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sammendrag 

I august 1982 blev der foretaget en kØrselstest af Geophysical 

Services INC'S (GSI'S) ATV-kØretØj (All Terrain Vehicle) i Jameson Land, 

østgrØnland. Denne type kØretØj Ønskes anvendt ved fremtidige seismiske 

undersØgelser. Desuden er der i 1983 foretaget en testkØrsel af to typer 

ATC-kØretøjer (All Terrain Cycle), som bl.a. GrØnlands tekniske organi

sation Ønsker at anvende i forbindelse med geotekniske undersØgelser i 

Jameson Land. TestkØrslerne skulle, sammen med tilbagevendende årlige 

inspektioner af testområderne, danne grundlag for en vurdering af kØre

tøjernes indvirkning på miljØet ved en senere og mere omfattende kØrsels

aktivitet. 

Ud fra et miljØmæssigt synspunkt er det vigtigt at få undersØgt 

kØrslens indvirkning på de særlig sårbare, fØdemæssigt vigtige og areal

mæssigt mest udbredte vegetationstyper og deres tilhØrende jordbund. 

Frodige vådområder som f.eks. kær og gr.æsland har vist sig at hØre til 

de mest sårbare vegetationstyper, 

hØrer til de arealmæssige mest 

mindre sårbare. 

mens dv.ærgbuskheder og snelejer, som 

udbredte vegetationstyper, er langt 

Kærene udgØr kun få procent af de vegetationsdækkede områder i 

Jameson Land. De findes specielt i forbindelse med damme, sØer og elve i 

lavlandet på vestsiden af Jameson Land. I den centrale og Østlige del 

forekommer kæx og græsland på let skrånende daisider, hvor smeltevand 

fra sne sikrer en tilst~kelig vandtilfØrsel sommeren igennem. 

Da områder med kærvegetation er relativt små, og da de samtidig 

udgØr vigtige fourageringsområder for gæs og moskusokser, er det nØdven

digt at beskytte dem mest muligt mod enhver form for skade, som kan 

opstå i forbindelse med efterforskningsaktiviteter. 

I 1982 blev der udvalgt tre områder til testkØrseli således at man 

ville opnå erfaring med kØrslens indvirkning på forskellige vegetations

og jordbundstyper med forskelligt vandindhold. 

Testområderne er placeret i 1) en frodig, mosrig dv.ærgbuskhede ved 

ARCO's testlinie 3 fra 1982, 2) en åben vegetation i et område med sted

vis jordflydning ved Major Paars Dal og 3) et artsrigt kær med et tykt 

tØrvelag ved Major Paars Dal. 

på det tidspunkt, hvor testområderne blev udvalgt, var erfaringer

ne med klassifikationen og udbredelsen af vegetationstyperne i Jameson 
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Land ret begr.ænsede. SkØnt kæret ved Major Paars Dal i 1982 syntes vel

valgt som et repr.æsentativt ~område, viste det sig efter feltarbejdet 

i 1983, at dette kær repr.æsenterede en sjælden kærtype, som har en rela

tiv begr.ænset udbredelse i Jameson Land~ Kæret ved Major paars Dal er 

karakteriseret ved forekomsten af et op til 50 cm tykt, sammenhængende 

tØrvelag. Et sådant findes ikke i de mest udbredte kærtyper. Resultater

ne fra testkØrslen kan derfor ikke anvendes som et generelt udtryk for 

omfanget af den skadelige effekt, som fremkommer ved kØrsel med ATV-kØ

retøj i kærområder. 

vegetationen i de to andre testområder er derimod repr.æsentative 

for disse vidt udbredte vegetationstyper, som dækker store arealer i 

Jameson Land. 

For at få oplysninger om indvirkningen på vegetation og jordbund 

ved kØrsel i den mest udbredte kærtype blev der udfØrt en testkØrsel med 

et ATC-kØretØj i et kærornråde ved Mestersvig i 1983. ATC-kØretØjet blev 

endvidere testet i det tØrverige kær ved Major paars Dal, hvor ATV-kØr

selstesten havde fundet sted. Herved har det v.æret muligt at foretage en 

sammenligning af den skadelige efIekt i de to kærtyper. 

Det fremgår af undersØgelserne af ATV- og ATC-kØretØjet i kæret med 

et tykt, sammenhængende tØrvelag, at den skadelige effekt er minimal. 

Derimod er den skadelige effekt efter kØrsel med et ATC-kØretØj i den 

anden type kær meget stor. Selv efter een passage dannedes 5-10 cm 

dybe spor, som to år efter fremstod næsten uændret. Ved ti passager 

dannedes op til 16 cm dybe spor, der kanaliserede vandet. Disse spor var 

året efter uddybet op til 21 cm som fØlge af en vandgennemstrØmning, og 

i 1985 fremstod disse uændret. 

på baggrund af ATC-kØrselstesten i ~ret ved Mestersvig, hvor der 

fremkom betydelig skade på vegetation og tØrvelag, er der grund til at 

nære stor betænkelighed ved kØrsel også med ATV-kØretØjer i denne vege

tationstype. Til trods for at ATV-kØretØjet endnu ikke er testet i kær

områder af denne i Jameson Land mest almindelige ~rtype, er der ingen 

tvivl om, at kØrsel her med ATV-kØretØj vil kunne medfØre en uacceptabel 

kraftig spordannelse med dr.æning til fØlge. 

Derimod er den skadelige effekt meget begr.ænset ved kØrsel med 

ATV-kØretØj i de to vidt udbredte vegetationstyper: dv.ærgbuskhede og 

åben vegetation på ustabil jordbund. 
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Ataatsimut egikk,aaneq. 

1982-imi augustimi Geophysical Services INC'p (GSI'p) 

qamutaataanik ATV-mik (All Terrain Vehicle) Jameson Land-imi 

misiligaaneqarpoq. Qamut taamatut ittoq nunap iluatigut sajup

pillatsitsisarluni siunissami misissuinissani atorniarneqar

poq.' Taassuma saniatigut 1983-imi qamutinik ATC-nik (All Ter;:. 

rain Cycle) marlunnik assigiinngitsunik typilinnik, ilaatigut 

GTO'miit Jameson Land-imi nunap ilusaata, manngissusiata 

illlil. misissuiffigineqarnerani atorumaneqartunik, misiligaa

neqarpoq. 

Qamutinik misiligaanerit, aamma nunap ilaani misiligaa

viusumik ukiumoortumik misissuisaqattaarnerit, tunngaviusus

saassapput kingusinnerusukkut qamutit taamaattut annertuneru

sumik atugaalernerisigut pinngortitamut sunniutigisinnaasaasa 

naliliiffiginiarneranni. 

Pinngortitap pissusia eqqarsaatigalugu pingaartuuvoq qa

mutit inger~aarnerisa nunap ilaani naasartunut mianernarneru

sunut, uumasunit nerisarineqarnerusunut aammalu naaffigisar

tagaannut sunniutigisartagaat misissuiffigissallugit. Masar

soqarfiit naggorissut s.ass. masarsuit ivigaqarfiillu mianer

narnerpaanut ilaapput, orpigaqarfiit apusineqarfiillu nunap 

ilaani tamaani naasoqarfinnut nalinginnaanerpaanut atasut ase

rulertugassaannginnerullutik. 

Masarsuit Jameson Land-imi nunaminerni naaffiusimasuni 

amerlanngi tsuinnaapput. Jameson Land-ip kippasissuani pukkin'

nerusumi masarsuit, tatsit kuuillu eqqaanniinnerullutik. Qi

terpasissuani kangiatungaanilu qooqqut sivingarnini, aasaq 

naallugu erngup aputip aannerani t pisup naammattumik imerter

tagaani masarsuit ivigaqarfeqarpoq. 

Masarsuit eqqaallu naasoqarfiit annikitsuinnartut oqaati

gineqarsinnaammata aammalu tamatuma peqatigisaanik nerlernut 

umimmannullu neriniarfiulluartuummata sapinngisamik misissueq-
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qinnissanut atatillugu pisinnaasumik ajoqusernaveersaarnis

saat pisariaqarpoq. 

1982-imi nunamernit qamutinik misiligaalluni ingerlaar

fissat p~ngasut toqqarneqarput, taamaasiornikkut naasoqarfiit 

saannguteqarfiillu assigiinngitsumik imerterneqartut qamuti~ 

nit ingerlaarfigineqarnikkut qanoq sunniivigineqarsinnaanerat 

paasiniarniar1ugu. 

Nunamernit misiligaavissat inissisimapput l) ARCO'p misi

ligaaviata titarnerup 3-p eqqaani naggorissumi orsugaasara

saar1uni1u orpiga1immi, 2) Major Paar-ip Qo·oruani naasoqarfiu

sumi saanngutaannarasaartumi aammalu 3) Major Paar'ip Qooruani 

masarsuttarasaar1uni issorissulimmi. 

Taamanikkut nunamernit misi1igaavissat toqqartorneqarmata 

Jameson Land-imi naasartut qanoq assigiinngiiaartiginerat sia

ruarsimassusiallu ilisimaneqarpallaanngillat. Major Paartip 

Qooruani masarsuk masarsoqarfittut siumugassaanerusutut 1982-

imi toqqarsorisaraluaq 1983-imi misiligaavioreerneratigut paa

sinarsisimavoq masarsuup taassuma pissusia immikkut ittuusoq 

Jameson Land-imi qaqutiguinnaq siumugassaalluni. Major Paar'ip 

Qooruani masarsuk issumit ataannartumit 50 cm-it tikil1ugit 

issussusilimmit qallersimasoq paasineqarpoqQ Masarsoqarfinni 

siumugassaanerpaani taamaanngilaq. Taamaattumik tamaani qamu

tit misiligaataanerannit paasisat ajoqusiisinnaassutsip anner

tussusianut, qamutit ATV-t masarsoqarfinni ingerlatigineqar

nissaanni pisinnaasumut, ataatsimut isigalugu paasissutissatut 

atorneqarpinnaanngillato 

Akerlianik nunaminerni misiligaaviusuni allani marlunni 

naasartut naasoqarfiit siammarsimanerusut Jameson Land-imi nu

naminerujussuarnik qalliisut assipaloqaatQ 

Nunap naasuinut aammalu nunap issorissusianut qamutit 

ingerlataanerisa sunniutigisinnaasaat paasisassarsiorfiginiar

lugit 1983-imi Mestersvig-imi masarsoqarfiusumi qamut ATC ator
lugu misiligaaneqarpoqo Qamut ATC aammattaaq Major Paar1ip 

Qooruani masarsuttani issorissumi misiligutigineqarpoq, qamum

mik ATV-mik misiligaaffioreersimasumio Taamaasiornikkut masarso

qarfiusuni marlunni ajoqutaasinnaassusiat sanilliussinikkut mi
sissorneqarsinnaasimavoqo 
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Qamutip ATV-p aamma1u ATC-p ataannartuIDik issusuumik 

issoqarfiusumi angal1atigineqarnerisa misissuiffigineqarne~ 

ratigut takuneqarsinnaavoq ajoqusiisinnaanerat annikitsuin

naasoq. Aker1ianik q~utip ATC-p masarsummi a11atut pissusi1im

mi anga11ataanerata ajoqusiisinnaassusia annertoorujussuuvoq. 

A11aammi ataasiaannarluni anga11atigineqareerneratigut i11er

nit 5-10 cm-nik itissusi1lit ukiut marluk qaangiutereerneri

sigut a11anngungaarsimanngitsut pi1ersinneqarsimapput. Qu1eri

ar1uni qamutinik ingerlaartareernikkut i1lernit 16 cm-it angu1-

1ugit itissuseqa1ersimapput kuuffinnguutitersima11utik. I11er

nit taakku ukiup tulliani 21 cm-it tiki11ugit itisi1erussimap

put imermut kuuffinnguussimanermik kinguneranik. 

Mestersvig-imi masarsummi qamutip ATC-p m~igaataasima

nera nunap naasuinut issorissusianu11u ajoqutaangaatsiarsima

sog tunngaviga1ugu qamutit ATV-ttaaq naasoqarfiusumi taamaattu

mi anga11ataanissaat assut nangaanartoqartoqartilerpaat. Naak 

qamut ATV Jameson Landi-imi pineqartutut pissusi1innik masar
soqarfiune~aasumi su1i m~iligutigineqanngikka1uaq qu1arutis

saanngi1aq qamu~ ATV-p tamaani inger1ataa1ernerata illineru

jussuarnik kussior1ugit imaarsartariaqalersussanik pilersitsi

sinnaajumaarnissaa. 

Tamatuma akerlianik qamutip Atv-p naasoqarfinni annertuuni 

allani mar1uusuni: orpigaqarfiul1unilu akuttunerusunik naaso

qarfiusumi allanngorarnerusumik issorta1immi, angallatigineqar

neratigut ajoqusiisinnaassusia annikitsora1aarsuuvoq. 
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summary 

In August 1982 an ATV vehicle (All Terrain Vehicle) was tested in 

Jameson Land, East Greenlande This type af vehicle is going to be used 

by ARCO during the seismic surveys in the future. In addition, two types 

of ATC cycles (All Terrain Cycle) were tested as, among others, Greenland 

Technical Organization wants to use one of these ATC vehicles in connect

ion with geotechnical investigations in Jameson Land. 

In addition to yearly inspections, the tests were meant to form the 

basis of an evaluation af the environmental impact af the vehicles in 

connection with later and more extensive driving activity. 

From a biological point ef view it is important to investigate the 

impact in vegetation types which are most vulnerable, constitute import

ant foraging area and types which have a wide distribution. Rich wetlands, 

marshes and grassland proved to be the most vulnerable vegetation types, 

whereas dwarf scrubs, which belong to the vegetation types with a large 

distribution, are less vulnerable. 

The marshes make up an ly a few per cent of the vegetated area in 

Jameson Land. They occur by ponds, lakes and rivers in the lowland on 

the western side af Jameson Land, and on slopes where melt water from 

snow drifts secures an adequate supply af water during the summer. 

As the areas with marshes are relative ly small and at the same time 

being very essential foraging areas for geese and muskoxen, it is ne

cessary to proteet them from any kind af damage, which may be caused by 

oil exploration. 

In 1982 three test sites were chesen for the testing of the ATV 

vehicle. The areas were chosen among different vegetation types and 

soils with varying water content, in arder to obtain as much experience 

as passibIe as far as driving was concerned. 

The test areas are placed in 1) moist dwarf scrub rich in mosses at 

ARCO's test site 3 from 1982, 2) a sparse vegetation in an area with 

only littIe solifluction at Major Paars Dål and 3} a rnarsh with a thick 

layer af peat near Major Paars Dal. 

At the time the sites were chosen, the experience as regards classi

fication and distribution of the vegetation type was rather limited. 

Althaugh the marsh near Major Paars Dal seemed well chosen as a represent

ative marsh in 1982, it turne d out af ter the field work in 1983 that 
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this marsh represented a rare types of marsh which has a l~ited distrib

ution in Jameson Land. It is characterized by its layer of peat which is 

as much as 50 cm thick and coherent. No coherent layer of peat is other

wise seen in the most common types of marsh. Therefore, the result from 

the test cannot he used to indicate the extent of the disturbanee caused 

by driving of an ATV vehicle in marsh areas in general. On the other 

hand, the vegetation in the two other test areas is representative for 

these widespread vegetation types covering large areas in Jameson Land. 

In order to get information about the impact on vegetation and soil 

in the most common type of marsh, a test af an ATC vehicle (Ronda ATC 

100) was carried out near Mestersvig in 1983. Moreover, another type of 

ATC vehicle (ATC 220 E) was tested in the marsh rich in peat near Major 

Paars Dal, where the test of the ATC vehicle had taken place. Thus it 

was possibIe to make a comparison between the disturbances on the two 

types of marshes. 

It appears from the investigations of the ATV and ATC vehicle in 

the marsh with a thick, coherent layer of peat that the disturbance is 

rather limited, whereas the disturbanee caused by an ATC vehicle in the 

most common type of marsh is very great. Even af ter one pass of an ATC 

vehicle two 5-10 cm deep tracks arose, which were aDmost unchanged two 

years later. Af ter ten passes of an ATC vehicle two 10-16 cm deep tracks 

with a water flow appeared. These tracks were deepened up to 21 cm by 

the water flow during the following year, and one year later they appear

ed unchanged. 

Judging from the test of the ATC vehicle in the marsh near Mesters

vig, where vegetaton and peat were considerably damaged, we doubt the 

advisability of driving ATV vehicles too in this vegetaton type. Even 

not tested in the most common type of marsh in Jameson Land, the driving 

of an ATV vehicle will undoubtedly result in deep tracks and folIowing 

drainage. 

The drainage will affect the ecological balance in the marshes with 

the result that other plant comrnunities, e.g. grassland or dry dwarf 

serub, will grow up. 

contrary to this, the disturbanee is very lDmited when driving an 

ATV vehicle in the two widespread vegetation types: dry dwarf scrub and 

sparse vegetation on patterned ground. 



8 

Introduktion 

I forbindelse med "ARCO/Nordisk Mineselskab's prØveseismiske under

sØgelser i Jameson Land i 1982 havde selskaberne fået tilladelse til at 

anvende et specialbygget terr.ængående køretØj til boring af huller for 

sprængladninger. 

Tilladelsen var givet under forbehold af, at selskaberne overholdt 

visse betingelser, der var opstillet for kØrsel. Betingelserne omfattede 

bl.a., at kØrsel blev begr.ænset mest muligt, og at kØretØjerne blev 

flyttet med helikopter fra boreposition til boreposition, hvis kØrslen 

gav anledning til uacceptable skader på vegetation og jordbund. 

De restriktive krav var begrundet i manglende erfaringer med anven

delse af køretØjet under tilsvarende forhold, og med usikkerheden i 

vurderingen af kØrslens indvirkning på vegetationen, det aktive lag og 

permafrosten. 

I forbindelse med ældre eksplorationsarbejder i arktisk Canada og 

Alaska har man erfaret, at dybe og sammenhængende spor kan udvikles til 

v.æsentlige vegetations- og terr.ænskader. Skadernes omfang synes at v.ære 

afhængige af jordbundens art, sammensætning, vandindhold, temperaturfor

hold, afstrØmningsforhold og vegetationens artssammensætning og dæk

ningsgrad. De observerede skader omfattede optØning af permafrosten med 

sætninger, jorderosion, icing og jordflydning til fØlge (GrØnlands tek

niske organisation, 1983). 

For at vurdere ATV-kØretØjet og dets mulige indvirkning på jordbund 

og vegetation blev der foretaget en prØvekØrsel i tre udvalgte områder i 

1982. De to typer af ATC-kØretØjer blev afprØvet i to kæoctyper i 1983. 

ATV-kØretØjet bestod af en forvogn med en 52 HK dieselmotor og en 

trailer monteret med en borerig. Vognene var forsynet med to stk. 35 cm 

brede larvefodsbælter af gummi. Totalv.ægten er ca. 2500 kg i lastet 

stand, som giver et statisk tryk på underlaget på 9 kN/m
2 

for forvognen 

og 11 kN/m
2 

for trailer (GrØnlands tekniske Organisation, 1983) (se side 

10 ). 

ATC-kØretØjet, som blev anvendt i ~ret ved Major Paars Dal, var en 

Honda ATC 200E (v.ægt: 155 kg), mens ATC-kØretØjet, som blev anvendt i 

kæret ved Mestersvig, var en Honda ATC 110 (v.ægt: 110 kg). på begge var 

monteret en anhænger med riflede dæk. Dækkene på motorcyklen var med et 

ca. 2 cm hØjt mØnster (se side 10). 
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undersØgelsesprogrammet for ATV-kØretØjet blev udarbejdet af Grøn

lands Fiskeri- og MiljØundersØgelser og GrØnlands tekniske drganisation, 

som hver dækkede deres respektive fagområde ved undersØgelsen. Institu

tionerne er senere fremkommet med rapporter om resultater og vurderinger. 

I denne rapport er disse resultater og vurderinger samlet og ajour

fØrt. Desuden indgår resultaterne fra undersØgelser af andre terr.ængåen

de kØretØjer, som er udfØrt af GrØnlands Botaniske UndersØgelse i Jame

son Land. 

FØlgende rapporter er anvendt: 

Bay, C. & Halt, S. (GrØnlands Botaniske underSØgelse) 1983: Effects 

af an All Terrain Vehicle (ATV) an Plant Cammunities in Jameson 

Land, NE Greenland,-1-19. GrØnlands FiskeriundersØgelser. 

Bay, C. & Halt, S. (GrØnlands Botaniske UndersØgelse) 1984: Bota

niske UndersØgelser i Jameson Land, 1983, 14-34. GrØnlands Fiskeri

og MiljØundersØgelser. 

Fredskild, B., Bay, C. & Holt, S. (1982): Botaniske UndersØgelser 

på Jameson Land 1982. GrØnlands Botaniske UndersØgelse, Botanisk 

Museum, KØbenhavn, 11-16. 

Geoteknisk Institut (1983): prØvekØrsel af ATV-kØretØj, 1-28. 

UdfØrt for GrØnlands tekniske organisation. 

GrØnlands tekniske organisation (1983): Terr.ænkØrsel, Jameson 

Land, 1982-83. vurdering af Geophysical Service INCs (GSls) 

terr.ængående kØretØjs indvirkning på det aktive lag, Jameson 

Land 1982-83, 1-6. 

Halt, S. & Bay, C. (GrØnlands Botaniske UnderSØgelse) 1983: 

Effects af an All Terrain Cycle (ATC) an Fen vegetation in 

Jameson Land, NE Greenland, 1-9. GrØnlands Fiskeriundersøgelser. 
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ATV-kØretØj med 

trailer i test

område 2. 

AUgust 1982. 

Foto: H. steffensen 

DGI~ 

Honda ATC 200 E 

med anhænger i 

testområde 3. 

August 1983. 

FotO: H. steffensen, 

DGI. 



ATV-testområder i Jameson Land. 

udsnit af kort 71 Ø.1 og 

71 Ø.2. Geodætisk Institut. 

Tilladelse A. 83/82. copyright. 
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ATV-kØrselstest 

ATV-kØretØjet blev testet i 1) en frodig, tuet dv.ærgbuskhede, 2) et 

skrånende område stedvis pr.æget af jordflydning med et sparsomt vegeta

tionsdække og 3) et artsrigt kær med et kompakt tØrvelag. For hvert 

testområde er der gjort rede for områdets geografiske placering, topo

grafi, jordbundsforhold, vegetation, testkØrslens udformning og kØrslens 

indvirkning på vegetation og jordbund. 

Vegetationstyperne er karakteriseret ved de dominerende karplanter, 

planternes dækningsgrad og jordens fugtighedsforhold. Alle forekommende 

plantearter er endvidere nævnt for hver af de undersØgte typer. 

KØrslens indvirkning på vegetation og jordbund blev registreret 

umiddelbart efter kØrslen, og ~rområdet blev desuden inspiceret ca. 14 

dage senere. Samtlige testområder blev undersØgt i lØbet af sommeren 

1983, og der blev endvidere foretaget supplerende undersØgelser i kææom

rådet i sommeren 1984. 

Testområde 1 

Testområde 1 er placeret ved den nordlige ende af ARCO'S testlinie 

3, få kilometer øst for Regneelv på Østsiden af Schuchert Dal (se side 

Il). Terr.ænet er relativt fladt med et svagt fald mod vest. De øverste 

jordlag veksler mellem rene sand-/grusaflejringer samt lag af tØrvehol

dig jord med underliggende lerlag. Der er ikke observeret noget markant 

perrnafrostspejl, men i 75-90 cm-s dybde blev jordtemperaturen målt til 

-0.1
0

C. 

vegetationen er en tuet Vaccinium uliginosum-Betula nana-Salix 

arctica-dv.ærgbuskhede, som er rig på mosser. Af andre arter i vegetatio

nen kan nævnes: Poa pratensis, polygonum viviparum, Equisetum arvense, 

Arctagrostis latifolia, Pedicularis hirsuta, Hierochloe alpina, Luzula 

confusa, stellaria edwardsii, Papaver radicatum, Festuca brachyphylla og 

Trisetum spicatum. I lavningerne, hvor aktive frostboils forekommer, 

består vegetationen af: Eriophorum triste, Juncus biglumis, Carex bige

lowii, Luzula spicata, Draba glabella, Carex capillaris, Silene acaulis, 

Ca rex norvegic-a og Cerastium arcticum. 
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Der blev foretaget kØrsel langs tre linier a 120 m med henholdsvis 

een, fem og ti overkØrsler den 3. august 1982. 

undersØgelser fra 1982 

Der blev kun registreret ringe skade på vegetationen umiddelbart 

efter kØrselstesten (Foto 8245). 

Spor efter 

ti passager. 

3. august 

1983. 

Foto 8245 

(H. Steffen

sen, DGI). 

Blade og grene på dv.ærgbuske var revet af eller brækket på få pro

cent af individerne. De eneste steder, hvor der blev iagttaget en mar

kant skade i form af større, lØsrevne mostuer, var på toppen af de stør

ste hedetuer. Et få centimeter dybt aftryk af bælterne er fremkommet i 

de få vegetations lØse flydejordsornråder langs linierne (Foto 8246). 
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Spor i flyde

jord efter ti 

passager. 

3. august 1982. 

Foto 8246 

(H. Steffensen, 

DGI). 

Den 5. august blev området atter besØgt, og yderligere undersØgel

ser blev foretaget. I hvert af de tre spor blev fire områder, domineret 

af hver af de fire vigtigste dværgbuske, undersØgt for skader fremkommet 

ved kØrsel. Inden for felter på 40 cm (sporets bredde) x 60 cm blev 

effekten af kØrslen vurderet (Tabel 1). 

underSØgelser fra 1983 

Spor efter een passage 

Effekten efter een passage kunne kun registreres få steder, hvor 

mostuer var sammentrykt. De beskadigede karplanter, som blev registreret 

i 1982, havde regenereret i den mellemliggende periode (Foto 83-081-12). 
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Spor efter fem passager 

Spor efter een 

passage. 

1 9. juli 1983. 

Foto 83-081-12. 

Efter fem passager kunne sporet kun registreres sporadisk. Kun 

få skud af dv.ærgbuskene var br.ækket af de individer, som voksede på 

toppen af tuer. Mosdækket var generelt intakt (Foto 83-081-11). 
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Spor efter ti passager 

Spor efter fem 

passager. 

19. juli 1983. 

Foto 83-081-11. 

Sporet efter ti passager fremstod kun svagt. Den skadelige ef

fekt sås hovedsagelig, hvor dv.ærgbuske gror på toppen af tuer og i lav

ninger med sparsom vegetation. Få grene fra Cassiope tetragona, Vaccini

uro uliginosurn og Salix arctica, som gror på tuer, var visnet. I lav

ningerne, hvor Arctagrostis latifolia dominerer, sås kun få beskadigede 

og visne blade af gr.æsser. Alle individerne af Arctagrostis latifolia 

har regenereret. Sporet fremstod tydeligt i den åbne jord på frostboiis, 

mens den sparsQmme vegetation var helt intakt. Generelt er mosdækket 

uskadt (Foto 83-081-10). Sporene fremstod ikke mere tydeligt i områderne 

for enden af linierne, hvor der er foretaget vendinger. 
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Spor efter ti 

passager. 

19. juli 1983. 

Foto 83-081-10. 

KØrslen har ikke givet anledning til nogen synlig indvirkning på 

det aktive lag (GrØnlands tekniske Organisation, 1983). 

Testområde 2 

Testområde 2 er placeret på sydsiden af Major paars Dal 2 1/2 kilo

meter øst for elvens udlØb i Schuchert Dal (se sideil). 

Området er beliggende på en nordvendt skråning med et fald på 

20-25%. overjorden består af sand og grus med enkelte store sten. I den 

lavest liggende del af området, d.v.s. den nordlige del, er der i ca. 50 

cm's dybde registreret ret fedt ler, der vekselvis er sandet, gruset og 

siltrig. Jordtemperaturerne er målt til +3.0
0

C og +O.8
0

C i henholdsvis 

90 og 100 cm's dybde. 
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Dele af området bærer pr.æg af periodisk jordflydning. Jordoverfla

den var ved undersØgelsestidspunktet ganske udtØrret og dermed temmelig 

hård. 

vegetationen er meget åben, og de eneste forekommende dv.ærgbuske er 

Dryas octopetala og Arctostaphylos alpina. Af andre arter kan nævnes: 

Carex nardina, Ca rex glacialis, Kobresia myosuroides, Lesquerella arcti

~, Poa glauca, Silene acaulis og Melandrium triflorum. 

TestkØrslen blev foretaget i en rektanguLær bane, således at kØrs

len foregik dels parallelt med, dels vinkelret på hØjdekurverne. Der 

blev ialt kØrt 4 1/2 omgang. Da det ikke lykkedes at afsætte markante 

spor, blev der i 1982 gravet 2 stk. 5-10 cm dybe render, henholdsvis 

vinkelret og parallelt med hØjdekurverne. 

undersØgelser fra 1982 

Der blev ikke konstateret oprivning eller komprimering af jordover

fladen. De efterladte spor skyldes aftryk fra det ca. 2 cm hØje mØnster 

i kØretØjets larvefØdder (Foto 8252 og 8255) (GrØnlands tekniske Organi

sation). Der var ingen synlig skade at konstatere på de få planter, som 

var overkØrt. 

Spor efter fire 

passager på 

vandret terr.æn 

3. august 1982. 

Foto 8252 

(H. Steffen-

sen, DGI). 
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undersØgelser fra 1983 

Spor efter fire 

passager på skrå-o 

nende terræn. 

3. august 1982. 

Foto 8255 

(H. steffensen, 

DGI). 

området blev inspiceret i juli måned. Sporene fremstod lige så 

tydeligt, som umiddelbart efter testkØrslen i 1982, i den åbne jord både 

på vandret og skrånende terr.æn (Foto 83-081-6, 83-081-7). Der var ingen 

tendens til erosion i ATv-sporet eller i de gravede render. 

Spor efter 

fire pas

sager på 

vandret 

terræn. 

18. juli 

1983. 

Foto 

83-081-6. 
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Spor efter 

fire pas

sager på 

skrånende 

terræn. 

18. juli 

1983. 

Foto 

83-081-7. 

Hovedparten af vegetationen i sporet var uskadt. Kun individer af 

Dryas octopetala, som vokser på toppen af tuer, var skadet. Skaden ind

befatter visne blade og br.ækkede grene (Foto 83-081-29). 

Skade på Dryas octope

taIa-tuer på skrånende 

terræn. 

1 8 • j ul i 1 983 • 

Foto 83-082-29. 
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Indvirkningen ved kØrsel med ATV-kØretØj på terr.æn med et sparsomt 

vegetationsdække afhænger af jordens dr.æningsforhold. således er der i 

et tilsvarende vegetationsfattigt område med siltholdig jord fremkommet 

et tydeligt spor efter bare een passage. I et sent sneleje på vandret 

terr.æn på ARCO's testlinie er der i 1982 afsat et ca. 5 cm dybt spor 

efter een passage. overjorden var sandet og silthaldig med permafrost

spejlet beliggende i ca. 1 m's dybde. 

ved inspektionen i 1983 var området stadig vandlidende med blankt 

vand flere steder. Vandet stod lokalt i sporene, men disse virkede ikke 

dr.ænende fo~ området. Sporene stod som afsat i 1982, og der blev ikke 

iagttaget ændringer i disse (Foto 83-045-7, 83-045-5). 

Spor efter een 

passage ved 

testlinie 1. 

24. juli 1983. 

Foto 83-045-7. 

Spor efter een 

passsage ved 

testlinie 1. 

24. juli 1983. 

Foto 83-045-5. 
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Testområde 3 

Testområde 3 er placeret 2 kilometer syd. for Triaselv på Østsiden 

af Schuchert Dal, 100 m over havniveau (se sidell). området ligger på en 

svagt vestvendt skråning. I undersØgelsesområder indgår også en passage 

med en kraftig stigning (30-40%) i en nord-sydgående sk~t. 

området er domineret af et op til SO cm tykt, sammenhængende tørve

lag, som overlejrer et ret fedt silt- og sandholdigt lerlag. Mqd skr.æn

ten skifter aflejringerne karakter fra lerholdige til mere sandrige 

aflejringer. 

på undersØgelsestidspunktet var området vandlidende, og der blev 

registreret blankt vand i overfladen flere steder. Ved jordbundsundersØ

gelserne blev der truffet vandspejl i henholdsvis 1S og 40 cm's dybde. 

permafrostspejlet er ikke truffet. 

området er placeret i et stort~, som domineres af Eriophorum 

scheuchzeri og Carex saxatilis. Det totale dække af karplanter er 10%, 

og mosdækket er 90%. ~et er meget artsrigt, og artssammensætningen 

vidner om en næringsrig jordbund. De forekommende arter er: Juncus bi

glumis, Juncus triglumis, Juncus castaneus, Carex atrofusca, Carex mi

croglochin, carex marina ssp. pseudolagopina, carex rariflora, Carex 

parallela, Triglochin palustre, polygonum viviparum og salix arctica. på 

de tørre tuer består vegetationen af Vaccinium uliginosum, Euphrasia 

frigida, pedicularis flammea, pinguicula vulgaris, Tofieldia pusilla, 

Dryas octopetala, Carex capillaris og Arctostaphylos alpina. Nederst i 

passagen ved skr.ænten findes en sen snelejevegetation med Salix arctica, 

Draba laetea, Draba alpina, sagina intermedia, Saxifraga nathorstii, 

Luzula arctica, Cardamine bellidifolia, Luzula confusa, Carex misandra, 

Carex capillaris, Saxifraga oppositifolia, Poa alpina, Alopecurus, alpi

~, Saxifraga foliolosa og stellaria crassipes. Aben dv.ærgbuskhede med 

Cassiope tetragona og Betula nana dominerer i den øverste del af skr.æn

ten. Over skr.ænten findes et plateau med tør Dryas octopetala-hede. 

ATV-kØretØjet blev testet langs tre linier. Een, fem og ti pas

sager fandt sted på vandret og skrånende terr.æn. Linien med de fem 

passager strakte sig op gennem passagen til hedeplateauet over skr.æn

ten. Der er således kØrt seks gange i passagen. 
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undersØgelser fra 1982 

Sporet fremstod tydeligt langs alle tre linier, da de hvide frugt

stande af Eriophorum scheuchzeri og blade fra Øvrige halvgr.æsser og siv 

var bØjet ned til jordoverfladen (Foto 8269). Hvor der var kØrt 10 gange 

i samme spor, var blade og frugtstande af Carex saxatilis bØjet, men 

tilsyneladende ikke br.ækket. Der var hverken dannet vandpytter eller 

render langs de horisontale spor eller i sporene på den skrånende del af 

kæret. 

Spor efter een (i 

midten), fem (til 

venstre) og ti 

passager (til 

hØjre). 

3. august 1982. 

Foto 8269 (H. Stef

fensen, DGI). 

I den nederste del af slugten var der et tydeligt spor i det fugti

ge mos og den vegetationslØse lerjord. Få blade og barkstykker var revet 

af de Salix arctica-individer, som vokser på den stejleste del af slug

ten. Her sås enkelte steder oprivning af de 2 øverste cm af overjorden. 

I det tørre vendeområde på plateauet over slugten kunne sporet kun ses, 

hvor jorden var vegetationslØs. 

ved fornyet inspektion af testområdet d. 17. august 1982 blev fØl

gende registreret: 
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Spor efter een passage 

Et svagt spor var at se, hvor ATV-kØretØjet havde kØrt een gang. 

Bortset fra få frugtstande af Eriophorum scheuchzeri havde blade og 

frugtstande af Øvrige arter rejst sig (Foto 83-084-4). Der var ikke 

dannet vandansamlinger eller kanaler. 

Spor efter fem passager 

Spor efter een 

passage på 

vandret terræn. 

17. august 1982. 

Foto 83-084-4. 

Sporet efter fem passager fremstod tydeligt, idet blade og frugt

stande ikke havde rejst sig (Foto 83-084-6, 83-084-3). 

spor efter 

fem. pas

sager på 

skrånende 

terræn. 

3. august 

-1982. 

Foto 83-

084-6. 
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på trods af knæk .på blade var disse ikke visnet mere, end de var i 

forvejen på grund af det fremskredne efterår, og frugtmodningen var 

fortsat på knækkede frugtstande. Der var ikke dannet vandansamlinger 

eller render i sporet. Nederst i slugten fremstod det 2-3 cm dybe spor 

tydeligt i det vegetationslØse, våde ler. Siden kØrselsdagen havde Salix 

arctica-individer mistet flere blade, og Cassiope tetragona og Betula 

nana havde fået krøllede blade, men ellers var de sidstnævnte dv.ærghuske 

uskadte. 

Spor efter ti passager 

Spor efter fem 

passager på 

vandret terr.æn. 

17. august 1982. 

Foto 83-084-3. 

sporet efter ti passager var meget markant. Det fremstod som sporet 

efter fem passager, men vegetationen var mere nedkØrt (Foto 83-084-5). 

Bladene i sporet assimilerede stadig, og frugtmodningen ' var fortsat. Et 

enkelt sted på den skrånende del af kæret var en mindre tue revet op. 

Der var . ikke dannet vandansamlinger eller render i sporet. 
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undersØgelser fra 1983 

spor efter een passage 

Spor efter ti 

passager 

på vandret 

terræn. 

17. august 

1982. 

Foto 

83-084-5. 

Sporet efter een passage kunne kun svagt erkendes (Foto 83-082-21). 

Der var intet tegn på skade af vegetation og jordbund. 

r 

Spor efter 

een pas

sage på 

vandret 

terræn. 

18. juli 

1983. 

Foto 

83-082-21. 
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Spor efter fem passager 

Sporet efter fem passager fremstod ved en mØrkere grøn farve på det 

skrånende terr.æn end på den omliggende ~vegetation (Foto 83-081-8). 

Dette kan skyldes den manglende tilstedev.ærelse af visne bladspidser af 

Eriophorum scheuchzeri og Carex saxatilis (Foto 83-081-2), og en større 

produktion som fØlge af kØrslens gunstige indvirkning på vegetationen 

(Chapin III & Shaver 1981; Hernandez 1973j Wein & Bliss 1973). 

Spor efter 

fem pas

sager på 

skrånende 

terræn. 

18. juli 

1983. 

Foto 

83-081-8. 
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T.æt på spor efter 

fem passager. 

18. juli 1983. 

Foto 83-081-2. 

Den gennemsnitlige vegetationshØjde var 12 cm i sporet, -mens den 

var 16 cm uden for sporet. Generelt var sporet 1-2 cm dybere end det 

omliggende terr.æn. En forskel på op til 8 cm - blev registreret, hvor 

sporet gennemskar en tue. Tuerne var presset ned til samme niveau som 

det omliggende terr.æn. Mosdækket var sammenpresset i sporet. Disse æn

dringer har visse steder medfØrt en svag forØgelse af vandbev.ægelsen i 

sporet. 

ved inspektionen en måned senere var vandindholdet i kæret større, 

og de sammenpressede mostuer havde genvundet deres oprindelige stØrrel

se. Der var ikke dannet dr.æningskanaler i sporet. 

Det har kun v.æret muligt at genfinde sporet enkelte steder langs 

linien på vandret terr.æn. I vendeområdet, fØr sporet fortsatte op igen

nem passagen, var sporet tydeligt, da mosdækket var revet op (Foto 

83-081-19). 
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Spor i vendeområdet. 

18. juli 1983. 

Foto 83-081-19. 

Sporet fremstod tydeligt i den åbne jord neden for snelejet i den 

nederste del af slugten (Foto 83-082-27), og det blev mere utydeligt med 

det større vegetationsdække i den Øvre del af slugten (Foto 83-082-23). 

Skaden på vegetationen var mest tydelig på de dv.ærgbuske, som vokser på 

tuer, idet grene var br.ækket af. Der var ikke sket nogen udvikling i 

sporet, bortset fra at vind og formodentlig smeltevand i den øverste del 

af slugten havde udvisket lidt af mønsteraftrykket fra larvefØdderne 

(GrØnlan tekniske organisation, 1983). 
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Spor i den nederste 

del af slugten. 

18. august 1983. 

Foto 83-082-27. 

Spor i dv.ærgbuskhede 

i den øverste del af 

slugten. 

1 8 • juli 1983. 

Foto 83-082-23. 
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Spor efter ti passager 

sporet efter ti passager kunne erkendes i sin fulde udstr.ækning på 

skrånende terr.æn (Foto 83-081-9). vegetationshØjden var 3 cm lavere end 

uden for sporet. Specielt var carex saxatilis og Eriophorum scheuchzeri 

stadi~ nedliggende. Hverken på vandret eller skrånende terr.æn blev 

der registreret vandbev.ægelse i sporet. på vandret grund var sporet kun 

synligt i de mest våde dele, og vegetation og jord var sammentrykket 2-3 

cm (Foto 83-081-3). 

Spor efter 

ti pas

sager på 

skrånende 

terræn. 

18. juli 

1983. 

Foto 

83-081-9. 

Spor efter ti 

passager på 

vandret terræn. 

18. juli 1983. 

Foto 83-081-3. 
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ATC-kØrselstest 

Da GrØnlands tekniske Organi~ation Ønsker at anvende et ATC-kØretØj 

(All Terrain Cycle) i forbindelse med en r.ække geotekniske undersØgelser 

i Jameson Land, blev dette køretØj også testet. Testene fandt sted i 

slutningen af august 1983 i den formodentlig mest fØlsomme vegetations

type: kær. En Honda ATC 200E-blev anvendt i kæret ved Major paars Dal, 

hvor også ATV-kØretØjet er testet. I et kær ved Mestersvig, som har en 

anden strukturel opbygning, blev en Honda ATC 100 testet. 

Testområde 3 

Testen i Major Paars Dal fandt sted ganske tæt ved ATV-testområdet, 

og beskrivelsen af området er identisk med beskrivelsen af dette testom

råde. Testprogrammet for ATC-kØretØjet var det samme, som blev anvendt 

ved ATV-kØrselstesten i 1982. Eeen, fem og ti passager er foretaget 

langs linier på vandret og skrånende terr.æn. Området blev inspiceret to 

dage efter kØrselstesten, og kØrslens indvirkning på vegetation og jord

bund er registre.ret. 

UndersØgelser fra 1983 

Spor efter een passage 

Sporet efter een passage var kun tydeligt i områder med meget våd 

jord. Her var blade og frugtstande af Carex saxatilis og Eriophorum 

scheuchzeri bØjet ned til jordoverfladen. Sporet kunne ellers kun erken

des på grund af de svagt bØjede frugtstande af Eriophorum scheuchzeri 

(Foto 83-089-13). 
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Spor efter fem passager 

Spor efter 

een pas

sage på 

skrånende 

terræn. 

15. august 

1983. 

Foto 

83-089-13. 

Sporet efter fem passager kunne ses i sin fulde udstr.ækning, idet 

vegetationen var nedkØrt (Foto 83-089-14). Blade og frugtstande af gr.æs

ser og halvgr.æsser var bØjede, men tilsyneladende ikke br.ækkede. Få 

steder, hvor sporet passerede vandpytter, var mudder rodet op. 

Spor efter fem 

passager på 

vandret terræn. 

15. august 

1983. 

Foto 83-089-14. 
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Spor efter ti passager 

Sporet efter ti passager fremstod tydeligt i sin fulde udstr.ækning 

som tre lavninger i vegetationen både på vandret og skrånende terr.æn 

(Foto 83-089-12, 83-089-10). Sporet efter forhjulet var mindre udtalt 

end sporet efter baghjulene. Disse var få centimeter dybe. Sporet på 

småtuer fremstod ikke så markant som sporet i lavninger, idet vegetatio

nen på tuerne rejste sig igen kort tid efter overkØrslen. Aftrykket fra 

dækkene sås i den våde, åbne jord. 

Spor efter 

ti pas

sager på 

vandret 

terræn. 

15. august 

1983. 

Foto 

83-089-12. 

Spor efter 

ti pas

sager på 

skrånende 

terræn. 

15. august 

1983. 

Foto 

83-089-10. 
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Testområde 4 

Testområde 4 er placeret i et kær ca. 1 km nord for vestenden af 

landingsbanen i Mestersvig (se side 35). ~ret er meget vådt og domine

res af mosser, Carex stans og Salix arctica. Mosdækket udgØres af Calli

ergon sarmentosum, Drepanocladus revolvens, campylium stellatum, scorpi

dium turgescens og Philonotis tomentelIa. Desuden forekommer karplanter

ne polygonum viviparum, Equisetum arvense og Equisetum variegatum. Mos-

dækket udgØr 100%, og karplantedækket_udgØr 30%. 

":. 

o 

ATc-testområdet ved Mestersvig. 

Kortudsnit fra Raup (1965). 

NORET 

r ..... -.,,..--', 
\ , 
\ \ 
H,OVE DE! 
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Den 31. august 1983 var mostuerne i den lavestliggende del af kæret 

ca. 5 cm over vandspejlet. Mellem tuerne ses flere steder vandansamlin

ger. på de sidste 5 meter af undersØgelsesområdet hæver terr.ænet sig en 

smule, og her forekommer der ikke vandansamlinger. TØrvelaget forekommer 

mere sammenhængende og kompakt i dette område. Der er en svag vestgående 

vandbev.ægelse i testområdet. 

Der blev kØrt een, fem og ti gange langs afmærkede linier i 

nord-sydgående retning i kææet. Kørslens indvirkning på vegetationen 

blev registreret umiddelbart efter kØrslen (Foto 83-082-36, 83-078-11). 

" . 

Testområdet set 

fra syd. Fra 

venstre ses spo

ret efter een, 

fem og ti pas

sager. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-36. 

Oversigt over 

kæret umiddel

bart efter af

slutningen af 

kØrselstesten. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-078-11. 
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området blev undersØgt året efter d. 22. august 1984, og vegeta

tions- og jordbundsundersøgelser blev foretaget. TØrve- og jordbundsprØ

ver blev hjembragt, således "at der også kan foretages en jordbundsmæssig 

sammenligning med ATv-testkØrselsområdet og andre kærtyper i Jameson 

Land. Endelig blev området inspiceret året efter, d. 9. august 1985. 

Undersøgelser fra 1983 

Spor efter een passage 

Sporet efter een passage fremstod som tre lavninger, hvoraf de to 

yderste, som stammede fra baghjulene, var 5-10 cm dybe og vandfyldte 

flere steder. En lavning på 1-2 cm var fremkommet efter forhjulet (Foto 

83-082-30). størrelsen af den skadelige effekt afhænger af, hvor kompakt 

tØrvelaget var. 

på små tuer og på det svagt skrånende område i den nordvestlige del 

af sporet, hvor tØrvelaget er komp~kt, var dybden af sporet v.æsentlig 

mindre end i resten af sporet. Her varierer spordybden fra baghjulene 

mellem 1 og 5 cm. 

Baghjulene Ødelagde vegetationen totalt i stØrstedelen af sporet på 

grund af oprivning. I sporet efter forhjulet var vegetationen stort set 

intakt, bortset fra at den var sammentrykt (foto 83-082-34). 

Spor efter een 

passage. 

Sporet efter 

baghjulene 

fremstår tyde

ligt. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-30. 
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vegetationen på tuerne og på det hØjereliggende område i den nord

vestlige del af området var langt mindre medtaget. Her var vegetationen 

stadigv.æk rodfæstet, og mosdækket var kun oprevet få steder. 

Spor efter fem passager 

Spor efter een 

passage. 

Spor dybden 

varierer fra 

til 5 cm. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-34. 

Generelt var den skadelige effekt på vegetation og jordbund forØget 

væsentligt ved fem ganges kØrsel i forhold til een gangs kØrsel (Foto 

83-082-31). Spordybden fra baghjulene varierede mellem 10 og 16 cm (Foto 

83-082-35). Hvor sporet gennemskar tuer, og langs de sidste meter af 

sporet i den nordvestlige del, var spordybden mindre på grund af det 

mere kompakte tØrvelag. Her varierede spordybden mellem 1 og 5 cm. 

Dybden på sporet efter forhjulet var mellem 2 og 4 cm. 



39 

Spor efter fem 

passager. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-31. 

Generelt var vegetationen i sporet efter baghjulene totalt Ødelagt 

på grund af hjulspin, som fremkom efter flere passager. Desuden var en 

del mudder hvirvlet op og skubbet ud ved siden af sporet. 

Vegetationen i sporet fra forhjulet var sammentrykt, men generelt 

intakt. 

Hvor tuer blev gennemskåret, og på det hØjereliggende terr.æn var 

vegetationen stort set uskadt, dog ses en vis sammentrykning af vegeta

tionen. 

Spor efter fem 

passager. 

Dybden af spo

ret varierer 

mellem 10 og 

16 cm. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-35. 
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Spor efter ti passager 

Sporet efter ti passager fremstod som to dybe kanaleri som var 

mellem 10 og 18 cm dybe (Foto 83-082-32). Sporet efter forhjulet var 

v.æsentligt mindre og havde en dybde på 3-5 cm. 

også her sås en mindre udtalt skade i de mere tørre dele af sporet 

- sporet var mellem 1 og 7 cm dybt. 

Spor efter ti 

passager. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-32. 

Vegetationen var fuldstændig oprevet i sporet efter baghjulene. 

Mængden af ophvirvlet mudder var flere gange større/ end hvad der blev 

observeret i sporet efter fem passager (Foto 83-082-33). 

Spor efter ti 

passager. 

Dybden af 

sporet va

rierer mel

lem 10 og 18 

cm. 

31. august 

1983. 

Foto 

83-082-33. 
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undersØgelser fra 1984 

Den 22. august 1984 blev omfanget af skaderne fra testkØrslen i 

1983 påny undersØgt og vurderet. vandstanden i ~et var stort set som i 

1983 (Foto 84-068-12). 

Spor efter een passage 

oversigt over 

kæret 1 år ef

ter kØrslen. 

Billedet sva

rer til foto 

83-078-11. Fra 

venstre ses 

sporet efter 

een, fem og 

ti kØrsler. 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-12. 

sporet efter baghjulene fremstod gennemsnitligt som 5 cm dybe ren

der med blankt vand i ca. 50% af dets udstr.ækning (Foto 84-068-13). 

Spordybden varierede mellem 1 og 12 cm (Foto 84-068-23). Sporet efter 

forhjulet var 0-2 cm dybt. Der konstateredes en svag vandbev.ægelse i de 

lavestliggende dele af sporet. vegetationen i sporet var reduceret mel

lem 25-50% i forhold til den intakte vegetation uden for sporet. Den 

skadelige indvirkning på mosdækket var langt større end på karplantedæk

ket, der stort set havde regenereret i tidsrummet siden kØrslen. Dæk

ningsgraden af de i ~et to mest dominerende halvgr.æsser, Carex stans 

og Eriophorum scheuchzeri, svarede stort set til forholdene i den ube

rørte vegetation. Langs de sidste meter af sporet på de hØjereliggende 

områder var det utydeligt. Dog var tuer i hele sporets Længde presset 

ned. på de nedtrykte tuer var vegetationen i langt ringere grad revet op 

sammenlignet med den Øvrige del af sporet. 
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Spor efter een 

passage et 

år efter kØrs

len. 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-13. 

Spordybden 

var gennem

snitlig 

5 cm efter 

een passage 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-23. 
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Spor efter fem passager 

Spordybden fra baghjulene fremstod gennemsnitligt som 10 cm dybe 

render varierende mellem 3-22 cm (Foto 84-068-14, 84-068-22). 95% af 

sporet stod under vand. 

Spor efter fem 

passager et år 

efter kØrslen. 

22. august 1984. 

Foto 84-068-14. 

spor dybden 

var gennem

snitlig 10 

cm efter 5 

passager. 

22. august 1984. 

Foto 84-068-22. 
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En maximal strØmningshastighed på 1 cm/sek blev målt i sporets 

Længderetning. Her var siltfraktion~n skyllet bort, så rent sand lå 

tilbage i sporet (Foto 84-068-29). 

Sand ligger 

tilbage ef

ter udvask-

ning af silt 

og tørv. 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-29. 

vegetationen i sporet var reduceret med omtrent 95% i forhold til 

den uberØrte vegetation uden for sporet. Her mangler det oprindelige 

mosdække totalt. 

Af karplanter sås kun sporadisk individer af halvgr.æsserne Carex 

stans og Eriophorum scheuchzeri. Tuer, der forekom i sporet, var enten 

gennembrudte eller manglede. Sporet fra forhjulet erkendtes som en svag 

fordybning på 1-3 cm. Her var vegetationen intakt, omend lettere sammen

trykt. Langs de sidste meter af sporet aftog spordybden fra baghjulene 

gradvist. vegetationen var ikke Lengere revet af, og. sporene fremstod 

som en 1-5 cm sammentrykning af tØrvelag og jordbund. 

spor efter ti passager 

Sporet efter baghjulene fremstod gennemsnitligt som 15 cm dybe 

render varierende mellem 5 og 21 cm (Foto 84-068-16 og 84-Q68-19). 95% 

af sporets Længde stod under vand. En maximal vandfØring på 4 cm/sek 

blev målt i sporets længderetning. 
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=4 -= · ø; 

Spor efter ti 

passager et 

år efter kØrs

len. 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-16. 

spordybden var 

gennemsnitlig 

1S cm efter 

ti passager. 

22. august 

1984. 

Foto 

84-068-19. 
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siltfraktionen var flere steder skyllet bort, så rent sand lå tilbage i 

bunden af sporet (Foto 84-068-24). på nær nogle ganske få individer af 

carex stans, Eriophorum scheuchzeri og Equisetum arvense var vegetation 

i sporet helt manglende, ligesom det oprindelige tØrvelag var skyllet 

v.æk. Tuer, der forekom i sporet, var enten gennembrudte eller manglede 

helt. Sporet fra forhjulet erkendtes som en svag fordybning på 1-5 cm. 

Her var vegetationen generelt intakt omend noget sammentrykt. Langs de 

sidste meter af sporet i den nordvestlige del af dette, aftog spordybden 

gradvist ved overgangen til den hØjereliggende del af kæret. Her var 

vegetationen ikke Længere revet op, og sporene fremstod som en sammen

trykning af tørvelag og jordbund. 

Spor efter ti pas

sager. En udvask

ning har fundet sted 

flere steder i spo

ret. 

22. august 1984. 

Foto 84-068-24. 
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undersØgelser fra 1985 

området blev inspiceret d. 9. august 1985, og skadernes omfang blev 

opgjort. vandstanden i ~et var lidt hØjere end de foregående år. sam

menfattende for de tre spor gælder, at de fremstod næsten uændret. 

Den del af sporet efter een passage, som er beliggende i den tørreste 

del af kæret, fremstod mindre markant, idet mostæppe havde hævet sig. 

Sporene efter fem og ti passager fremstod stadig som render med åbent 

vand i næsten hele sporenes udstr.ækning. Spordybden var uændret, og en 

vandbev.ægelse i sporene sås stadig. 

Oversigt over kæret 

2 år efter kØrslen. 

Fra venstre ses spor 

efter een, fem og ti 

passager. 

9. august 1985. 

Foto 85-048-26. 

Spor efter een 

passage to år 

efter kØrslen. 

9. august 1985. 

Foto 85-048-31. 
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Spor efter fem 

passager to år 

efter kØrslen. 

9. august 1985. 

Foto 85-048-30. 

Spor efter ti 

passager to år 

efter kØrslen. 

9. august 1985. 

Foto 85-048-28. 
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Diskussion 

Det fremgår af undersØgelserne af kØrsel med ATV-kØretØjet, at den 

skadelige indvirkning på vegetation og jordbund i de tre testområder er 

ret begr.ænset. Specielt er den skadelige effekt af kØrsel i dv.ærgbuskhe

de og på åben vegetation meget begr.ænset, og den har formodentlig ingen 

indvirkning på det aktive lag eller vegetationen. Det skal dog pointe

res, at testen fandt sted i den tørre sommerperiode, hvor jordens vand

indhold på veldr.ænede jorder er ringe. 

Allerede året efter ATV-kørselstesten i kæret ved Major Paars Dal 

var sporene sv.ære at erkende i deres fulde uds t r.ækn in g , idet de bØjede 

plantedele har rejst sig påny. Der stod ikke vand i sporene, og det 

virker derfor ikke sandsynligt, at sporene i fremtiden vil fungere som 

dr.æningskanaler. Derimod blev der i 1982 i et kær ved ARCO'S testområde 

2, nord for Lollandselv, observeret spor fyldt med vand på skrånende 

terr.æn. I forbindelse med boreoperationer ved denne seismiske linie 

passerede et ATV-kØretØj et kær på en sydvendt skråning syd for testom

rådet. Efter at ATV-kØretØjet havde passeret een gang, fremkom et vand

fyldt spor i den blØde jordoverflade (Foto 83-089-3). 

Spor efter een 

passage syd 

for testområde 

2. 

3. august 

1982. 

Foto 

83-089-3. 
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I juli 1983 fremstod dette spor lige så tydeligt som i 1982 (Foto 

83-089-1, 83-087-12). 

Spor efter een 

passage syd 

for testområ-

de 2. 

20. juli 1983. 

Foto 83-089-1. 

Spor efter een 

passage syd 

for testområde 

2. 

28. juli 1983. 

Foto 

83-087-12. 
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Forskellen på effekten af kØrsel i de to kææområder skyldes for

skelle i opbygning og dr.æningsforhold i kærene. De fysiske og biologiske 

parametre, som varierer i kææene, er tykkelsen af tØrvelaget, vandspej

lets niveau, aflejringens tekstur og vegetationens artssammensætning og 

dækningsgrad. ~et i Major Paars Dal er karakteriseret ved forekomsten 

af et kompakt, sammenhængende tØrvelag, som virker beskyttende på det 

underliggende jordlag. Kææet ved Lollandselv, som tilhØrer den mest 

udbredte kærtype, har ikke et kompakt, sammenhængende tØrevelag, derfor 

sås en større skadelig effekt her. 

ATV-kØretØjet er ikke testet i andre ~typer end ~et ved Major 

Paars Dal. Derimod er ATC-køretØjerne dels testet i kæret ved Major 

Paars Dal (Honda ATC 200E) og dels et kær ved Mestersvig (Honda ATC 

100). Dette kær repr,æsenterer en ~type, som mangler et kompakt, sam

menhængende tØrvelag, og som ligger på en siltet aflejring med heraf 

fØlgende dårlige dr.æningsforhold. 

Som det fremgår af ATC-kØrselstesten ved Mestersvig, er indvirknin

gen på denne kærtype meget stor. umiddelbart efter testkØrslen kunne der 

måles 18 cm dybe kanaler, hvor kæret var mest skadet. Disse kanaler var 

frem til 22. august 1984 yderligere uddybet, idet de mindste jordfrak

tioner og den oprevne tørv var skyllet v.æk. Den oprindelige øst-vestgå

ende vandbev.ægelse var sine steder omlagt, således at vandet fulgte 

sporene et stykke for sidenhen at lØbe på tv.ærs af det. 

Da der er stor overensstemmelse mellem den skadelige effekt ved 

kØrsel med ATV- og ATC-køretØjet i testornråde 3, og der desuden er kon

stateret skadelig effekt efter een gangs kØrsel med ATV-kØretØjet i den 

anden kærtype, findes det rimeligt at antage, at kØrsel med ATV-kØretØj

et i et kær af Mestersvig-typen vil medfØre en langt større skadelig 

effekt på vegetation og jordbund, end hvad der er konstateret ved kØr

selstesten i Major Paars Dal. 

Skade fremkommet ved kØrsel med ATV-køretØj, som kØrer på bælter, 

vil dog sandsynligvis ikke blive så alvorlig som ved kØrsel med ATC-kØ

retØjet, idet den skadelige effekt fra dette kØretØj primært stammer fra 

oprivning af vegetation, tØrve- og jordlag i forbindelse med et kraftigt 

hjulspin. 
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Konklusion 

KØrslens indvirkning på vegetationen og det aktive lag afhænger af 

en r.ække faktorer i miljØet. Nærv.ærende undersØgelse har vist, at ind

virkningen ved kØrsel med terr.ængående kØretØjer primært afhænger af 

vegetationens dækningsgrad, tØrvelagets beskaffenhed og jordens tekstur 

og vandindhold. 

Den største indvirkning på det aktive lag ses på vandlidende j ord

bundstyper. Disse findes på steder, hvor jorden primært består af de 

mindste jordfraktioner, og hvor der samtidig er en stor tilfØrsel af 

vand igennem sommersæsonen eller, hvor afstrØmningsforholdene er ringe. 

Den største indvirkning på plantev.æksten ses i vegetations typer med 

et stort plantedække, som er vandlidende. Der er her især tale om ~ve

getation. Et tykt sammenhængende tØrvelag reducerer den skadelige effekt 

væsentligt. Således er der et år efter kØrsel ikke fremkommet varige 

skader i denne kærtype. I modsætning hertil kan kææ uden et sådant lag i 

værste tilfælde totalt Ødelægges ved kØrsel med terrængående kØretØjer. 

De mange kær på vestsiden af Jameson Land hØrer for stØrstedelens ved

kommende til denne fØlsomme type af kær. 

KØrslens indvirkning på steder, hvor jordbunden er tør om sommeren, 

er meget ringe uanset vegetationens dækningsgrad og jordens tekstur, og 

de biologiske konsekvenser vil v,ære underordnede. 

Betragtes de to parametre, som umiddelbart kan registreres i natu

ren - vegetationens dækningsgrad og jordens vandindhold, kan man på 

grundlag heraf inddele vegetationen på fØlgende måde: 
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jordens 

vandfor- tør fugtig våd 

hold 

vegeta-

tionsdæk-

ningsgrad 

stort græsland, græsland, 

{75%} urteli, kær 

frodig hede, 

krat 

moderat mager hede mager hede, 

(25%-75%) tidlig sne-

leje 

lille åben hede, sent sneleje, sent sneleje, 

(25%) fjeldmark, strandeng strandeng 

klitter 
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Da kØrselsundersØgelser kun har fundet sted i få af de forekommende 

vegetationstyper, kan der kun konkluderes noget konkret om indvirk

ningens stØrrelse på disse vegetationstyper. Men saridsynligvis er det 

kun typer på våd bund med et stort vegetationsdække (kær og gr.æsland), 

at den skadelige indvirkning vil blive meget udtalt. Disse typer beteg

nes som særlig fØlsomme. Man kan dog forvente, at de vegetationstyper 

(urteli, krat, tidlig sneleje, frodig dv,ærgbuskhede og til dels gr.æs

land), som er knyttet til de sydvendte skråninger, hvor de mikroklimati

ske betingelser er optimale for plantev.ækst, har en større fØlsomhed end 

de tilsvarende typer på vandret terr.æn, idet kØrsel på skrånende terr.æn 

generelt resulterer i kraftigere spordannelse. De Øvrige vegetationsty

per må forelØbig betegnes som meget lidt fØlsomme. 

Da ~ og andre vegetationstyper på våd og fugtig bund (strandeng, 

krat, urteli, tidlig sneleje og frodig dv.ærgbuskhede) udgØr vigtige 

fouragerings- og tilholdsområder for gæs og moskusokser, er det af stØr

ste betydning at undgå enhver form for skadelig indvirkning på netop 

disse vegetationstyper. 



55 

TABEL 1 

Den skadelige effekt på vegetation forårsaget af kØrsel med ATV-kØ

retøjet er registreret i fire områder. Antal beskadigede plantedele er 

opgjort for analyseområder, som hver domineres af en af de vigtigste 

dv.ærgbuske i Jameson Land. 1: vaccinium uliginosum-dv.ærghuskhede, 2: 

Salix arctica-dv.ærgbuskhede, 3: Betula nana-dv.ærghuskhede og 4: Cassiope 

tetragona-dv.ærgbuskhede. 



Spor efter 1 passage: 

art 

1. Vaccinium uliginosum 

Poa pratensis 

Salix arctica 

mosser 

lichener 

2. Sal ix arctica 

Betula nana 

pyrola grandiflora 

stellaria edwardsii 

Arctagrostis latifolia 

3. Betula nana 

Cardamine bellidifolia 

stellaria edwardsii 

Arctagrostis latifolia 

salix arctica 

4. cassiope tetragona 

Vaccinium uliginosum 

Salix arctica 

Spor efter 5 passager: 

56 

antal individer/skud 

>100 skud 

8 individer 

1 skud 

flere tuer 

flere tuer 

75 skud 

40 skud 

20 individer 

individ 

7 individer 

75 skud 

1 individ 

individ 

4 ind., heraf 

fertilt 

7 skud 

80 skud 

40 skud 

4 skud 

antal beskadigede 

individer/plan

tedele 

1 skud og få blade af

revet 

o 

O 

O 

O 

2 skud knækket, <1% af 

bladene afrevet 

<1% af bladene er 

knækket el. afrevet 

O 

O 

2 blade knækket 

2 skud og få blade 

afrevet 

o 

O 

O 

3 blade knækket 

o 
O 

O 



1. Vaccinium uliginosum 

Betula nana 

Arctagrostis latifolia 

Salix are tic 

Luzula spicata 

2. Salix arctica 

Arctagrostis latifolia 

3. Betula nana 

Arctagrostis latifolia 

Hierochloe alpina 

polygonum viviparum 

Poa pratensis 

4. Cassiope tetragona 

salix arctica 

Vaccinium uliginosum 

Equisetum arvense 

Spor efter 10 passager: 

1 • Vaccinium uliginosum 

Salix arctica 

Festuca brachyphylla 

poa pratensis 

mos 

57 

45 skud 

14 skud 

3 individer 

11 skud 

1 individ 

80 skud 

13 individer 

55 skud 

2 individer 

1 individ 

1 individ 

4 individer 

ca. 150 skud 

22 skud 

20 skud 

3 skud 

40 skud 

19 skud 

2 individer 

2 individer 

flere store tuer 

1 skud og enkelte 

blade afrevet 

2% af bladene af

revet 

4 blade knækket 

3 blade afrevet 

O 

få blade afrevet 

30% af bladene 

knækket ' af 

<1% af bladene 

afrevet 

alle blade knækket 

O 

2 blade knækket 

blad og 1 blom

sterstand afrevet 

6 skud afrevet 

10% af bladene 

afrevet 

1 skud knækket 

3 skud knækket 

4 skud afrevet 

skud og 20% af 

bladene afrevet 

O 

O 

større partier re-

vet op 



2. Salix arctica 

Equisetum arvense 

Arctagrostis latifolia 

Betula nana 

Eriophorum triste 

mos 

3. Betula nana 

Salix arctica 

Arctagrostis latifolia 

Poa pratensis 

mos 

4. Cassiope tetragona 

Salix arctica 

pyrola grandiflora 

vaccinium uliginosum 

Luzula confusa 

Festuca brachyphylla 

mos 
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95 skud 

10 individer 

15 individer, 

heraf 1 fertilt 

3 individer 

17 individer 

få tuer 

25 skud 

14 skud 

4 individer 

4 individer 

få tuer 

ca. 150 skud 

skud 

3 sterile skud 

20 skud 

1 individ 

individ 

få tuer 

2 skud og 5% af 

bladene afrevet 

4 skud afrevet 

30% af bladene af

revet 

O 

få blade knækket 

O 

ca. 10% af bladene 

afrevet 

1 skud afrevet, 

5 skud med beska

digede blade 

alle blade 

knækket 

O 

O 

2 skud krækket 

4 skud afrevet 

O 

3 skud knækket, 

få blade afrevet 

O 

O 

O 
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