 33 9 
9 25 50 25 4 

10 20 20 60 5 
11 
14 

Tabel 13. Procentvis fordeling af kØnsmodenhed til 
alder for stationære hanner. n=antal fisk 
i ald~rsgruppe. 

-----------------------------------------------------------
Alder I II III IV V VI n 

1 100 3 
2 100 7 
3 88 6 6 17 
4 91 9 1 1 
5 75 25 4 

6 67 33 3 
7 50 33 17 6 
8 67 33 3 
9 25 75 4 

10 100 
1 1 100 
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Påbegyndt kønsmodning mod alder. En tilnærmet sigmoid 

kurve er tegnet for hhv. anadrome hanner og hunner samt 

stationære hanner. 

KØnsmodningen strækker sig over flere aldersgrupper for de hanlige 

sta~ionære ørred, begyndende fra 3 årige til 100 procent kØnsmod

ning for de 8 årige. Med en undtagelse påbegyndes deltagelse i 

gydning som 5 årig, mens der ligesom for hunner blandt de anadrome 

Ør red, ikke synes at være en aldersgrænse hvorfra gydning sker 

hvert år. 

Figur 8 viser et diagram over kØnsmodning til alder for den ana-

drome og den stationære bestand. Tilnærmede sigmoide kurver er 

indtegnet for hhv. stationære hanner og anadrome hanner og hunner. 

Faktoren MSO (SOt kønsmodning) bruges sædvanligvis ved sammen-

ligninger af sådanne modenhedskurver. MSO ses at være i 5-6 års 

alderen for anadrome hunner, mens 

anadrame hanner er liggende i 6-7 

den for 

års alderen. 

både stationære og 

It~U[l r\~'" 

hlN'l~~' 

an.IU'·~l!!e 

hUMCI~ 

Insdl" c .. 
hann.r 
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5.7.2 Gydning. 

Af tabel 11 og 12 over kØnsmodningen fremgår det at dette års 

gydning stort set er afsluttet på undersøge~sernes tidspunkt. 

Andre undersØgelser i GrØnland bekræfter dette (GFM 1984)i 

generelt synes gydningen at strække sig fra slutningen af august 

til starten af oktober, med den tidligste gydning for de nordlig

ste populationer i GrØnland. For bestanden i Itillersuaq synes 

gydningen umiddelbart at være overstået, da der ved befiskningerne 

observeredes at gydemodne/udgydte par af fjeldØrred stod sammen i 

huller og mindre pools isoleret fra andre par eller gydemodne 

vandrende fisk. En sådan pardannelse forventes kun umiddelbart 

omkring gydningen. på det øverste elvstykke mod faldet observere

des flest egnede gydepladser, men udgydte fisk blev fisket på hele 

elvstykket nedenstrØms faldet, hvilket antyder at egnede gyde

pladser findes i hele systemet, dog fortrinsvist umiddelbart 

nedenfor faldet. 
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En udvinding af guldforekomsterne i dalbunden, vil som for nær

værende er oplyst, påvirke de nedre 3 km af dalstrækningen. Ud

vindingen vi~ stå på i en periode af ca. 3 år, under hvilken elven 

dels vil ændre lØb p.g.a. gravearbejde og dels vil sigtbarheden i 

elven mindskes kraftigt p.g.a. opslemmede lerpartikler. 

DetLe vil medfØre aL fjeldØrredernes vinterstandpladser på den 

nederste del af elven forsvinder mens mineaktiviteten står på og 

dermed alle fjeldØrreder, både parr-fisk, stationære og anadrome 

Ørreder. Desuden vil fØdegrundlaget for parr-fisk og stationære 

Ørreder i sommermånederne formentlig være væk. En anden konsekvens 

kan være en hindring af opvandringen af anadrome ørreder i sensom

mermånederne, hvilket vil resulterer i at hele elven forbliver tom 

for anadrome Ørreder under aktiviteterne. 

Ved ophør af graveaktivitet vil elven formentlig retableres med 

anadrome Ørred, såfremt udvindingsarbejdet ikke har resulteret i 

forhindringer i elven som Ørrederne ikke kan forcere. Stationære 

ørred spredes sandsynligvis hurtigt i den nedre del af elven i 

takt med fØdeorganismernes indvandring. Men ved forskellige tiltag 

er det formentlig muligt at fremskynde retableringen af anadrome 

ørreder i elven. For det fØrste må sikres en fri passage i elven 

under graveaktiviteterne således at Ørreder der søger stand- og 

gydepladser i den Øvre del af elven har mulighed for at vandre fra 

fjorden op i elven. Dernæst kan elven gøres attraktiv for de gyd

ende Ørred efter endt aktivitet. Dette kan ske ved at forme elv

lØbet med hensyntagen til gydepladser og overvintringshuller 

d.v.s. et tilstrækkeligt varieret lØb med større blokke der danner 

huller og pools. Endelig kan det yderligere overvejes at udsætte 

Ørredyngel i elven efter aktiviteterne. Dette tiltag vil dels op

veje den øgede dØdelighed blandt yngEl uajer gravearbejdet og dels 

ers=.at. te den i samme periode manglende rekruttering. En udsætning 

af fjeldørredyngel i Itillersuaq fra en nært beliggende elv vil 

være praktisk mUliJt indenfor en rimelig økonomisk ramme, antage

ligvis i stØrrelsesordenen 150.- 200.000 kr. 
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Ap 12-.~ d i x _..!~ Alders-længde nØgle til brug for beregninger af 

aldersfordelinger. Stationær~ fjeldØrred. 

-------------------------------------------------------------
Alder 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 total ----
( år) 

Længde 

(cm) 

4 - 5 2 2 

6 - 7 6 8 15 

8 - 9 8 1 4 5 28 

10-1 1 2 10 5 2 19 

12-13 1 9 2 2 14 

14-15 2 1 1 4 9 

16-17 1 1 2 7 

18-19 1 3 

20-21 1 3 

22-23 2 5 

24-25 2 3 

26-27 

28-29 1 

Total 8 18 29 21 8 4 9 6 5 1 1 O 

------------------------------------------------------------
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Appendix _!...~..9.Ets. Anadrome fjeldØrreder. 

-------------------------------------------------------------
Alder 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 14 total 
---- ---
(år) 

Længde 

(cm) 

10- 11 1 

12-13 3 5 

14-15 2 5 

16-17 3 6 1 1 21 

18-19 1 2 5 1 20 

20-21 6 7 3 1 8 

22-23 9 2 2 13 

24-25 1 3 2 9 

26-27 1 4 1 3 10 

28-29 3 3 2 1 O 

30-31 2 3 6 

32-33 2 2 3 2 10 

34-35 4 1 2 9 

36-37 2 3 2 3 10 

38-39 5 5 

40-41 1 2 

42-43 3 6 

44-45 1 2 4 

46 1 

Total 8 40 36 1 1 25 18 13 1 1 2 165 

------------------------------------------------------------
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~~end~~_~~ Beskrivelse af habitat-typer. 

Type 1 LØbet er varieret med fortrinsvis store blokke og til-

svarende huller og pools, i hvilke bunden mange steder 

består af grus og finere silt. Bredderne udgØres ligeledes 

af blokke og større sten. Hældningen af lØbet er ca 8-100. 

Type 2: Som Type 1, dog er lØbet lidt breddere, hældningen noget 

mindre og store sten er begyndt at aflØse blokkene. 

Type 3: LØbet er over længere strækninger mere lineært, bestående 

af større og mindre sten, vekslende mellem stryg og 

roligere passager. Bredderne består ligeledes af sten, 

undtagelsesvis græsbrinker. Hældningen er ca. 2-30. 

Type 4: Elven deler sig i flere grene, lØbet flere steder bæk-

-agtigt uden sten i lØb og med græsbrinker, ellers som 

Type 3 
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