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Resume 

GrØnlands Fiskerl- og MiljøundersØgelser og GrØnlands Landsmuseum har 

udfØrt rekognosceringer og mindre undersØgelser i forbindelse med vand

kraftprojekt Paakitsup akuliarusersua. 

De miljØmæssige konsekvenser af projektet er generelt af ringe omfang, 

og de væsentligste forhold vil i vid udstrækning kunne afhjælpes ved, at 

der tages rimelige miljØmæssige hensyn under projekteringen. 

Aktiviteter under anlægsperioden vil forstyrre det rige fugleliv i fjor

den og sandsynligvis få negative fØlger. Sejlads og helikopterflyvning 

bØr herfor begrænses mest muligt i yngleperioden og foregå af nærmere 

fastlagte ruter, der søger at minimere forstyrrelserne. Samtidig bØr 

jagt og brug af skydevåben i fjordområdet forbydes. 

I anlægsområdet og langs transmlssionslinien kan aktiviteterne medfØre 

skader på landskab og vegetation. Brug af terrængående kØretØjer bØr 

derfor begrænses til vinterperioden, og samtidig bØr den nøjere planlæg

ning inkludere miljØmæssige hensyn. 

Der er ikke fundet fortidsminder i anlægsområdet, men traceet for trans

mlssionslinien er ikke gennemgået, og der kan således være områder, hvor 

der skal tages hensyn til fortidsminder. 

Det anbefales. at der udfØres et miljømæssigt tilsyn med projektet, og 

at effekterne for fuglelivet fØlges under og efter anlægsperioden. 



5 

Imaqarnersiuineq. 

Kalaallit Nunaanni aalisarnermik pinngortitamillu misissuisut aarrunalu 

Kalaallit Nunaata Katersugaasivia Paakitsup Akuliarusersuani erngup 

nukiliorfiliornissamut atatillugu alapernaarsuillutillu annikinnerusunik 

misissuisimapput. 

Pilersaarutip pinngortitap pissusiånut tunngatillugu kingunerisassai 

ataatsinn.lt isigalugi t armiki tsuinnaasussaapput, pingaaruteqarnerpaanullu 

tunngassutillit aaqqiiviginiarluarneqarsinnaapput pilersaarusiornermi 

pinngortitamut tunngassutillit eqqarsaatigineqarpata. 

Piffissap sanaartorfiusup nalaanikangerluup timrnissanit najugarineqarluar

nera akornuserneqartus'saavoq qularnanngi tstmrillu timmia.arukkiartorneranik 

nassataqarurnaarluni. TaamaattLrr.n.ik: tirrrrnissat piaqqiorfiisa nalaanni imaatigut 

silaannakkullu helikopterimik angalaneq sapinngisamik killilersimaarniarta

riaqarpoq aqqutissallu erseqqinnerusUmik aalajangersukkat atorlugit pisaria

qarluni akornusersuinerit sapinngisarnik annikitsuutinniarlugit. Tamatuma 

peqatigisaanik kangerlummi tassani aallaaniarneq aallaasersornerlu inerteq

qutaasariaqarput. 

Nunami sanaartorfiusumi aarnmalu assartukkanut aqqutissaatitaasoq atuarlugu 

sulinerit nilllaITUlt naasunullu ajoqusiisinnaapput. TaamaattLrr.n.ik: qaITnltit nunak

koortutissat sapirmgisamik ukiuunerani taarnaallaat atorniarneqartariaqarput 

tamatumalu peqatigisaanik sukumiinerusumik pilersaarusiornissami pinngor

titap pissusianut tunngasut ilanngullugit innirnigineqartariaqarlutik. 

Sanaartorfissami it s arnit s an it eriagisassanik nassaartoqarmgilaq, kisianni-

li assartuinissamut aqqutissatut pilersaarusiugaagallartoq misissorluarneqara

ni, taamaasillunilu 'siunrugassaqarsinnaalluni itsarmsaqarfirmik irnrnikkut siani

giniarneqartariaqa.rhmik . 

Inassutigineqarpoq pilersaarutip pinngortitamut tunngasutai eqqarsaatigalugit 

nakkutilliisoqartitsineqassasoq aarnmalu piffissap sanaartorfiusup ingerlanera

ni kingornatigullu timnissat tamaani inuusaasiarmut sW1Iliuti t rnalinnaaffigi

neqassasut. 
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1. Indledning 

I forbindelse med miljØundersØgelser ved vandkraftværk Paak1tsup akul1a

rusersua ved Ilulissat/Jakobshavn er der tidligere udgivet rapporterne: 

"MiljØrekognoscering for vandkraftprojekter ved Ilulissat/ 

Jakobshavn" (GF, 1982), og 

"FugleundersØgelse ved Pakitsoq/Jakobshavn" (GFM. 1984). 

Nærværende miljØmæssige vurdering bygger dels på disse rapporter og dels 

på supplerende feltarbejde udfØrt·i 1985. 

Vurderingen er foretaget på grundlag af en udformning af anlægget som 

formuleret i: 

"Pakitsup akuliarusersua, vandkraftanlæg, Ilulissat/Jakobshavn" 

Dispositionsforslag (GTO okt. 1984). 

"Vandkraftværk, Paakitsup akuliarusersua, Ilulissat/Jakobshavn" 

Revision af dispositionsforslag (GTO, sept. 1985). 

"ForundersØgelsesrapport for transmissionsledning, Pakitsoq 

Akuliarusersua - Ilulissat" (GTO, jUli/aug. 1985). 

Rapporten er skrevet af Klaus H. Nygaard. 
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2. Vandkraftprojektet 

Vandkraftprojektet skal kort skitseres her. Se GTO's rapporter (omtalt 

afsnit 1) for en nærmere beskrivelse. 

2.1. Kraftanlægget 

Anlægget tænkes placeret ca. 40 km nordØst for Ilulissat/Jakobshavn 

(F ig. 3.5.). 

Reservoirer etableres ved nedtapning af sø 187 og sø 233 (Fig. 2.1.), og 

herefter reguleres vandstanden i de to sØer mellem henholdsvis 186-160 m 

og 231-190 m. Der etableres ingen dæmning, men produktionen kan eventu

elt senere øges ved en lav opdæmning af sø 187. 

Fra dykkede indtag i de to sØer samles tillØbstunnellerne i kote 150 ved 
2 

trykskaktens top. Tunnelerne får et tværsnitsareal på 7 m og en længde 

på 1400 og 3500 m fra henholdsvis sø 187 og sø 233. 

To separate trykskakte med en diameter på 1,5 ID leder til kraftstationen 

udsprængt i fjeldet ca. 190 m under fjeldoverfalden (kote O). En 400 m 

lang adgangstunnel (med et tværsnitsareal på 25 m2
) leder til kraftsta

tionen, hvor 3-4 Francisturbiner installeres. 

Fra kraftstationen fØres en aflØbstunnel (12 

udlØb i fjorden. 

2 
m , 1800 m) med dykket 

Den ca. 50 km lange transmissionslinie fØlger trac'forslaget vist i Fig. 

' 3.5. og udfØres i hele længden med bardunerede stålmaster. 



\.",-,-",,--

Fig. 2 .1. 
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Vandkraft anlægget 
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2.2. An1ægsarbejder 

Der anlægges adgangsveje ti1 påslag for tillØbstunne1lerne, i a1t 3,5 

km, og der etableres en anlægskaj og 3 helistops. Desuden etableres 

indkvarteringslejre, værksteder, lagre og tankanlæg. 

Gods og brændstof sejles til området gennem strØmstedet Sarfaq ved fjor

dens munding. 

Hovedparten af anlægsarbejderne i forbindelse med selve anlægget regnes 

udfØrt i sommermånederne juni, juli og august over en 4-årig periode, 

mens transmissionslinien opfØres over en 3-årig periode, hvor transport 

af materiale om muligt foregår i vinterhalvåret. 

AnLægget tænkes fjernstyret fra Ilulissat, men med to mand udstationeret 

til at varetage vedligeholdelse etc. 

3. MiljØmæssige forhold 

Vandkraftprojektet vil få en række virkninger for de miljØmæssige forhold 

i området. Virkningerne vil generelt set være beskedne, men for enkelte 

forhold kan projektet få større betydning, og i det fØlgende er de miljØ

mæsige forhold forsØgt opstillet i en prioriteret rækkefØlge efter konse

kvensernes omfang. 

3.1. Fuglefjelde 

3.1.1. Fuglefjelde i paakitsup ilordlla 

I fjorden, Paakitsup ilord1ia, og udenfor i bugten; Pakitsoq, forekommer 

et rigt fugleliv, og ved GFM;s undersØgelser er der i alt registreret 17 

større og mindre fuglefjelde (Fig. 3.1.). 



-

Fig. 3.1. Fuglefjelde i Paakitsup ilordlia. på figuren er indtegnet 

på at forstyrre fuglelivet mindst muligt. 

flyruter, der sigter 
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I fjorden er der registreret 13 fjelde med kolonier med i alt omkring 

340 ynglende par. Den hvidvingede måge og gråmågen forekommer på langt 

de fleste fjelde. mens skarven yngler på to fjelde og riden kun med 

sikkerhed på et. De fleste kolonier er af mindre stØrrelse med mellem 10 

og 30 ynglende par, et enkelt med omkring 75 par og det fuglerigeste med 

lidt over 100 par. 

Kolonierne er alle beliggende på stejle klippesider lige ned til vandet, 

og på nær 2 kolonier forekommer de på den sydlige kyststrækning. I området 

midt i fjorden ved en halVØ er koncentrationen af ynglende fugle størst, 

her findes ligeledes de to talrigeste kolonier (10, 11). Hovedparten af 

kolonierne er eksponeret i retninger mellem nordvest og sydvest. 

Kolonierne i Pakitsoq bugten har en helt anden fuglesammensætning end 

kolonierne inden for strømstedet. Riden er her den helt dominerende, og 

derudover findes enkelte hvidvingede måger, tejster og alke. 

Skarven ynglede i 1984 med 33 par på fjeld 3 og 10 (Fig. 3.2.). Sidst i 

juni lå skarverne uden ophold på rederne, og ofte var der ved hver rede 

en rugende og en stående fugl. Den 7. juli blev der observeret 1 eller 2 

unger i de fleste reder, hvilket er noget tidligere end angivet af Salo

monsen (1950). IfØlge samme varierer klækningstidspunktet meget, men er 

normalt i august, undertiden sidst i juli. 

I yngleperioden fisker skarven i fjorden tæt ved kolonien, og kun i to 

tilfælde observeredes skarver uden for strømstedet. Aktiviteten er størst 

om dagen, og der er flest fugle på fjeldene om natten. 

Skarven er særdeles sky på ynglepladsen. Ikke-rugende fugle gik på vinger

ne ved sejlads 0.5-1 km fra kolonien og forsvandt ofte helt fra fjeldet 

efter nogle landingsforsØg. Rugende fugle blev derimod liggende på re

derne , selvom båden kom helt hen til fjeldsiden. Skarver, der hvilede 

eller fiskede, blev observeret skræmt op på 2 til 3 km's afstand. 
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Fig. 3.2. Udsnit af fjeld 10. Skarverne yngler på hylder øve-rst på 

fjeldet. 

Den hvidvingede måge yngler på de fleste af fuglefjeldene, og i flere 

tilfælde observeredes reder ned til 1 m over havoverfladen. I alt regi

streredes 156 ynglepar i fjorden, oftest i kOlonier med mellem 10 og 20 

par. 

Sidst i juni lå langt de fleste hvidvingede måger fast på reden, men i 

flere tilfælde observeredes stadig parring og redebygning. De fØrste 

fund af reder med unger blev gjort den 5. juli, og Salomonsen angiver 

klækketidspunktet til sidste halvdel af juni, lejlighedsvis tidligere. 
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De hvidvingede måger sås ofte fiskende i fjorden, og arten foretog 

øjensynlig ikke længere fourageringsture. 

Gråmågen (Fig. 3.3.) yngler ligeledes på de fleste fjelde i fjorden, og 

især fjeld 11 og 13 huser store antal. I alt registreredes 109 ynglepar, 

men flere par kan have undgået registrering, idet gråmåger yngler hØjt 

på fjeldene. 

Fig. 3.3. Gråmåge. 

Gråmågerne rugede sidst i juni. FØrste fund af unger er fra 1. juli, og 

en uge senere observeredes flere reder med 2-3 unger o Salomonsen (1950) 

angiver klækketidspunktet til at ligge fra midten af juni til midten af 

juli. 

Fouragerende gråmåger observeredes både i fjorden og uden for strØmstedet, 

og det er indtrykket, at gråmågen søger fØde i større afstand fra rede

pladserne end den hvidvingede måge. 
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Hvidvinget måge og gråmåge er betydeligt mindre sky end skarven på kolo

nierne. De fØrste fugle letter fØrst, når man er omkring 500 m fra stedet. 

Som for skarvens vedkommende er de ikke-rugende fugle fØrst på vingerne. 

Gråmågen er tydeligvis den fØrste af de to arter til at lette, og den er 

den mest aggressive over for forstyreren. Mågerne vender hurtigt tilbage 

til kolonierne, når forstyreren fjerner sig. 

Riden ynglede med 43 par på fjeld 10 og yngler muligvis også på fjeld 3. 

Uden for fjorden observeredes store antal af fiskende rider (4000), og 

en gang taltes på fjeldene A-D over 500. Ved en anden observation var 

der dog kun enkelte individer på fjeldene, og sandsynligvis ynglede 

riderne ikke dette år (1984). Ved ·en observation d. 17/8 1985 var der 

heller ikke fugle på fjeldene, men bedØmt ud fra antallet af redepladser 

kan fjeldene huse omkring 500 par. 

3.1.2. Konsekvenser for fuglelivet i fjorden 

Fjordens rige fugleliv skyldes foruden gode naturlige betingelser, at 

fuglene er uforstyrrede i yngleperioden dels på grund af afstanden fra 

Ilulissat og dels grundet vanskelighederne ved at passere strØmstedet 

med både med mindre motorkraft. At fuglene er uforstyrrede, ses af de 

mange reder, som er placeret helt nede ved havniveau i flere af kolonier

ne. 

Ved ~tableringen af vandkraft påregnes maskiner, større godsmængder, 

olieforsyning og til dels mandskab at blive transporteret fra Ilulissat 

med skibe og pramme. Denne sejlads vil foregå gennem strØmstedet og ind 

i fjordarmen Qingua avangnardleq. Transporten formodes fortrinsvis at 

finde sted fra juni til august. Derudover regnes med en vis brug af 

helikoptertransport. 

Disse aktiviteter i området vil virke forstyrrende på fuglelivet i fjor

den særlig i yngleperioden og formentlig reducere antallet af ynglende 

fugle betydeligt, såfremt der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger. 

Ligeledes vil sprængningsarbejdet i forbindelse med anlægsarbejde virke 



1 5 

forstyrrende på fugle~ivet ved at skræmme fuglene fra rederne gentagne 

gange. Dette vi~ sandsynligvis fØrst og fremmest ramme skarven, men også 

mågearternes konkurrencemæssige balance kan påvirkes. Gråmågen er en 

grådig æg- og ungerøver, og ved gentagne opflyvninger på grund af forstyr

relser vil den hvidvingede måge og riderne ikke være i stand til at 

forsvare ynglen fra gråmågen. 

Det er usikkert, hvorvidt eventuelt forladte kolonier vil blive geneta

bleret efter anlægsperioden (4 års varighed), hvor de forventede forstyr

relser vil ophØre. Ynglende kolonifugle har alle stærkt sociale karakte

rer, og nyetablering eller genetablering af kolonier forventes at være 

langvarig. 

3.1.3. Afhjælpende foranstaltninger 

Omfanget af forstyrrelserne for fuglelivet i fjorden kan begrænses uden 

særlige omkostninger ved en hensynsfuld planlægning af sejladsen og 

sprængningsarbejdet. 

I denne planlægning bØr indgå en begrænsning af sejladsen i starten af 

fuglenes yngleperiode (dvs. maj - primo juli) samt fastlæggelsen af en 

sejlrute midt i fjorden (Fig. 3.1.). Derved vil forstyrrelserne mindskes, 

og sejladsen vil ikke foregå nærmere end ca. 1 km fra de største kolonier. 

Ligeledes bØr sprængninger forsØges undgået i den fØrste tid af ynglepe

rioden. 

Skulle sejlads midt i fjorden alligevel skræmme fuglene til begge sider, 

kan en alt~rnativ rute (Fig. 3.1.) lægges langs nordsiden af fjorden. 

Herved begrænses skaderne i videst muligt omfang for de fuglerigeste 

lokaliteter på sydsiden. 

Sejlads i Pakitsoq bugten bØr holdes i størst mUlig afstand fra fjeldene 

A-D (Fig. 3.1.). 

Helikopterflyvning skræmmer fugle over store afstande, og en flyverute 
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til og fra anlægsområdet bør derfor så vidt muligt fastlægges over land 

(Fig. 3.1.) og så langt som muligt fra de fuglerige områder. 

Udover ovennævnte foranstaltninger bØr unØdig sejlads med småbåde undgås, 

og al brug af skydevåben forbydes i anlægsperioden. 

Transmissionslinien vil krydse fjordarmen Qingua kujatdleq~ hvor der 

findes to kolonier med ynglende gråmåger og hvidvinget måge. Antallet af 

ynglende fugle er imidlertid lille (ca. 25 par). og anlæggelsen af led

ningen vil ikke få større betydning for fjordens fugleliv som helhed. 

Skadevirkningen vil yderligere kunne formindskes ved at anlægge luftled

ningen uden for yngletiden. 

3.2. Fortidsminder 

3.2.1. Anlægsområde 

GrØnlands Landsmuseum (Kalaallit Nunaata Katersugaasivia, KNK) udfØrte i 

september 1985 en arkæologisk rekognoscering i anlægsområdet mellem 

Qingua kujatdleq og sØ 233 i Akuliarserssuaq's bagland (Fig. 3.4). 

Området langs sØerne blev gennemvandret og modstående bredder afsØgtes 

med kikkert. Ved denne rekognoscering registreredes ingen levn fra 

tidligere menneskelig aktivitet i området, og fra antikvarisk side er 

der således intet til hinder for den planlagte aktivitet i området (KNK 

1985a). 
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Fig. 3.4. KNK's rute ved rekognosceringen i 1985. 

3.2.2. Transmissions~inie 

Der blev ikke i forbindelse med ovennævnte rekognoscering gennemfØrt 

forundersØgelser i forbindelse med transmissionslinien, og der er ikke i 

de senere år foretaget nogen form for systematisk berejsning af det 

område, transmissions~inien gennemlØber - hverken på kysten eller i 

indlandet (KNK 1985b). 
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Af det materiale, som findes i KNK's fredningsarkiv, berØres ingen af de 

fredede fortidsminder af den foreslåede linie (Fig. 3.5.). 

t NORD 

ca.10km 

Fig. 3.5. Transmissionslinie. Pilene angiver fortidsminder registreret 

i KNK's fredningsarkiv. 
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Det skal dog bemærkes, at eftersom dele af den valgte liniefØring fØlger 

slæderuter, af hvilke nogle antagelig er af en betydelig alder) kan det 

ikke udelukkes, at man under anlægsarbejdet vil stØde på anlæg af anti

kvarisk interesse, som omfattes af fredningsloven. 

I den forbindelse henledes opmærksomheden på lovens kap. 1) §4 (Lands

tingslov nr. 5/1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger), 

der) hvis sådanne anlæg påtræffes, giver hjemmel til at indstille arbej

det) indtil en underSØgelse er foretaget. 

Eftersom KNK ikke har haft nogen mulighed for i felten at vurdere den 

liniefØring) som er foreslået i ~Revision af dispositionsforslag") GTO 

sept. 1985) må forslaget vurderes på grundlag af de data, som findes i 

fredningsarkivet. Der synes ikke på baggrund af dette materiale at være 

antikvariske interesser, som strider mod projektets gennemfØrelse. 

Der må imidlertid tages forbehold for endnu ikke registrerede kulturlevn. 

De traditionelle slæderuter må i den forbindelse udpeges som potentielle 

fundsteder. 

Med henvisning til beskyttelsesbestemmelserne i fredningsloven foreslår 

KNK derfor, at der snarest gennemfØres en supplerende rekognoscering 

langs anlægslinien. 

3.3. Landskabet 

3.3.1. Transmissionslinie 

Transmissionslinien har konsekvenser for miljØet, dels som fØlge af an

lægsarbejdet og dels som fØlge af ledningerne i sig selv. 

Under arbejdet med montage tænkes helikoptertransport anvendt i vidt 

omfang, men på lettere tilgængelige strækninger kan terrængående kØretØjer 

komme på tale. Helikoptertransport vil ikke medfØre miljØskader af betyd

ning, hvorimod terrængående kØretØjer vil kunne skade vegetationen og 

dermed landskabet betydeligt, idet kØrespor vil være mange år om at gro 
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til. Restriktioner i brugen af disse køretøjer som f.eks. begrænsning 

til brug 1 vinterperioden, hvor jorden er frossen og snedækket, bØr 

derfor indfØres. 

Virkningerne af transmissionslinien i sig selv afhænger af materialevalg, 

dimensioner, form, farve og liniefØring, og en vurdering af konsekvenserne 

for miljØet vil væsentligst være af æstetisk karakter. Udformningen af 

master er primært baseret på spørgsmål om vind- og isbelastning, og i 

liniefØringen er tilstræbt en optimering af forhold som beskyttet belig

genhed og færrest mulige vinkelændringer. 

Master og ledninger vil virke skæmmende for landskabets naturlige fremto

ning og vil ændre landskabsbilledet væsentligt. De varmeforzinkede stål

master, som tænkes anvendt, vil særlig om sommeren være iØjnefaldende og 

lyse op i landskabet. I den forbindelse vil master i en mØrkere grå og 

mat farve bedre kunne indpasses i landskabet. 

Æstitiskvil liniefØringen særligt få betydning i de kystnære områder 

nord for Ilulissat, f.eks. ved Bredebugt, der udnyttes i rekreativ hense

ende. 

3.3.2. Arbejdslejre, vejanlæg og tipområder 

Etableringen af midlertidige arbejdslejre ved tunnelpåslag og overledninger 

vil medfØre forstyrrelser og øget trafik i tidligere uberØrte områder. 

Da trafikken til og fra lejrene påtænkes at foregå med helikopter, vil 

miljØproblemerne dog være koncentreret til de umiddelbare omgivelser. 

Vegetationen omkring lejrene vil lide skade som fØlge af den almindelige 

aktivitet, og dyrelivet kan blive forstyrret. Der vil samtidig være en 

risiko for forurening med olie, affald m.v. 

For lejren ved adgangstunnellen gælder samme forhold, men bygninger og 

vejanlæg vil ændre landskabsbilledet permanent. I den forbindelse kan 
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det være ønskeligt at tilpasse bygninger til landskabet, ligesom over

skydende bygninger og anlæg efter anlægsperioden bør fjernes. 

Fig. 3.6. Anlægsområdet. I baggrunden ses fjordarmen Qingua avangnard-

leq. 

MiljØproblemerne i forbindelse med arbejdslejrene kan i hØj grad afhjælpes 

ved en fornuftig forvaltning og med krav om fuldstændig fjernelse af 

midlertidige lejre. forureningsbekæmpelse og genetablering af Ødelagt 

vegetation ved plantning, tilsåning eller gØdSkning. 

Ved tunnelpåslag og adgangs tunnel vil der blive anlagt tipområder med 

store bunker af bortsprængt tunnelmateriale. Et overslag over bunkernes 
3 

samlede stØrrelse ligger i stØrrelsesordenen 70.000 rn. Sådanne bunker 

vil kunne virke skæmmende i årtier, hvis ikke der sØrges for en indpasning 
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i landskabet ved lokalisering og udformning. Etableringen af et plantedæk

ke vil kræve en del finkornet materiale og en aktiv tilsåning og gØdsk

ning, idet den naturlige indvandring vil være yderst langsom. 

Risikoen for en udvaskning af miljØgifte fra tipområderne kan ikke vurde

res, fØr der er foretaget en analyse af de pågældende bjergarter. men 

man bør være opmærksom på dette forhold. 

En del af tunnelmaterialet kan man fordel anvendes til anlægsvejen, hvis 

man fØrst nøjes med at anlægge en midlertidig vej. Herved reduceres 

tipområdets størrelse. og desuden undgås et forbrug af materiale andre 

steder fra, hvor der kan skabes store sår i landskabet. 

3.3.3. Reservoirsøerne 

Der vil opstå en række ændringer omkring de ferske vande som fØlge af 

vandstandssvingningerne i reservoirsøen og de ændrede afstrØmningsforhold. 

Nedtapningen af reservoirsØerne vil fremkalde stejle erosionszoner. Det 

siltede sediment i denne zone vil blive udvasket, og sØbredden vil 

fremstå som bar klippe eller klippeblokke. Dette skØnnes ikke at ville 

virke skæmmende for landskabets naturlige fremtoning, da denne i 

forvejen er gold (Fig. 3.7.). 

De berØrte elvstrækninger og vegetationen omkring dem vil også ændre 

udseende som fØlge af tØrlægning eller mindsket vandfØring. 

Områderne udnyttes ikke i rekreative henseender, da de er svært tilgænge

lige, og betydningen af landskabsændringer er derfor ringe. 



23 

Fig. 3.7. ReservoirsØen, sø 187. SØen påvirkes af gletscheren og er 

kold og siltet. 

3.4. De ferske vande 

ReservoirsØerne og aflØbet fra sø 187 er de ferske vande, som vil blive 

berØrt af vandkraftprojektet. De væsentligste ændringer vil i sØerne 

være den meget varierende vandstand og i elven en reduktion i vandfØring, 

eventuelt udtØrring. 
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3.4.1. Reservoirsøerne 

Begge reservoirsØer er. på grund af den kraftige påvirkning fra glet

schere, kolde og siltede. Dette betyder dårlige livsbetingelser for både 

plante- og dyreliv. og sØerne rummer da heller ikke fjeldØrredbestande 

af betydning. 

Ved fiskeri i sø 187 med specialgarn med mange maskevidder, der fan

ger alle størrelsesgrupper nogenlunde lige effektivt, bestod fangsten 

langt overvejende af ørreder under 15 cm (Fig. 3.8.). 

ANTAL 
so 

50 

JO 

20 

10 

LÆNGDEFORDELING, GARNFISKERI 
sø 187 

LÆNGDE CM 

Fig. 3.8. Længdefordeling af fjeldØrred fanget i sø 187. 

Ørrederne lever af dansemyg, og væksten er særdeles langsom. Således 

fangedes op til 11 år gamle ørreder, der ikke var større end 10 cm. 
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Kun ved at skifte til en kannibalistisk diæt kan Ørrederne vokse ud over 

15-20 cm, og alle de større Ørreder (>20 cm) i fangsten havde således 

spist ørreder eller havde tomme maver. 

Fiskenes parasiter kan ofte leve videre i rovfisk, hvor de hobes opJ og 

de større ørreder var derfor alle stærkt parasiterede og uegnede til 

menneskefØde. 

Fjeldørredbestandene i reservoirsØerne vil givet blive reduceret kraftigt, 

da vandstandssvingningerne vil tørlægge vigtige fødeområder. Betydningen 

af dette er dog ringe, eftersom bestandene, dels på grund af den afsides 

beliggenhed og dels på grund af fiskenes kondition, er uden potentiel 

rekreativ værdi. 

3.4.2. AflØbselV 

Ved afløbselvens udlØb i Qingua kujatdleq er der et 2 m højt styrt (Fig. 

3.9.), som næppe kan passeres af vandrende ørreder, og allerede en 

kilometer oppe fra udløbet er der et ca. 30 m hØjt vandfald. 

AflØbselven er således også uden værdi i fiskemæssig henseende, og da 

området er svært tilgængeligt på grund af siltbanker i fjorden, færdes 

der næppe mennesker. 

I ferskvandsbiologisk og fiskerimæssig henseende er der således ingen 

miljømæssige problemer ved det foreslåede vandkraftprojekt. 
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Fig. 3.9. Styrt ved udlØbet af aflØbselven i bunden af Qingua 

kujatdleq~ 

3.5. Fjordens hydrografi 

3.5.1. Hydrografi 

Topografisk er fjorden karakteriseret ved at have en tærskel ved strømste

det, hvor dybden kun er 5-7 m, mens den indre del af fjorden er et bassin. 

som er over 200 m dybt. 

Observationer viser, at fjorden om sommeren er lagdelt med et Øvre brak

vandslag, ca. 5 m tykt, med relativt hØje temperaturer og en saltholdighed 
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under 30 0/00. Fra 5-30 m findes et me~lemlag, hvor saltholdigheden 
o 

stiger jævnt til 33 0/00, medens temperaturen falder fra ca. 5 til 

under oOe. på dybder større end 30 m findes dyhlaget, karakteriseret af 

temperaturer under _1
0 e og saltholdigheder større end 33 0/00. 

Dybvandslaget er formentlig dannet ved vertikal konvektion den foregående 

vinter - det vil sige en nedsynkning af overfladevand forårsaget af 

stigende saltholdighed (manglende ferskvandstilfØrsel) og faldende tempe

ratur. For denne forklaring taler dybvands~agets lave temperatur og det 

forhold, at saltholdigheden i fjorden svarer til dem, der blev målt på 

tilsvarende dybder udenf6r. Såfremt en sådan fornyelse af bundvandet 

sker hvert år, vil dette være ret iltrigt. 

3.5.2. Konsekvenser af vandkraftanlægget 

Den samlede årlige ferskvandstilfØrsel til fjordområdet er af GGU beregnet 

til 1,62813 km
3

, hvoraf de bassiner, der bliver reguleret, bidrager med 

0,64617 km
3 

(GGU, 1978) eller 40%. GTO's skØn (GTO, 1982) er noget lavere, 

nemlig 0,847 km
3 

til hele fjorden, hvoraf 0,285 km
3 

(33%) reguleres. 

Effekten af dette an~æg på de hydrografiske forhold i fjorden må forventes 

at b~ive beskedne. Brakvandslaget vil om sommeren blive lidt tyndere, 

medens der til gengæld om vinteren vil være et tyndt brakvandslag i det 

indre af fjorden. Det skyldes sæsonudjævningen af ferskvandstilfØrslen 

og vi~ medfØre en noget tidligere islægning i dette område. 

Projektet vil derimod næppe påvirke vinterkonvektionen og dermed fornyel

sen af dybvandslaget. 

En anden effekt vil være, at afstrØmningen fra bassinet vil blive flyttet 

fra Qingua kujatdleq til Qingua avangnardleq. Det vil øge silttilfØrslen 

til den større fjordarm og muligvis generelt mindske sigtedybden i fjorden 

en smule. da en del sediment nu lejres i den mere beskyttede fjordarm 

Qingua kujatdleq. 
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4. Konklusion 

De miljØmæssige konsekvenser af det foreslåede vandkraftprojekt ved 

Paakitsup akuliarusersua er generelt af et ringe omfang, og de væsent

ligste forhold vil i vid udstrækning kunne afhjælpes ved, at der tages 

rimelige miljØmæssige hensyn under projekteringen. 

Paakitsup ilordlia rummer en hØj koncentration af fuglefjelde, der nu 

er uforstyrrede. eftersom fjorden ikke besØges af mange mennesker. Den 

Øgede aktivitet under anlægsperioden, hvor gods, mandskab etc. skal 

sejles gennem fjorden, vil få negative fØlger for fuglelivet, især hvis 

forstyrrelserne forekommer i yngleperioden juni/medio juli. 

Sejlads bØr herfor begrænses mest mUligt i denne periode og foregå ad 

en rute midt i fjorden, i størst afstand fra fuglefjeldene. Ligeledes 

bØr en flyverute fastlægges efter samme hensyn og så vidt muligt over 

land. Desuden bØr al brug af skydevåben forbydes under anlægsperioden. 

I anlægsområdet og langs transmissionslinien kan aktiviteterne medfØre 

skader på landskab og vegetation. Brugen af terrængående kØretØjer bØr 

herfor begrænses til vinterperioden, hvor jorden er frossen og snedækket. 

Samtidig kan skaderne mindskes ved en fornuftig forvaltning under anlægs

perioden og med krav om fUldstændig fjernelse af midlertidige lejre, 

forureningsbekæmpelse og genetablering af Ødelagt vegetation. 

I ferskvands- og fiskerimæssig henseende er der ingen miljØmæssige pro

blemer ved det foreslåede projekt, og de hydrografiske forhold i fjorden 

forventes ikke at undergå større forandringer. 

Der er ikke fundet fortidsminder i anlægsområdet, men traceet for trans

missionslinien er ikke gennemgået, og der kan således være områder, hvor 

master ikke må placeres, eller hvor kØretØjer ikke må færdes af hensyn 

til fortidsminder. 
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5. MiljØmæssigt tilsyn 

Det anbefales, at der under anlægsperioden fØres et miljØmæssigt tilsyn 

for at sikre minimering af skaderne. Retningslinierne for et sådant 

tilsyn kunne fØlge de allerede anvendte under olieefterforskningsarbejdet 

i Jameson Land. 

Desuden vil undersØgelser af fuglene under og efter anlægsperioden være 

tjenlige for at belyse effekter af aktiviteterne i området og for even

tuelt · at udlægge reviderede forslag til sejlads. 
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