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Resume

Nærv.ærende rapport er en samlet miljØmæssig vurdering af Johan
Dahl Land vandkraftprojektet i

den udformning, som er angivet i

GrØnlands tekniske Organisations projektskitser (GTO,

1984 a, b).

Rapporten beskriver de miljØ~sige ~rdier i området, ændringer
de fysiske forhold og konsekvenserne for miljØet. Desuden vur-

i

deres mulighederne for forskellige afhjælpende foranstaltninger.

Arbejdet med miljØundersØgelserne udførtes af Grønlands Fiskeriog MiljØundersØgelser i årene 1982-84 og omfattede ferskvandsbiologien i
i

sØer og elve,

hydro~rafien

i

fjorden og rekognosceringer

landskabet.

Den v.æsentligste konsekvens af vandkraftprojektet er en reduktion
af fjeldØrredbestanden i

elven Qingua som en fØlge af en lavere

vandfØring særlig i vinterhalvåret. Denne bestand har stor betydning for fiskeriet i

fjorden Tunugdliarfik og er desuden vigtig

for et omfangsrigt sportsfiskeri. Forsvinder Qingua elvens fjeldØrredbestand, skØnnes det at ville betyde en nedgang på ca. 60% i
samlede fjeldØrredfiskeri i

den indre del af Tunugdliarfik, dvs.

fra de nuv.ærende ca. 3,5 tons til ca.

1,5 tons.

I fjorden vil der om vinteren opstå et brakvands lag som fØlge af
en øget ferskvandstilfØrsel. Dette kan betyde et tidligere islæg
i

den indre del. Tæt på kraftv.ærksudlØbet kan der dog opstå et

område, som vinteren igennem har åbent vand eller usikker is.
Abent vand kan medfØre rimtåge lokalt. Der er desuden en risiko
for, at driftsvandet i perioder kan blive overmættet med luft. En
sådan overmætning kan betyde fiskedØd i

den indre del af fjorden.

Landskabets karakter vil blive ændret af bygninger, vejan1æg og
i~r

af de lange transmissionslinier til Narsaq og Qaqortoq/Ju-

lianehåb. Disse vil virke skæmmende for landskabets naturlige
fremtoning og kan desuden udgØre en fare for flytrafik og fugle.
Særligt fjordkrydsningen vil indebære en sådan risiko. Vælges et
SØkabel til denne, kan trawlfiskeriet i

området blive generet.

det
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Imagarnersiornera.
Nalunaarusiaq manna tassaavoq Johan Dahl Landime erngup
nukiliorfissap Grønlands tekniske Organisationip pilersaarusiaatut

(GTO 198~ s,b)

suliarineqassaguni uuma5s~seqartut

inuuffigisaannut qanoq sunniuteqarnissaanik ataatsimoortumik
isummerfiginninniarneq. Nalunaarusiami eqqartorneqarput
nunarni tamatumani uumassuseqartut inuuffigisaat pingaaruteqartut, nunap pissutsimigut allaannguutigisinnaasai uumåssuseqartullut inuuffigisaannut kingunerisinnaasai. Aarnmattaaq iluaqutaasinnaasutut iliuusissat assigiinngitsut eqqartorneqarput.
Uumassuseqartut inuuffigisaannik rnisissuinerit ukiuni
1982-84-imi

~rønlands

Fiskeri- og Miljoundersøgelsemit inger-

lanneqarput tassaallutil1u tatsini kuunnilu uumassuseqartunik kang8rluullu ernganik misissuinerit nunallu qanoq
issusianik paasisassarsiornerit.
Erngup nukiliorfiup malunnarnerpaarnik kingunerisassaa
tassaavoq Qinnguata kuuani eqaluit ikileriarnissaat pingaartumik ukiuunerani kuup imikillinissaa pissutigalugu.
Kuup taassuma eqalui Tunulliarfiwniunut pingaaruteqartorujussuupput, aammalu kuuk taanna nal1ukkianit ornigarneqartuartarpoq.

Q~nnguata

kuua eqaluerutissagaluarpat tamanna

Tunulliarfiup qinnguani ataatsimoortumik eqaluttarineqartartut

57

pct-imik

ikileriaatigisussaavaa~,

tassa maanna

eqaluttarineqartartut J,5 tonsit rni.s.saanniittut 1,5 tonsinut ikileriartussaallutik.
Kangerluup imaa ukiuunerani im e rmik tarajuunngitsumik
imartaqalersussaavoq kuup ernganik akoqarnerulernini pissutigalugu. Tassalu imaassinnaavoq

kangerluu~

qinnguatungaa

sikujaarnerusalissasoq. Kisianni erngup nukiliorfimmit kuuttup aniaffiata killinnguani ukiuunera tamaat imarnersaqalersinnaavoq imaluunniit qajannartumik (ingerlavigineqarsinnaanng±tsumik sikusalersinnaassalluni. Imeq sikusimanngitsoq tamaani pujoqqamik pilersitsisinnaavoq. Aammalu

6

imaassinnaavoq nukiliorfiup imaa ilaannikkooriarluni ingasappallaartumik silaannaqalersinnaasoq. Silaannaqalerpallaarneq tamanna kangerluup qinnguata ilaani aalisakkat inuusinnaajunnaarnerannik kinguneqarsinnaavoq.
Nunap pissusiata allaannguutigisussaavai illuliatut sanaartukkat,

aqq~sinniat

Qaqortumullu aqqutai

aammalu elektricitiitip Narsamut

isorartooruju=~~usussat~

Tarnakku nunap

immini pissusianut kusanaalisaataasussaapput aamalu tirnrnisartornermut Limmissanullu

ilorianaateqarsinnaallutik~

Pi-

ngaartumik kangerluk napillugu ingerlanermut tamakku ulorianaateqartussaapput. Elektricitiiti kabelinik immap iluatigoortitanik aqquserneqassagaluarpat tamanna kilisannermut ajoqutissaalersinnaavoq.
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1. Indledning

Som led i forundersØgelserne for et vandkraftv-ærk i
Land i

Johan Dahl

SydgrØnland har GrØnlands Fiskeri- og MiljØundersØgelser

foretaget en r.ække miljØundersØgelser i området. UndersØgelserne
blev udfØrt i

årene 1982-84, fortrinsvis i sommerperioden. Formå-

let var at belyse de miljømæssige konsekvenser, som vandkraftprojektet kan medfØre.

Vandkraftprojektet medfØrer forandringer i miljØet af både midlertidig og permanent karakter. Disse kan dels indvirke på udnyttelsen af området og dels have rent æ5tetiske fØlger. Opfattelsen af
ændringerne og af miljØets v-ærdier vil ofte v.ære af subjektiv
karakter, men i den videre planlægning kan det tilstr.æhes at tage
hensyn til flest mulige interessegrupper. r den sammenhæng må
behovet nu og i fremtiden tilgodeses, og områdets betydning i
forhold til andre nærtliggende områder vurderes. En hensigtsmæssig udformning af et anlæg og forskellige afbØdende foranstaltninger kan

~re

til stor gavn og mindske de uheldige virkninger af

anLægget.

N~rende

rapport giver en samlet vurdering af de miljØmæssige

forhold. En sådan vurdering kan naturligt deles op i

tre afsnit:

1. Forholdene i de ferske vande.
2. Forholdene i fjorden.
3. Landskabsmæssige forhold.

Det blev tidligt klart, at de største miljØmæssige konsekvenser
ville vedrØre fjeldØrredbestanden i

Qingua elven, der tænkes ind-

draget til vandkraft. Desuden kunne de hydrografiske forhold i
fjorden tænkes ændret. Derfor prioriteredes arbejdet med disse
emner hØjest i

undersØgelsesprogrammet. Herudover er konsekvenser-

ne for de landskabsrnæssige forhold søgt belyst ved rekognosceringer i området.

Resultaterne af undersØgelsesarbejdet er rapporteret i
ligere rapporter:

fire tid-

8

"Miljøundersøgelser for vandkraftprojekt, Johan Dahl Land, Narssaq 1982" (GF, 1983).

"Fjeldørredundersøgelser ved Qingua, Narsaq 1983" (GFM, 1985).

"Johan Dahl Land. Hydrografiske undersøgelser i

1982 og 1983"

(GFM, 1985).

"Vandførings struktur til Tunugdliarfik før og efter regulering"
(GTO, 1984 b) .

Disse rapporter danner grundlaget for denne samlede, miljømæssige vurdering. Rapporten er skrevet af Klaus H. Nygaard.
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2. Vandkraftprojektet

Vandkraftprojektet er beskrevet i GTO-rapporterne: "Johan Dahl
Land vandkraft - projektskitse , 1980" og "Johan Dahl Land vandkraft - projektskitse for transmissionsanlag, 1980". Det fØlgende
er et summarisk uddrag fra disse rapporter, og de nævnte anlæg er
vist på Figur 1 og 2.

2. 1. Vandkraftanlægget

NordbosØ (Kululup tasia), der er beliggende i kote 660, tænkes
anvendt som reservoir, og det nØdvendige reservoirvolumen opnås
ved en vandstandsvariation på 22,S rn. Ved sØens udlØb anlægges en
ca. 5 m hØj betondæmning, og vandstanden reguleres i intervallet
mellem koterne 641 og 663,5.

AfstrØmningsområdet kan øges ved en overledning (via en tunnel)
fra Thor Sø (Qaumassoq kangitdleq), og yderligere vand kan evt.
senere overfØres fra Odin Sø (Qaumassoq kidleq) til Thor Sø, ligeledes ved en tunnel. Thor SØ kan også anvendes som egentligt
reservoir. I dette tiltælde skaloverledningens indtag og udlØb
v.ære dykkede under laveste vandstand og isdække. Anvendes Thor Sø
ikke som reservoir, behØver udlØbet ikke at

~re

dykket.

Fra NordbosØ fØres en tillØbstunnel med et tv.ærsnitsareal på
2
12 m ca. 14,4 km vandret gennem fjeldet til trykrØret. Ca. 5 km
fra indtaget ledes yderligere vand fra Sø 760 direkte ned i

til-

lØbstunnellen gennem en lodret skakt. Det bortspr.ængte tunnelmateriale udtages gennem tre påslag, som senere lukkes.

Kraftstationen anLægges i

et udspr.ængt rum i fjeldet ca. 530 m

under overfladen, og der installeres turbiner af peltontypen.
Adgangen til kraftstationen sker gennem en ca. 2,2 km lang tunnel
med et

•

tv~sn~t

2
paco 25 m.

Fra kraftstationen ledes vandet gennem en ca. 3 km lang aflØbstun..
2
nel med et tv.ærsnit pa 12 m • UdlØbet placeres under laveste vandstand i den inderste del af fjorden Tunugdliarfik. Det bortspr,æng-

F"~g.

l.

_
=gget
Vandkra~tanl=

Il

te materiale udtages dels gennem adgangstunnellen dels gennem et
kort påslag ved nedstrØmsenden.

Ved adgangstunnellen

an~gges

en hovedlejr med diverse bygninger

og vand- og kraftforsyning. En del af lejren bibeholdes efter
anLægsperioden til brug under driften af anLægget. Desuden anlægges 3 mindre arbejdslejre ved NordbosØ og tunnelpåslagene og senere en lejr ved over ledningen mellem Thor

Fra Narssarsuaq til hovedlejren

an~gges

Sø

og NordbosØ.

en ca.

14 km lang og 6 m

bred permanent vej af moræneballast, og der anlægge.s en bro ved
elven nord for Narssarsuaq. Fra hovedlejren fØres en 6 km arbejdsvej videre til påslag og indtag for trykrØr. Øvrig transport til
arbejdspladser og -lejre tænkes udfØrt med helikopter.

I

Narssarsuaq istandsættes og forstærkes den nuv.ærende havn, og

der

an~gges

lagerareal og pakhuse.

2.2. TransmissionsanLæg

Energien fra vandkraftanlægget tænkes prirrært udnytte-t i

forbin-

delse med en eventuel uranm1ne i Kvanefjeld og overfØres via et
traditionelt luftledningsanLæg desuden til byerne Narssarsuaq,
Narsaq og Qaqortoq!Julianehåb.

LiniefØringen for transmissionsanLægget fremgår af Figur 2.
an~gges

ca.

Ialt

100 km transmissionslinier, der omfatter tre forskel-

lige strækninger:

Linie I:

Fra

kraft~rket

til Kvanefjeld og Narsaq, ialt ca.

55 km.
Linie II:

Afgrening fra linie I til JUlianehåb, ialt ca.

35 km.
Linie III: Fra kraftv.ærket til Narssarsuaq, iaIt ca.
10 km.

Transmissionslinien til Julianehåb indebærer en ca.

1,5 km lang

krydsning af Tunugdliarfik (linie II). Denne kan enten udfØres

12

/

/

i

/

/

Fig. 2.

Transmissionslinier.
Linie I
Fra kraftværket til Kvanefjeld og Narsaq, ialt ca. 55 km.
Linie II
Afgrening fra linie I til Julianehåb, ca. 35 km.
Linie III!
Fra kraftværket til Narssarssuaq, ca. 10 km.
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som luftledning eller som sØkabel på f jordbunden. Krydsningen kan
placeres ud for den sydlige ende af "Strygejernet", hvor fjorden
er srnallest og topografien gunstig. En alternativ placering er ud
for Narsaq Point. Herved bliver yderligere en fjordkrydsning
nØdvendig over Kangerdluarsuk.

Potentialet for energiproduktionen ligger i

stØrrelsesordenen 195

GWh/år for NordbosØ alene og 220 GWh/år med Thor Sø inddraget.

3. De ferske vande

3.1. FjeldØrredbestanden i

Qingua

3.1.1. FjeldØrredbestanden

Det primære miljØproblem ved anlæggelsen af Johan Dahl Land vandkraftv.ærket vedrØrer fjeldØrredbestanden i

elven Qingua. MiljØun-

dersØgelsesarbejdet koncentreredes derfor tidligt om en fastlæggelse af bestandens biologi og stØrrelse samt vigtigheden for
fiskeriet i

fjorden Tunugdliarfik. De v.æsentligste undersØgelser

omfattede dels elektro- og garnfiskeri og dels et mærkningsprojekt.

UnderSØgelserne har vist, at Qingua rummer en stor bestand af
vandrende fjeldØrred på de nederste S km af den siltede hovedelv,
og ligeledes en bestand i

den klarvandede sideelv, der lØber pa-

rallelt med hovedelven på det sidste stykke. Hovedv.ægten i arbejdet er lagt på bestanden i hovedelven, der bliver direkte berØrt
af vandkraftudnyttelsen.

Bestandene i hovedelven og sideelven består både af stationære og
vandrende fjeldØrred.

Den stationære del af bestandene udgØres

dels af ungfisk, der endnu ikke er begyndt at vandre, og dels af
aldre, gydemodne fisk (oftest hanner), der ikke vandrer.

De vandrende fisks v.ækst er betydeligt større end de stationæres,
og det er de vandrende, der er af

fiskeri~sig

teresse. Figur 3 viser forskellen i

og rekreativ in-

v.ækst for vandrende og statio-
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Fig. 3.

Vækst af vandrende fjeldørred (øverst) og unge og stationære

(nederst) fanget i Qingua dalen. Kurverne angiver den beregnede gennemsnitsvækst (GF, 1983).

nære fjeldØrred i

hovedelven. Den markant hØjere v.ækst af de ud-

vandrende fjeldØrred skyldes, at fØdemulighederne er langt mere
gunstige i

fjorden end i

elven.

Som det ses af Figur 4, er der flere unge vandrende fjeldØrreder
i

hovedelven end i sideelven, og samtidig er de unge vandrende

fjeldØrreder større i hovedelyen end i sideelven, hvilket fremgår
af Figur

S.

Dette sidste peger mod, at fjeldØrrederne i hovedel-

ven foretager den fØrste vandring ved en tidligere alder.
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af vandrende fjeldørred i hoved- og

sideelven ved Qingua (GFM, 1984 a) .

De vandrende fisk udgØr desuden en større procentdel i
end i

hovedelven

sideelven, hvor der er mange stationære. Dette fremgår af

Figur 6

I

der viser den procentvise fordeling af

statio~re,

umod-

ne vandrende og gydemodne vandrende i både hoved- og sideelven.
Heraf fremgår også stØrrelsesfordelingen, der viser de flere større fisk i hovedelven. Der er dog næppe forskel på tæthederne af
vandrende fisk i de to elve.

Udvandringen til fjorden foregår under vårflommen. FjeldØrrederne
tr.=kker ikke langt v.æk fra elven, men holder sig i den indre del
af Tunugdliarfik. Her opholder fiskene sig hovedsagelig i overfladen, hvilket ses af, at netfangsten var ca. 7 gange hØjere i
dende end synkende net i

Vandringen op i

fly-

undersØgesesprogramrnet.

elvene foregår fra juli til september, og det er

de største og ældste, gydernodne individer, der går op fØrst. Dette afspejles i

netfangsten fra fjorden, der viser en større pro-

centdel af store fjeldØrreder i

fjorden i

juli end i august.
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Fig. 6.

Længdeforde1ingerne fra elfiskeri i elvene ved Qingua. øverst

sidee1ven, hvor bestands estimaterne er vægtet med habitatarea1erne
(data fra september 1983). Nederst hovede1ven. Estimeret bestand fra
9 stationer- (data okt. 1982 og sept. 1983).
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Gydeområderne formodes at str.ække sig over hele det tilgEngelige
elvstykke. Opv.ækstområderne for de små fisk forekommer især i
klarvandede tillØb langs hovedelven.

små

I sideelven er opvækstbetin-

gelserne antagelig bedre, og flere fisk gydemodnes tidligt og
bliver

statio~e.

3~1.2.

BestandsstØrrelser

BestandsstØrrelsen i

hoved- og sideelven er beregnet på baggrund

af elektrofiskeriet og genfangster af mærkede fjeldØrreder. For
hovedelven beregnedes bestandsstØrrelsen til 18.000 vandrende
fjeldØrred og for sideelven t i l 3.000. Heraf er ca. 25% større
end 3S cm. Samtidig er bestandsstØrrelserne i andre Ørredelve i
den indre del af Tunugdliarfik (Fig. 7) vurderet ved besigtigelse

Fig. 7.

Besigtigede elve uden for Qingua dalen. Tallene refererer

til nummereringen i Tabel l

(GFM/ 1984 a) .
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og begr.ænset elektrofiskeri for at få et indtryk af Qingua-elvens
vigtighed for hele området. Det er kun forsØgt at få et bestandsestimat for fjeldØrreder af betydning for fiskeriet, hvilket vil
sige vandrende fjeldØrred større end 35 cm. Resultatet fremgår at
Tabel 1.

Tabel 1 • SkØn over antallet af fjeldØrreder > 35 cm i

elve i

den indre del af Tunugdliarfik.

Elv

Antal

Qingua hovedelv

4500

Qingua sideelv

750

Elv v.f. Qingua
Ar nan gui t

el v

Qordlortop elv

(1) }
(2 )

(3 )

Narssarssuaq elv (4 )
Sorte elv

1000

(5 )

1000
1000 ?

3750

Tallene fra hoved- og sideelven er behæftet med en vis usikkerhed, da der flere steder ikke kunne udføres kvantitativt elektrofiskeri. Tallene fra de andre elve er yderligere usikre, da undersøgelserne kun var af rekognoscerende art, og de bygger derfor
hovedsagelig på mere subjektive skøn.

Som det fremgår af tabellen, stammer mere end halvdelen af de
fjeldØrreder, der er tilgængelige for fiskeriet fra Qingua hovedelven. Lægges sideelven til, udgØr Qingua-bestandene knap to trediedele. Qingua er da også kendt som den bedste Ørredelv i

Nar-

ssaq kommune.

3. 1.3. Fiskeri

I fjorden Tunugdliarfik drives der et intensivt fiskeri med garn
efter fjeldØrred. Fiskeriet foregår særlig i det tidlige efterår
under fiskenes opvandring, hvor garnene sættes nær elvrnundinger-
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ne. Særlig intensivt er fiskeriet i

den inderste del af Tunugd-

liarfik ved Qingua, hvor også fiskere fra Narsaq og Julianehåb
sætter garn. Ved garnfiskeriet anvendes 55 mm maskevidde, der

fortrinsvis fanger større fjeldØrreder (over 35 cm).

Desuden forekommer der et betydeligt sportsfiskeri, hvor turister
fanger fjeldørred på stang. Dette fiskeri foregår hovedsagelig i
Qingua, men Sorte Elv benyttes også. Sportsfiskeriet er ikke så
størrelsesspecifikt som garnfiskeriet.

Den samlede årlige fangst af fjeldØrred for den indre del af Tunugdliarfik skØnnes at andrage 3.000 fjeldØrreder

~

ca. 3,5 tons.

Af denne udgØr garnfiskeriet ca. 2/3 og sports fiskeriet ca.

1/3.

StØrrelsen af fangsten og den tilbageblivende efterårsbestand
fremgår af Figur 8. Fisken anvendes til konsum lokalt.

Antal fjeldørreder over 35cm

Tunugdliarfik fjorden

Mig fang!lt
Qinguo 20 %
::ftero rsbe:sto n d

QlnguCl 46

~

7

Ef!er6r.!b9stond
andre elve 27 %

Fig. 8. Efterårsbestand og fangst af fjeldørreder over 35 cm dels for
Qingua (hovedelv + sideelv) og dels for andre elve i Tunugdliarfik.

r.
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3.2. Fysiske ændringer i sØernes miljØ

Vandkraftprojektet vil medfØre ændringer af vandstanden i Nordbosø, Thor Sø, Odin Sø og Sø 760. Ved anvendelsen af NordbosØ som
reservoir vil vandstanden blive reguleret i intervallet fra 3,5 m
over til 19 m under det nuv.ærende niveau. Vandstanden i Thor Sø,
Odin Sø og Sø 760 vil blive sænket under det naturlige aflØbs
kote og vil herefter v.ære konstant i overledningens niveau. Anvendes Thor Sø og Odin Sø også som reservoir, vil der dog også her
opstå regulerings zoner.

I NordbosØ er turbiditeten hØj (dvs. sigtedybden er lav, ca. 10
o
cm) og temperaturen lav (O-2 C), da det tilstrØmmende vand altovervejende er afsmeltning fra indlandsisen (Nordbogletscher). på
grund af NordbosØs store volumen vil disse forhold ikke ændres
nævnev.ærdigt ved overledningen af det klare og varme vand fra
Thor og Odin Sø.

Fig. 9. Nordbogletscher og den mælkede Nordbosø. Det meste af Johan Dahl
Land afstrømningen er afsmeltning fra indlandsisen, og vandet er derfor
koldt og siltholdigt (høj turbiditet).
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3.3. Fysiske ændringer i

elvene

Opdæmningen af NordbosØ og over ledningen af vand fra Thor Sø,
Odin Sø og Sø 760 vil medfØre drastiske ændringer i Qingua elven
og aflØbene fra de sidstnævnte søer. De v.æsentligste ændringer
vil vedrØre vandfØring, turbiditet og temperatur.

303.1. VandfØring

Ved et samarbejde mellem GFM og GTO blev der foretaget beregninger af stØrrelsen og fordelingen gennem året af vandfØringen i
Qingua både nu og efter en regulering (GTO 1984 a, b).

Ud fra meteorologiske data fra Narssarssauq for perioden 1961-83

samt data fra GTO~s målestationer er årsafstrØmningen beregnet
for de fem oplande: NordbosØ, Thor

Sø,

Odin sø, Qingua Øvre del

og Qingua nedre del. Til beregningerne er benyttet en model, der
er kalibreret separat på NordbosØ og Thor

Sø

oplandene, hvor af-

strømningsmålinger foreligger for perioderne 1976-83 og 1978-83
henholdsvis. Parametrene fra Thor

Sø

oplandet er siden overfØrt

på de resterende oplande. Udover årsafstrØmningen blev rniddelv.ærdien for afstrØmningen i

de enkelte måneder simuleret dels for

den aktuelle og dels for den regulerede situation.

Den beregnede afstrØmning gennem året ved Qingua's udlØb fremgår
af Figur 10. For hver måned angiver hele sØjlen den aktuelle afstrØmning. Desuden vises situationen, hvis NordbosØ og Thor Sø
inddrages til vandkraft, og hvis yderligere Odin sø inddrages.

3

Den aktuelle afstrØmning udgØr totalt 264 mio. m

pr. år. I vinter-

3
månederne januar, februar og marts lØber der under 5 mio. m pr.
3
måned, og den laveste vandfØring forekommer i januar med 1,7 m /
3
sek. (= 4,6 mio. m ). Forårsafsmeltningen indtrcæder i slutningen
af april, og vandfØringen stiger voldsomt gennem maj og juni til
3
3
en maksimal v.ærdi 30,5 m /seke (= 81,8 mio. rn ) i juli måned.
Herefter falder vandfØringen gennem august, september og oktober
i

takt med, at afsmeltningen fra indlandsisen mindskes. Fra novem-

ber og frem til marts er vandfØringen nogenlunde konstant, og
vinterafstrØmningen stammer næsten udelukkende fra de støre søer.
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Vandmængder ved Qinguo /s udløb
mio. m 3

4I

82

60

maj

jun

jul

aug

~

Odin sø

30

25

20

15

10

5

jan

D

feb

mar

cpr

Nordbosø + Thor sø

akt

sep
~

nav

dee

Re5tv~lndmæn9de

Fig. 10. Vandmængder ved Qingua's udløb. Se tekst for nærmere beskrivelse.

For den regulerede elver vandfØringen v.æsentligt mindre, og på
3
årsbasis afstrØmrner ialt 79 mio. m , hvilket svarer t i l 30% af
den aktuelle afstrØmning- VandfØringsstrukturen gennem året ligner den aktuelle, men relativt er forskellen mellem vinter- og
sornmervandfØring større. VintervandfØringen (november-marts) er
3
3
meget lav 0,4-0,6 m /sek. (1,0-1,4 mio. rn /måned) og udtrykt som
procent af den nuv.ærende vintervandfØring kun 24%.

Den forholds-

mæssigt lavere procent viser de store sØers betydning for vintervandfØringen.

Inddrages Odin sø også i

vandkraftprojektet, bliver
3

o

afstrØmningen endnu mindre (0,7-1,1 mio. m /maned for novembermarts) , og vintervandfØringen bliver 17% af den
3
et minimum på 0,25 m /sek. i januar.

nu~rende,

med
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Den laveste månedsmiddelv.ærdi, der er sandsynlig inden for en
periode på 50 år (SO-års-hændelsen), er v.æsentlig lavere end de
angivne middelv.ærdier. VandfØringen i måneden med den laveste
3
SO-års-hændelse er således kun 0,6 m /sek. for den aktuelle situ-

3

ation og 0,07 rn /sek. for den regulerede elv.

I

den aktuelle situation stammer næsten al afstrØmning fra abla-

tion (afsmeltning). Inddragelsen af NordbosØ oplandet betyder, at
restvandfØringen bliver baseret på nedbØr. Dermed bliver variationen i vandfØringen større end den nuværende, idet ablationen varierer mindre end nedbØren.

Det skal understreges, at de anfØrte v,ærdier for afstrØmning og
vandf~ring er månedsmiddeltal med stor spredning,

og med den na-

turlige variation kan det ikke udelukkes, at en vandfØring på
3
O m /sek. i kortere perioder vil v.ære en sandsynlig hændelse i
Qingua, såfremt NordbosØ og Thor Sø oplandene inddrages (GTO,
1984 a). Det må yderligere

frem~ves,

at resultaterne er behæftet

med usikkerhed, idet beregningerne er foretaget ud fra korte måleserier (6 år for Thor Sø, 8 år for Nordbosø) i hydrologisk henseende.

3.3.2. Turbiditet

Afskæringen af det uklare gletschervand fra Nordbosø vil medføre, at silttilf~rslen til Qingua ophØrer, idet de Øvrige oplande
udelukkende får vand fra nedbøren. Elven vil derfor efter en kort
overgangsperiode blive klarvandet.

3.3.3. Temperatur

Ligeledes vil temperaturforholdene i

Qingua ~~dres som fØlge af

fjernelsen af det kolde gletschervand fra Nordbosø. Sporadiske
målinger i Qinguadalen i august 1982 viste, at middeltemperaturen
.,
d l
,. o
o
l nove e ven var 0,8 C mod 10 C i sideelven, og der blev desuden
fundet større temperatursvingninger i
sommeren igennem (GF,
raturforholdene i
forhold i

sideelven end i

hovedelven

1983). Generelt må det forventes, at tempe-

hovedelven kommer til at ligne de nuv.ærende

sideelven med varmere sommertemperatur og større dagli-

ge temperaturudsving.
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Der kan forekomme en vis frysepunktsænkning på grund af det suspenderede materiale, og inden NordbosØs udlØb måltes i januar
o
1984 ned til -O,8 C. Elven lØber vinteren igennem under sne- og
is~~ket.

Med den mindskede vintervandfØring vil bundfrysning

sandsynligvis kunne finde sted, men hvor ofte' dette vil kunne ske
og i

hvilket omfang, er uvist.

4. Fjorden

4.1. Fjordens hydrografi

Fjordens fysiske og biologiske processer afhænger i hØj grad af
de hydrografiske forhold. Ved miljØundersØgelserne har de hydrografiske forhold og ændringerne som fØlge af vandkraftprojektet
derfor også v.æret genstand for stor interesse.

UndersØgelserne var koncentreret om de inderste 20 km af fjorden.
De har vist, at kun de øverste 5-10 m af vandrnasserne påvirkes af
de lokale forhold som ferskvandstilfØrsel og

atmos~riske

forhold.

Som det er skitseret i Figur 11, stiger overfladetemperaturen til
0

omkring 11 C om sommeren. Samtidig falder saliniteten til 10

0/00

som en fØlge af ferskvandstilfØrslen. Om vinteren stiger saliniteten igen til 32

0/00,

idet ferskvandstilfØrslen praktisk talt

standser. Samtidig falder overfladetemperaturen til frysepunktet
o
(-1,8 C). I dybder større end 10 m er variationerne derimod meget
små, og de dybere liggende lag påvirkes altovervejende af horisontale strØmninger udefra.

4.2. Udnyttelsen af fjorden

Den indre del af Tunugdliarfik udnyttes i hØj grad til fiskeri.
Vigtigst er fangsten af fjeldØrred og uvak, men der fanges også
hellefisk, lodde og torsk. En stor del af fangsten konsumeres
lokalt, men torsk og uvak indhandles i
gen er størst om sommeren og ligger i

Qagssiarssuk. IndhandlinstØrrelsesordenen 30.000 kg

renset fisk for uvak og op til 3.000 kg for torsk pr. år. Fiskeriet drives fortrinsvis med garn, der om sommeren sættes fra små
både. Om vinteren fiskes gennem huller i isen.

'l'emperatur
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Fig. ll. Salinitet og temperatur i Tunugdliarfik sommeren 1979. Kun de øverste 10 m pivirkes af ferskvandstilførsel,
o~ højeste temperatur og laveste salinitet nås i august.
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4.3. Ændringer i de hydrografiske forhold

Det fysiske miljØ i

Tunugdliarfik vil blive påvirket på flere

måder som en fØlge af vandkraftprojektet. Ændringerne opstår i
fØrste r.ække på grund af de forandrede afstrØmningsforhold. Årscyklus i tilfØrsel af ferskvand fra Johan Dahl Land ændres, så
vintertilfØrslen Øges og sommertilfØrslen mindskes.

Det er skØnnet, at både vinter- og sommerudledningen fra kraftv.ær3
ket vil udgØre 6 m /sek. (GTO, 1984). Reduktionen i sornrnervandfØringen vil ikke medfØre v.æsentlige ændringer i

de hydrografiske

forhold, idet årsafstrØmningen fra Johan Dahl Land kun udgØr ca.
20% af den totale tilstrØmning af ferskvand til den indre del af
fjorden. Derimod vil tilfØrslen af ferskvand om vinteren få større betydning, da den naturlige ferskvandstilfØrsel om vinteren er
forsvindende. Primært vil der opstå ændrede temperatur- og salinitetsforhold, der igen medfØrer ændringer i ~s~.

4.3.1. Temperatur

Der er ikke foretaget målinger af temperaturprofilen i
om vinteren, men umiddelbart fØr tilfrysningen i

NordbosØ

1982 blev der

registreret temperaturer på ca. 2°C i de øverste 70 m (GF,

1983).

Ud fra denne måling skØnnes det, at temperaturen af udledningsvano
•
det om vinteren vil ligge mellem 1,5 og 2 C. Pa grund af den lave
vanddybde ved udledningssstedet kan det derfor forventes, at der
om vinteren kan opstå et åbentvandsområde eller et område med
usikker is, der str.ækker sig tv.ars over den indre del af fjorden-

4.3.2. Salinitet

Udledningen af ferskvand om vinteren vil bevirke dannelsen af et
tyndt brakvandslag i den inderste del af fjorden.

Dette må forven-

tes at ville medfØre en tidligere tilfrysning af fjorden i

en vis

afstand fra udledningsstedet. Et brakvandslag vil endvidere dæmpe
den vertikale konvektion i dette område, men da de dybere lag er
stærkt påvirket af horisontale strØmninger, vil
mindre betydning-

effek~en

v.ære af
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4.3.3. Turbiditet

I

en overgangsperiode vil en udvaskning af sediment fra NordbosØ

finde sted, og silttilfØrslen til fjorden øges. Herefter vil tilførslen stabiliseres på det nuv.ærende niveau. Parallelt med ændringerne i årsfordeling af vandfØringen vil sommer- og vintertilfØrsel af sediment hhv. falde og stige, og turbiditeten i fjorden
derfor ligeså.

4.3.4. Luftovermætning

Der er en risiko for, at aflØbsvandet, der strømmer til Tunugdliarfik, til visse tider kan blive overmættet med luft. Overmætning
opstår primært som en fØlge af, at luft rives med indtagsvand og
kommer under tryk i tillØbs- og trykrØr. Dette kan tænkes at forekomme ved indtaget fra SØ 760, hvor vandet via et overlØb ledes
ned i en lodret skakt. Særlig i flomsituationer vil der v.ære en
risiko.
Peltonturbinerne, der tænkes anvendt, giver normalt en god afluftning af overmæætet vand, men hvis der arbejdes med modtryk i

tur-

binehuset, kan der opstå relativ hØj overmætning i aflØbsvandet,
også selvom driftsvandet har ligev.ægtsmætning.

En vurdering af stØrrelseordenen af den mulige overmætning er
vanskelig. Indtagsvandet fra

sø

760 udgØr kun en mindre del af

den totale mængde vand i trykrØret, og en eventuel overmætning
vil derfor blive fortyndet væsentligt. Overmætning som fØlge af
modtryk vil særligt opstå ved ekstremt hØjvande, men stØrrelsesordenen er ikke til at forudsige.

Afhængig af vind, strøm og tilfØrslens omfang vil det overmættede
vand kunne eksistere i dage eller uger i

fjorden, idet afluftnin-

gen foregår langsomt, med mindre der er en vis oppiskning af vandet.
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5. Landskabet

s.

1. Landskabet

Landskabet, der berØres af vandkraftprojektet, varierer fra hØjfjeldsområder med ringe vegetation t i l de kystnære områders efter
grØnlandske forhold meget frodige vegetation. Det er et naturlandskab, der kun i mindre omfang er påvirket af kultur i

form af

bebyggelse m. m. Stærkest kulturpåvirkning forekommer i de kystnære områder, og særlig her rummer området en del kulturv.ærdier,
bl.a. i form af en r.ække fortidsminder fra den norrØne tid.

5.2. Udnyttelsen af landskabet

Den v.æsentligste udnyttelse af området er til fårehold. I bunden
af Tunugdliarfik ligger ialt 4 fåreholdersteder, og området mellem Qingua og NordbosØ anvendes som sommergr.æsningsområde. Antallet af moderfår blev i
dererhvervet har i

1982 anslået t i l 1.280 dyr, men fårehol-

de senere år v.æret under udbygning, og moder-

fårbestanden er foreslået udvidet t i l 2.650 dyr (Egede,

Fig. 12.

1982).

Fåreholdersted i Qingua dalen. Qingua dalen anvendes til fåregræsning især i de nedre og mere frodige områder .
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Desuden anvendes området i vid udstr.ækning i rekreativ henseende.
Lokale og beboere i

Narsaq og Julianehåb kommuner benytter områ-

det til week-end-ture og fiskeri på fjeldØrredbestanden i

Qingua,

og herudover ankommer hver sommer tilrejsende sportsfiskere og
vandreturister.

Det vigtigste område både for Eårehold og rekreative interesser
er Qinguadalen, hvorimod områderne omkring de store sØer i

hØj-

fjeldet udnyttes meget lidt.

5.3. Ændringer i landskabet som fØlge af vandkraftprojektet

Der vil opstå en r.ække ændringer omkring de ferske vande som fØlge af vandstands svingninger i

reservoirsØen og de ændrede afstrØm-

ningsforholdD Omkring reservoirsØen vil området langs bredden
blive oversvømmet ved hØj vandstand, og ved lav vandstand vil en
bar erosionszone v.ære blottet. De berØrte elvstrækninger og vegetationen omkring dem vil også ændre udseende som fØlge af tør~g
ning eller mindsket vandfØring.

Permanente ændringer i

landskabet omfatter også bygninger, vejan-

Læg og af særlig betydning den lange transIDissionslinie. Desuden

vil der som fØlge af tunnelbyggeriet blive anlagt tipområder med
store bunker af bortspr.ængt tunnelmateriale.

Midlertidigt vil arbejdslejre ved tunnelpåslag og overfØringer
medfØre ændringer i

ellers uberØrte områder.

6. KOnsekvensvurdering

6. 1. FjeldØrredbestanden i gingua

De fysiske ændringer af ferskvandsrniljØet vil have Voæsentlige
konsekvenser for fjeldØrredbestanden i
fiskeressource, der udnyttes i

Qingua og dermed for en

hØj grad.
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Vigtigst er effekten af den reducerede vandfØring i

hovedelven,

der vil få negativ betydning på flere måder. Af særlig betydning
bliver forholdene om vinteren, hvor de meget lave vandfØringer
vil true fiskenes vinteropholdspladser. VinterdØdeligheden vil
v.ære bestemmende for fiskebestandens stØrrelse, og den beregnede
vintervandfØring efter reguleringen vil antagelig ikke v.ære tilstrækkelig til at opretholde nogen fjeldØrredbestand af betydning.

En mindre bestand vil måske kunne overleve i særligt dybe og store huller i elven, men der vil til stadighed v.ære risiko for, at
hele bestanden omkommer i særligt tørre og kolde år.

FjeldØrredbestanden vil gå drastisk tilbage, fordi gydepladser og
vinteropholdssteder tørLngges ved de lave vandfØringer. Desuden
er der om vinteren en risiko for bundfrysning af de tilbagev.ærende vandfyldte huller. Både tØrLBgning og bundfrysning er selvsagt
af katastrofal betydning for fiskene. Herudover kan der opstå
is~inger,

så fiskene lukkes inde i mindre huller, og dette

indebærer en risiko for iltmangel.

De unge fjeldØrreder vandrer sidst op i elvene. Overv.ægten af
unge og umodne fjeldØrreder i hovedelven kunne derfor tyde på, at
elven har en central betydning for flere bestande i området og
tjener som vinteropholdssted for unge fisk, der er kommet for
sent til andre og mindre elve, hvor vandfØringen er blevet for
lav. Hvis dette er tilfældet, vil reguleringen · også kunne få konsekvenser for disse bestande.

Forudsættes det, at en tilstr.ækkelig rninimurnsvandfØring opretholdes i

hovedelven ved forskellige afhjælpende foranstaltninger (se

nedenfor), vil andre forhold også kunne spille en rolle. Såfremt
der ikke tilledes vand fra Nordbo sø , vil ændringerne i

temperatur

og turbiditet give hovedelven lighedstr.æk med den klarvandede
sideelv, og denne kan derfor med forsigtighed bruges som model
for den fremtidige hovedelv. Opvækstbetingelserne (både hvad
angår temperatur og fødernuligheder)

for de mindste fisk vil

blive bedre end under de nuværende forhold, men dette kan betyde,

a~

udvandringen og dermed produktionen af vandrende fisk

formindskes.
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6c2. Betydning for fjeldØrredfiskeriet

En reduktion af fjeldØrredbestanden i Qingua vil
ning for fjeldØrredfiskeriet i

få stor betyd-

den indre del af Tunugdliarfik,

idet hovedelvens bestand udgØr ca. 55% af de for fiskeriet tilgængelige fjeldØrreder.

Forudsættes det, at fiskeriet er forholdsmæssigt lige stort på
alle bestandene i området, kan der forudses en nedgang i
sten på 55%, hvilket svarer til ca.
nemsnitsv.ægt på 1,3 kg

=

netfang-

1100 fjeldØrreder af en gen-

1,4 tons. Procenten er lavt sat, da f jord-

fiskeriet antagelig er forholdsmæssigt større ud for Qingua's
munding.

Samtidig er Qingua langt den vigtigste sportsfiskeelv, og reduktionen i

dette fiskeri skØnnes derfor at blive større. Anslås

reduktionen t i l 75%, svarer dette til en nedgang i

750 individer af en

gennemsnits~t

på 0/8 kg

=

fangsten med

0,6 tons. Qingua

mister sin betydelige v.ærdi som sportsfiskeelv/ og dette kan få
betydning for områdets v.ærdi som helhed og dermed for tilgangen
af turister.

Den samlede reduktion (Fig.

13) af fangsten af fjeldØrred i

den

indre del af Tunugdliarfik skØnnes således mindst at andrage 2
tons årligt. Dette svarer til en reduktion på ca. 60% i
til den nuværende fangst på ca. 3,5 tons.

forhold
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Anslået fjeldørredfiskeri
den indre del af Tunugdliarfik
Netfong:st efter vandkroft:
1200kg 35 %

Tobt llpor"tsfiskeri
600kg 18 ~

s~

eftEr vandXraft

200kg 6:C

Tcbt netfang3t
-1400kg 41 %

:ig. 13. Fjeldørredfiskeriet i den indre del af Tunugdliarfik. Procenterne angiver forholdet til den aktuelle fangst på ca. 3~OO kg. Den
tabte netfangst er lavt sat, da Qingua antagelig bidrager med en forholdsmæssig større andel end de øvrige elve til det samlede netfiskeri.

6.3. Afhjælpende foranstaltninger

6.3.1. øget vintervandfØring

Den lave vintervandfØring anses for at v.ære den afgØrende negative virkning far fjeldØrredbestanden.

Det vil derfor v.ære Ønske-

ligt at sikre en tilstr.ækkelig vandfØring i vintermånederne- Nedenstående er en r.ække forslag til afhjælpende foranstaltninger,
som bØr ~rmere overvejes såvel Økonomisk som anLægsmæssigt.

1) Ved at undlade overfØring af Thor Sø oplandet vil den årlige
3
afstrØmning via Qingua forØges med 22,3 mio. m (GTO 1984, b).
Fordelingen over årets måneder fremgår af Tabel 2.

3
Tabel 2. Vandføring v. Qingua's udløb (m /sek)
febr.

marts

april

maj

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

0.4

0.6

0.5

0.9

2.7

8.6

9.1

4.0

1.6

0.6

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

0.3

2.4

1.3

0.9

0.4

0.3

0.3

Vandføring

jan.

Nordbosø og Thor sø
inddraget til vand-

kraft

Thor sø

w
~

Kun Nordbosø inddraget til vandkraft

0.6

0.8

0.7

1.1

3.3

8.9

11.5

5.3

2.5

1.0

0.8

0.8
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For vintermånederne (nov. -marts) vil forØgelsen være 3,1 lilio. m

3

ialt, og afstrØmningen vil som månedsmiddel ikke komme under 1 / 4
3
3
mio4 m • Den laveste vandfØring bliver således 0,54 m /sek.
(månedsmiddel, januar).

2) Ved at have et regulerbart udlØb til Qingua fra reservoiret i
NordbosØ kunne en på forhånd fastsat minimurnsvandfØring sikres.
Dette vil betyde et tab af noget af det oplagrede kraftpotentiale, og stØrrelsesordenen vil dels afhænge af den fastsatte minimumsvandfØring og dels af nedbØren gennem året, der sikrer restvandfØringens stØrrelse.
3
I den aktuelle situation lØber der som rniddelv.ærdi 1,7 m/sek.

ved laveste vandfØring (januar). Ønskes en tilsvarende minimumsvandfØring opretholdt, vil krafttabet (sept.-april) i gennemsnit
3

udgØre 21,7 mio. m ~ 12% af det samlede potentiale pr. år, hvis
både NordbosØ og Thor Sø er inddraget til vandkraft. Undlades
samtidig overfØringen af Thor Sø, bliver krafttabet (okt.-april)
3
16,5 mio. m N 10% af potentialet pr. år.

Alternativt kan en lavere vandfØring sættes som minimum, og som
3

et groft overslag skØnnes det, at 1 m /sek. vil v,ære tilstr.ækkelig til at holde en god fjeldØrredbestand i Qingua4 For at opretholde denne minimumsvandfØring må der udledes (okt.-april) 8,1
3
mio. m v 4% af potentialet i forhold til middelv.ærdierne, når bå3
de NordbosØ og Thor Sø er overfØrt, og (nov.-marts) 3 / 9 mio. m
~

2% af potentialet, hvis kun NordbosØ er inddraget. på Fig. 14

er de forskellige rninimumsvandfØringer indtegnet, og de skraverede arealer angiver de nØdvendige vandmængder, der må tilfØres4

3) Ved at anlægge kraftstationen i bunden af Qingua dalen og lade
udlØbsvandet lØbe ud i

den nederste del af Qingua. Herved vil

vintervandfØringen blive langt hØjere end den nuv.ærende, idet
vandfØringen gennem kraftv.ærket er skØnnet til 6.000 liter/sek.
året rundt (GTO,

1984 b).

Dette vil betyde væsentlige anLægstek-

niske ændringer som f.eks. en forkortelse af tunnellængden. Et
overslag far Økonomien i en sådan ændring er ikke forsØgt her.
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Vandføring ved udløbet af Qingua

l
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Fig. 14. Vandføringen ved udløbet af Qingua. Ønskes en minimurnsvandføring på 1000 liter/sek. oP5etholdt, vil krafttabet på årsbasis i
gennemsnit udgøre 3.9 m~o. rn
hvis kun Nordbosø er inddraget til
vandkraft og 8.1 mio. rn I hvis både Nordbosø og Thor Sø er inddraget.
I

m

3
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Det må igen pointeres, at det er middelv.ærdier, der er tale om.
MinimumsvandfØringen ved alternativ 1 er sandsynligvis ikke tilstr.ækkelig i sig selv, og i

særligt tørre år vil den v.ære endnu

lavere. For alternativ 2 gælder det, at der i særligt tørre år
skal udledes langt større mængder vand, og dette vil v.ære i

kon-

flikt med et minimalt kraftpotentiale, medmindre magasinet er så
stort, at årsfluktuationerne kan absorberes. De nævnte alternativer og vandØkonomien i dem kan dog forbedres, hvis der samtidig
foretages forskellige biotopjusterende ændringer i elvens lØb.

6.3.2. Biotopjusteringer

En r,ække biotopjusteringer kan v.ære medhjælpende til, at vandstanden bliver tilstr.ækkelig hØj selv ved lave vandfØringer. Ved
f.eks. at bygge ~rskler i elvlejet, samle flere min'd re lØb til
enkelte store eller

an~ge

fisketrapper særligt stejle steder

kan vandstanden sikres i det mindste i dele af elven.

I sommeren 1984 blev der foretaget en rekognoscering i

samarbejde

med pål Mellquist fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
(Mellquist, 1984, b) for at vurdere mulighederne for bygning af
tærskler, der kan passeres af fiskene, men som sikrer en vis vanddybde. Konklusionen på dette arbejde var, at Qingua ikke er særlig egnet til tærskler, idet selv elvens nedre lØb er relativt
stejlt, og lejet ofte er ustabilt og dårligt defineret. Den bedst
egnede tærskelform vil v.ære en, hvor vandet koncentreres i

midten

af elven, og vandhastigheden derfor øges. Herved opstår et dybt
hul neden for selve konstruktionen, og der dannes en vinteropholdsplads for fiskene.

Omfanget af den nØdvendige tærskelbygning er vanskeligt at vurdere, fØr elven kan ses i

den regulerede tilstand. Konstruktionen

kan udfØres med en gravemaskine og ville i
t~r

Norge koste ca. 300

pr. lØbende meter (1980 prisniveau).

Udover disse foranstaltninger kan det blive nØdvendigt at udsætte
Ørredyngel efter særligt tørre og kolde vintre, hvor dele af bestanden kan v,ære omkommet. Fiskerirestriktioner i selve elven kan
også blive nØdvendige for at opretholde en god bestand af vandrende fisk til det kommercielle fiskeri i

fjorden.
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6.4. Dyrelivet i NordbosØ og Thor Sø

NordbosØs flora og fauna er meget begr.ænset på grund af gletscherpåvirkningen, og de foreslåede reguleringsforanstaltninger skØnnes ikke at ville ændre disse forhold nævnev.ærdigt.

For Thor Sø vil effekten ligeledes v.ære lille, hvis sØen kun anvendes med naturligt overlØb. Anvendes Thor SØ derimod som reservoir med reguleret overlØb og dermed vandstand, vil det betyde en
tilbagegang for dyrelivet i

søen. Bunddyrene, der er særlig tal-

rige i den øverste zone, vil forsvinde på grund af udtØrring og
nedfrysning i reguleringszonen. Ligeledes vil en eventuel sØbestand af fjeldørreder gå tilbage som følge af fØdedyrenes tilbagegang og Ødelæggelse af gydepladser, der også ofte er i
ste zone. Tages Thor SØs isolerede beliggenhed i

den Øver-

betragtning, kan

disse ændringer dog anses for uv.æsentlige.

6.5. Fjordens miljØ

Bortset fra garnfiskeri er der i undersØgelserne ikke foretaget
nærmere indsamling af biologiske prØver fra fjorden.

En vurdering

af ændringerne i miljØet kan derfor kun baseres på almene betragtninger.

Ændringerne i
kvenser i

de fysiske forhold antages kun at få lokale konse-

den inderste del af fjorden.

De ændrede salinitets- og

temperaturforhold skØnnes ikke at ville få større effekt på produktionen af plankton. Derimod vil den sænkede turbiditet om sommeren antagelig kunne stimulere algeproduktionen, og netto vil
turbiditetsændringerne ud fra en produktionsbetragtning v.ære positive, idet den Øgede turbiditet om vinteren vil
lØS, da produktionen i

~re

betydnings-

forvejen er lille.

Salinitetsændringerne skØnnes ikke at få negativ betydning for
fiskeriet i

fjorden, idet de v.æsentligste arter som uvak og

fjeld~

Ørred er meget tolerante over for forskellige saltholdigheder.
Den Øgede salinitet om sommeren vil måske kunne betyde en indvandring af mere marine arter som lodden, der ved forsØgs fiskeriet
er fundet rigeligt ud for den inderste del af fjorden.
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Luftovermætning af aflØbsvandet fra kraftv.ærket kan derimod have
v.æsentlig effekt på miljØet, og her er det særlig konsekvensen
for fiskene i

fjorden, der har betydning. I Norge er overmætning

registreret i flere tilf.ælde og erfaringerne fra en undersØgelseskomites arbejde samlet i en rapport (Mellquist, 1984). De biologiske virkninger giver sig vigtigst udslag i den såkaldte "boblesyge't hos fisk, men kan også have betydning for laverestående
organismer. Boblesyge fremkommer som en fØlge af, at fisken gennem sin ånding i

det overmættede vand får

ove~tning

i blodet.

Luftarter som kv.ælstof, der ikke forbruges af fisken, vil herefter have en tendens til at danne bobler, hvorved fiske~ får blodpropper - ofte med dØden til fØlge. DØdelig effekt kan opstå ved
bare 5% overmætning afhængig

a~

bl.a. eksponeringstid og fiskens

stØrrelse. Langtidseksponering ved 2-5% kan også v.ææe skadelig.

ForsØg med overmætning er foregået under forhold, hvor fiskene
ikke har mulighed for at undvige, og det er uvist, om fisk aktivt
undviger overmættet vand i

vild tilstand, f.eks. ved at søge dy-

bere.

Risikoen for luftovermætning vil v.ære størst under vårflommen,
hvilket er samtidig med, at fjeldØrreden vandrer ud i

fjorden.

FjeldØrreden vil ydermere v,ære særlig udsat, idet undersØgelsesarbejdet viste, at fjeldØrrederne især opholder sig i overfladen,
og undvigelsesmulighederne er begrcænsede i den lavvandede Ejordarm. Den langsomme afluftning af det relativt stillestående f jordvand gør også langtidseksponering mulig.

Risikoen for luftoverrnætning kan imidlertid elimineres ved at
anLægge dykkede indtag og ved at anbringe turbinerne så hØjt, at
modtryk i kammeret ikke bliver nØdvendig.

Ændringerne i

is~gget

på fjorden kan få fØlger for de lokale

beboere, idet et tidligere isdække forkorter den periode, hvor
sejlads er mulig, og den usikre is om vinteren hindrer transport
og fiskeri i den inderste del. Transportproblemerne afhjælpes dog
noget af bygningen af anLægsvejen.
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6.6. Landskabet

6.6.1. Landskabet omkring de ferske vande

Vegetationen i

de ved hØjeste vandstand oversvØmmede områder vil

i stor udstr.ækning blive Ødelagt. OVersvØmmelserne vil dog kun
blive af mindre omfang, da vandstandshævningen maximalt bliver 3
m. Området omkring sØerne udnyttes kun sporadisk, og selvom vegetationen er relativt frodig, skØnnes regenerationen at v.ære for
langsom til, at området kan tjene til intensiv fåregr.æsning. OversvØmmelserne vil derfor ikke få negative fØlger af betydning for
områdets nu~ende eller potentielle udnyttelse-

Figur 15. NordbosØ. Områderne omkring de store sØer udnyttes kun
i

ringe grad, og de stejle sider langs sØen betyder, at kun min-

dre områder oversvØmmes ved vandkraftprojektet.
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Nedtapningen til 19 m under normalvandstanden vil fremkalde en
stejl erosionszone. 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.

Området omkring NordhosØ ligesom andre berØrte områder kan tænkes
at rumme fortidsminder. Således fandtes i

1976 stumperne af en

kajak fra 1700-tallet få hundrede meter fra sØen (Petersen, 1979).
Anvendelsen af NordbosØ som reservoir kan medfØre, at eventuelle
fortidsminder går tabt, og det vil derfor v.ære hensigtsmæssigt at
foretage en rekognoscering for jordfaste fortidsminder inden anLægsfasen.

Den mindskede vandføring i Qingua vil medføre ændringer i landskabsbilledet og måske nogen udtørring af den forholdsvis frodige vegetation langs Qingua. Betydningen for områdets græsningskvalitet og rekreative værdi skønnes dog at være minimal.

Figur 16. Qingua. Den siltede hovedelv. Mindsket vandfØring får
næppe større landskabelige konsekvenser.
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6.6.2. Arbejdslejre og vejanLæg

Etableringen af midlertidige arbejdslejre ved tunnelpåslag og
overledninger vil medfØre forstyrrelser og .øget trafik i

tidlige-

re 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 v.ære 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 det v.ære Ønskeligt at tilpasse bygninger til landskabet. Mulighederne for en fremtidig udnyttelse af de bygninger, der er i overskud efter arbejdets afslutning, bØr overvejes,
fØr de anlægges, således at de fra begyndelsen konstrueres med
dette for øje.

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.

Vejanlæggene i

forbindelse med projektet bliver af et begr.ænset

omfang, men vil få en betydning, idet områdets tilgængelighed fra
Narssarsuaq lettes. Dette vil medfØre en øget trafik af både lokale og turister og kan betragtes som en fordel for en udvikling
af området. Lettere tilgængelighed til området kan dog også medfØre en Øget jagt, hvilket kan v.ære til skade for vildtet og for
de lokale beboeres jagtmuligheder, ligesom lettere tilgængelighed
til Qingua antagelig vil medfØre et øget sportsfiskeri efter de
fjeldØrrederI der måtte v.ære tilbage efter reguleringen.
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6.6.3. Tipområder

Ved tunnelpåslag og adgangstunnel vil der blive anlagt tipområder
med store bunker af bortsprcængt tunnelrnateriale. Et overslag over
bunkernes samlede stØrrelse ligger i stØrrelsesordenen over
3
300.000 rn , og heraf anslås knapt 1/3 udtaget i de befærdede områder nær fjorden.

Sådanne bunker vil kunne virke skæmmende i årtier, hvis ikke der
sørges for en indpasning i
og udformning.

S~lig

landskabet ved omhyggelig lokalisering

vigtig er en etablering af et plantedække,

således at tipområderne indgår som stabile og naturlige dele i et
fremtidigt landskab. Etableringen af et plantedække vil kræve en
del finkornet materiale og en aktiv tilsåning og gØdskning, idet
den naturlige indvandring vil Vcære yderst langsom.

Risikoen for en udvaskning af miljØgifte fra tipområderne kan
ikke vurderes, fØr der er foretaget en analyse af de pågældende
bjergarter, men man bØr v.ære opmærksom på dette forhold.

En del af tunnelmaterialet kan med 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.

6.6.4. Transrnissionslinier

De lange transmissionslinier har konsekvenser for miljØet, dels
som fØlge af anlægsarbejdet og dels som fØlge af ledningerne i
sig selv.

Under arbejdet med montage af masterne tænkes helikoptertransport
anvendt i vidt omfang} men på lettere tilgængelige

st~inger

kan terr.ængående kØretØjer komme på tale. Helikoptertransport vil
ikke medfØre miljØskader af betydning, hvorimod terr.ængående kØretøjer vil kunne skade vegetationen og dermed landskabet betydeligt, idet kØrespor vil Vcære mange år om at gro til. Restriktionerne i
brug i

brugen af disse kØretØjer som f. eks. begr.ænsning til
vinterperioden, hvor jorden er frossen og snedækket bØr

derfor overvejes.
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sig selv afhænger af mate-

rialevalg, dimensioner, form, farve og liniefØring, og en vurdering af konsekvenserne for miljØet vil v.æsentligst v.ære af æstetisk karakter. Udformningen af master er primært baseret på spØrgsmål om vind- og isbelastning, og i liniefØringen er tilstr.æbt en
optimering af forhold som beskyttet beliggenhed og

f~rest

mulige

vinkelændringer.

Master og ledninger vil virke skæmmende for landskabets naturlige
fremtoning og vil

~dre

landskabsbilledet v.æsentligt. De varmefor-

zinkede stålmaster, som tænkes anvendt, vil særlig om sommeren
v.ære iØjnefaldende og lyse op i

landskabet. I den forbindelse vil

master i en mØrkere grå og mat farve bedre kunne indpasses i landskabet.

Æstetisk vil liniefØringen særligt få betydning ved Qagssiarssuk,
hvor linien tænkes fØrt lige igennem bygden, og ved de to f jordkrydsninger, hvor spændet vil v.ære særligt iØjenfaldende. Ved
Qagssiarssuk kan en alternativ liniefØring uden om bygden overvejes, og ved fjordkrydsningerne vil sØkabler kunne eliminere de
uheldige æstetiske virkninger.

Derudover vil fjordkrydsningen ved "Strygejernet" medfØre en øget
risiko for flytrafikken i området, og særligt for den lavtflyvende helikoptertrafik. Begge fjordspænd vil yderligere v.ære til
gene for fugle og vil specielt udgØre en fare for områdets havørnebestand. Ud fra et hensyn til disse forhold vil sØkabler derfor
v.ære at foretrække, men disse vil v.ære uheldige for trawlfiskeriet i området, idet der må etableres en vis sikkerhedszone omkring
kablet, hvor trawlfiskeri forbydes.
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