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FORORD 

Hermed foreligger en samlet fremstilling af moskusokseunder

søgelsernes resultater for 1983. Det nu gennemførte feltar

bejde i området de to sidste år har givet os en bredere bag

grund og et mere velfunderet materiale til forståelse og vur

dering af, hvorledes moskusoksebestanden på Jameson Land tri

ves .samt dens afhængighed af og krav til forskellige vigtige 

forhold i miljøet. 

Der blev i det forgangne år udført i alt fire optællinger fra 

fly (april, juli, august og september) og foretaget feltar

bejde i 4 måneder (april og juli-oktober). 

I maj måned deltog B. Clausen, P. Lassen og H. Thing i en in

ternational moskusoksekongres i Fairbanks, Alaska. Her blev 

der knyttet mange faglige forbindelser til biologer, som ar

bejder med samme problemstillinger som vore i områder i bl.a. 

Canada. vi præsenterede i alt 5 faglige artikler om forskel

lig~ forhold vedr. grønlandske moskusokser. Disse artikler 

findes som appendix bagest i denne årsrapport. 

Følgende personer har deltaget i projektet på Jåmeson Land: 

Peter Aastrup, Jørn Berthelsen, Ole Brønlund, Bjarne Clau-

sen, Rasmus Clausen, Hans Bjarne Hansen, Poul Hjort, Palle 

Uhd Jepsen, Poul Lassen, Lars Leth Sørensen, Per Leth Søren

sen og undertegnede. Jeg vil hermed gerne takke disse medar-

,bejdere for et godt udført arbejde. Desuden en tak til perso

naleti Mesters Vig for deres store hjælpsomhed under alle 

forhold. 

Endvidere påskønnes Det grønlandske Hjemmestyres velvillige 

indstilling til projektet og sidst men ikke mindst det fort

sat meget fine samarbejde med Grønlands Fiskeri- og Miljøun

dersøgelser. 

Kalø, 7. marts 1984 

Henning Thing 

Projektleder 
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Dansk sammendrag 

,Siden starten af rnoskusokseundersøgelserne på Jameson Land 

har der været gennemført 7 fly tællinger, som repræsenterer 

sæ~onerne senvinter, kælvning, sommer, brunst og tidlig vin

ter. Tællingerne har været gennemført i senvinteren i alle 

tre undersøgelsesår og danner grundlag for vurderingen af be

standsstørrelsen, som skønnes at være mellem 3.000 og 3.500 

moskusokser før kælvning. Samtlige fly tællinger har givet op

lysninger om rnoskusoksernes sæsonmæssige fordeling (Fig. 3-

13). I senvinteren har det været områder i Schuchert Dal, om

kring Qilerneq samt nordøst for Gurreholm, der har haft de 

største koncentrationer (Fig. 18), mens fordelingerne i de 

snefrie perioder er mere spredt, men stadig er det den nord

vestlige del af Jameson Land, som huser de fleste moskusokser 

(Fig. 19). 

Registreringer af flokstørre~se fra fly tællinger og felt

arbejdet viser, at i sæsoner med snedække blev der observeret 

meget få enlige dyr og en del store flokke (> 10 individer), 

og i de snefrie perioder blev der set en del enlige dyr og 

kun få større flokke (Fig. 14 og 15, Tabel 3). 

Køns- og aldersfordelingerne fra de forskellige sæsoner 

viser, at der gennem de seneste år har været en stor kalve

produktion (ca. 19%-23%) og en ringe vinterdødelighed, såle

des at bestanden i dag tæller en stor del yngre dyr (Fig. 16 

og 17, Tabel 5-8). 

Undersøgelserne af moskusoksernes størrelse og ernæring

tilstand, som er baseret på et materiale fra skudte dyr, vi

ser, at køerne gennernsnitligtvejer 170 kg og tyrene 245 kg, 

men der er store individuelle og sæsonmæssige variationer 

(Fig. 22, Tabel 9). Ernæringstilstanden må betragtes som sær

deles god, og de fleste dyr havde betragtelige fedtreserver 

ved udgangen af vinterperioden. Tæring på fedtreserverne fo

rekommer først og fremmest i forbindelse med kælvningen og 

den efterfølgende periode, hvor kalvene dier intenst. Opbyg~ 

ningen af fedtreserverne begynder i sommerperioden, hvor til

gangen af højkvalitetsføde er stor. Ved begyndelsen af vinte

ren er fedtreserverne på samme niveau som i senvint~ren (Fig. 

22, Tabel 10). 

I den sidste del af vinteren (april) foretrækker de fleste 
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moskusokser at søge fØde på moderat skrånende, sydligt 

vendte områder, hvor der kun er et ringe snedække. Gra

minoider (græsser og halvgræsser) udgØr langt hoved-

parten af fØden, medens arktisk pil og andre arter kun udgØr 

mindre end 10% (Tabel 12, Fig.31). Efter at fØdeplanternes 

vækstsæson er startet i slutningen af juni, går dyrene i som

merperioden (1. juli - 15. august) over til hyppigst at fou

ragere på svagt hældende, sydvendte eller flade dværgbuskhe

der og fugtige kærområder. FØden domineres af arktisk pil og 

forskellige mindre urter. Moskusokserne viser i brunstperio

den (16. august - 15. september) en kraftig nedgang i udnyt

telsen af dværgbuskheder, idet de i udstrakt grad søger fØden 

på de flade kærarealer og den oftest hØjtliggende og stejle 

snelejevegetation. Graminoider og arktisk pil er lige domine

rende i fØden. Efter omslag til konstant frost og et blivende 

snedække i midten af september karakteriseres dyrenes habi

tatvalg af en fremherskende brug af svagt sydligt hældende 

habitater, især kærsamfund. Nu domineres fØden igen af grami

moider, og dette er tilfældet lige indtil slutningen af maj 

måned. 

Lige efter fØdslen (ultimo april - medio maj) dier kalven 

meget ofte sin moder og i ca. 2 minutter hver gang. Længden 

og hyppigheden af diegivningen aftager hastigt de fØrste 6-8 

uger af kalvens liv, hvorefter dielængden i gennemsnit ligger 

på 40 til 20 sekunder indtil begyndelsen af oktober (Tabel 16, 

Fig.33). Det bØr bemærkes, at der selv efter 5 måneder ikke 

er sket en generel afvænning af kalvene. 

Resultaterne fra aktivitetsstudierne i sæsonerne sommer, 

brunst, tidlig vinter viser, at aktivitetsbudgetterne varie

rer både mellem kØns- og aldersgrupper og mellem sæsoner. 

Hyppigst anvendes mest tid på græsning. Kalvene opnår i lØbet 

af undersØgelsesperioden et budget, som svarer til årsdyre

nes, ungdyrenes og kØernes, mens tyrenes aktivitetsbudget er 

forskelligt fra de Øvrige grupper, idet tyrene anvender mere 

tid på aktiviteterne stå, gå og andet end de Øvrige grupper 

(Fig. 38, Tabel 22 og 23). FØdesØgningseffektiviteten er hØj, 

og ca. 84%-97% af græsnings tiden anvendes til fØdeindtagelse 

(Tabel 27). 

Under aktivitetsstudierne blev habitatvalg også registre

ret. Disse resultater afviger noget fra oplysningerne fra en-
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keltobservatlonerne, men generelt er hedevegetationstypen den 

mest anvendte. I sommersæsonen er kærtypen meget anvendt, 

mens græsland anvendes meget i brunst- og tidlig vintersæso

nerne. I brunstsæsonen anvendes snelejevegetation ligeledes 

hyppigt. De fleste moskusokser blev set på flade eller syd

ligt vendte, svagt hældende skråninger igennem alle sæsonerne 

(Figo 39-42, Tabel 28-30). 

Under fødesøgning bevæger moskusokserne sig mindre distan

cer i løbet af undersøgelsesperioden, fra 4,6 m/min i sommer

sæsonen til 2,2 ro/min i tidlig vinter sæsonen(Tabel 33). Den 

samlede døgnmæssige bevægelse falder fra 5,5 km i sommersæso

nen til 2,6 km i tidlig-vintersæsonen. Den gennemsnitlige in

dividuelle afstand i flokkene øges fra sommer- til tidlig -

vinter-sæsonen (Tabel 34). 
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Summary 

Since the beginning of the muskox studies in Jameson Land 7 

aerial censuses have been conducted representing the seasons 

late winter, calving, summer, rut, and early winter. Late 

winter censuses have been made annuaIly and form a basis for 

evaluating population size, estimated at 3.000 and 3.500 

muskoxen before calving. All censuses contributed informa

tion on the seasonal distribution of muskoxen (Figs. 3-13). 

During late winter the highest concentrations of muskox 

were found in Schuckert Dal, around Qilerneq, and northeast 

of Gurreholm (Fig. 18). AnimaIs are distributed over a wider 

range during snow free periods but the northwestern part of 

Jameson Land is still the are8 where most moskox ean be found 

(F ig. 19). 

Registrations of herd size from aerial censuses and from ground 

studies show very few animais and a number of large groups 

(> 10 individuals) during winter seasons. A considerable 

number of single animaIs and only few large herds were observed 

in the snow free periods (Figs. 14 and 15~ Table 3). 

The sex and age distribution in different seasons shows that 

in recent years calf production has been high (19%-23%) and 

the winter mortality has been small so that the present popu

lation consists of a high number af young animaIs (Figs. 16 

and 17, Table 5-8). 

Data of size and nutrition af muskoxen - based on samples 

from shot animaIs - show an average total body weight for cows 

of 170 kgs and for bulls of 245 kgs, but substantial indivi

dual and seasonal variations are found (Fig. 22, Table 9). 

The physical condition is considered very good and most ani

maIs have considerable fat deposits at the end of the winter 

period and during spring. The use of fat deposits mainly 

occurs during calving and the folIowing per iod of intense 

suckling by the calves. Fat deposits start to increase late 

in the summer period. At the beginning of the winter fat 



- VI -

deposits are of the same size as in late winter (Fig. 22, 

Table 10). 

In late winter (April) most muskoxen prefer feeding on 

moderately sloping south facing habitats with a shallow snow 

cover. Graminoids (grasses and sedges) are by far the main 

food source whereas arctic willow and other species contri-

bute with less than 10% (Table 12, Fig. 31). Af ter forage plants 

initiate their growth towards the end af June the animais often 

feed an moderately slaping south facing or flat dwarf shrub 

heaths and meadaws during the summer period (1. July - 15. 

August). Food is dominated by arctic willow and various small 

herbs. During the rut (16. August - 15. September) there is 

a strong decline in the use af dwarf shrub heaths as muskoxen 

prefer flat meadows and high altitude, steep snowbed vegeta

tion as feeding habitats. Graminoids and arctic willow are 

equally important, quantitatively, in the food. Af ter the 

change to constant freezing and the start af a permanent snow 

cover in mid September habitat preference is characterized by 

a prevailing use of gently south sloping habitats, especiaily 

meadows. Now the food again is dominated by graminoids and 

this apparently continues until the end af May. 

Just af ter birth (late April - middle May) the calf suckles 

the mother very often and for approximately 2 minutes each 

time. The time and frequency af the suckling decreases rapid-

ly during the first 6-8 weeks of the calfis life, af ter which 

the average time of the suckling is 40 to 20 seconds until the 

beginning of October (Table 16, Fig. 33). It should be mentioned 

that even af ter 5 months cal ves have not been generaily weaned. 

Activity studies during summer, rut, and early winter show 

that activity budgets vary between sex and age groups as well 

as between seasons. Usually most time is allocated to grazing. 

During the study period calves acquire an activity budget 5i

milar to that of yearlings, sub-adults, and cows, where?s the 

activity budget of adult bulls is different, bulls spending 

more time standing, walking, and other activities than the 

other groups (Fig. 38, Tables 22 and 23). The efficiency of 

food searching is high and 84% - 97% af the grazing is spent 

ingesting (Table 27). 

During the activity studies habitat selection was also noted. 
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These ' results differ somewhat from those from single observa

tions, but generaIly heaths are preferred. During the summer 

season meadaws are selected , whereas grasslands are preferred 

during rut and early winter. Snowbed vegetation is often se

lected during rut. Muskoxen were aften seen an flat ar south 

facing, gently sloping areas during all seasons (Figs. 39-42, 

Tables 28-30). 

When searching for food muskoxen move only short distances 

during the study period, i.e. from 4.6 m/min. during summer 

season to 2.2 m/min. during early winter season (Table 33). 

The complete 24 hours movement declines from 5.5 km during 

summer season to 2.6 km in early winter season. The average 

distance between individuals in the heards increases from 

summer to early winter (Table 34). 
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nailisarnera. 

Jameson Landime urningmangnik misigssuineq autdlarting

matdle arfineq mardloriardlune tingmissartumit kisitsine

qartarsimavoq, taimailiortoqartarpordlo ukiunerata naler

nerane, piarqinerisa nalane, aussaunerane, nuliulernerup 

nalane arnalo ukiulerqarnerane. ukiut misigssuivfiussut ta

marmik ingerdlanerine ukifinerane nalernerane kisitsineqar

tarsimavoq, taimailiorneritdlo umingmait qavsiunerata naut

sorssorneranut tungavigineqarput, piarqinerdlo siorqutdlugo 

3.000-nik 3.S00-nigdlunit amerdlassuseqartutut nautsorssn

neqarput. tingmissartumit kisitsinerit tamarmik pasissutig

ssarsiput umingmait ukiup ingerdlanerane sumlvfeqartarnera

nik (fig. 3-13). ukiunerata nålernerane uningaorfigineqar

nerussartut tassauput Schuchert Dal, Qilernerup erqane ama

lo Gurreholmip avangnamut kangiatungane (fig. 18). aputeqa

nginerane uningaorflt siamasingnerussarput, kisiane umingmait 

amerdianerit najugat tassaujuarpoq Jameson Landip avangna-

ki tå ( f ig. 1 9) . 

tingmissartumit kisitsinertigut sumlvfingnilo misigssui

nertigut umingmait katerisimaqatigit qavsiussusianik nalu

naerssuinerne pasineqarpoq aputeqarnerata nalane atausiåkat 

qavsisunguinaussartut katerisirnaqatigltdlo (atautsimut qu

lit tikitdlugit) qavserpalugssussardlutik . . aputeqangfnerata 

nalane takuneqartarsimaput atausiåkat qavserpalugssuit, ki

siane katerisimaqatigit ikigtuinait ' (fig. 14 arna 15, tabel 

3) • 

ukiut rnisigssuivfiussut ingerdlanerane suviaussutsinik 

qanordlo utorqautigfssutsinik ingmfk6rtiterinertigut pasine

qarpoq ukiune kingugdliunerussune piarqiordluarneqartarsima~ 

ssoq (19%-23%) ukiuneranilo toqussartut ikigtuinauvdlutik, 

tarnatumalo kinguneriga umingmangnik inusukarpagssuaqalersi

manera (fig. 16 ~ma 17. tabel 5-8). 

umingmait pissarineqarsimassut pasissagssarsiornerme tu

ngavigalugit umingmait angissusinik nerissaqarnermfkutdlo 

qanoq issusinik misigssuinertigut pasineqarpoq atautsimut 

issigalugit arnavissat 170 kg-nik angutivlssatdlo 245 kg-

. I 

I 
I 
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nik oqimåissuseqartartut. kisiane atausiåkat ukiuvdlo qanoq 

ilinere nautsorssutigalugit assigrngisitartorujugssuput 

(fig. 22, tabel 9). nerissaqarnermikut qanoq lssusiat pit

sauvdluartutut oqautigissariaqarpoq, amerdlaneritdlo ukiQ

nerata nalernerane angnikigissagssaungitsumik tunoqartarput. 

tunukitdlineq pinerussarpoq piarqinerme tamatumalo kingorna 

piarqat milungnerujugssuane. tunortusiartorneq autdlartltar

poq aussaunerane pikunartunik neriniarfigssaqalerugtornerane. 

ukiunerata autdlartinerane nalerneranilo tunoqassuseq tairoai

ginartarpoq (fig. 22, tabel 10). 

ukuip nalernerane (aprilime umingmait amerdianerit nunatane 

sivingajane sarqaussune aputaisagtunilo tamulugagssarsioruma

nerussarput. ivigkat ivigaussatdlo inussutiginerujugssuvat, 

kisiane ssit tairoaerqataisalo 10% inorpatdlunit (tabel 12, 

fig. 31). junip nalernerane inussutigssat naunialerneranit 

umingmait aussaunerane (1. j,uli - 15. august) neriniardluar

nerulersarput sarqarne sivingajartune imalunit narssaumaner

ne orpigalingne tasertarasartunilo. tamane nerissarivdluar

nerussarpait ssit nauneritdlo mingnerussut assig!ngitsut. 

nuliulernerup nalane (16.' august - 15. september) umingmait 

orpigkanik nerissagssarsiortut ikiliatdlagtaqaut, tassa neri

niarfigssarsiornialersaramik narssaunerne tasertarasartune. 

åmalo amerdlanertigut aputip aungneratigut naunernik qatsig

ssurn~tune sivingarigsumitunilo. graminoidit ssitdlo assiging

mik nerissaine malungnarnerpajuput. septemberip qiterqunerane 

isse aputdlo taimaiginalerangata umingmait nerissagssiorfigi

nerulersarpait sivingajat sarqarmltut pingartumik tasertara

sartut. tauvalo nerissait kingumut tassaunerulersarput gra

minoidit, taimaituartarpordlo majip nalernerata tunganut. 

piarqinerup (aprilip nalerneranit majip qiterquneranut ki

nguninguatigut qavserpagssuartigut piarqat arnamingni t milugtarput milung

nerit tamannik minutit mardluk migssainik sivisussuseqartardlutik. 

piarqat erniunermingnit sap. akunerisa 6-8 ingerdlaneråne 

miloqatarnerat milungnerisalo sivisussusiat pilertortumik 

akugtusiartortarput, tamatumalo kingorna milungnerat sekund

inik 40-nit 20-nut sivisussuseqalersarpoq oktoberip autdlar

tinerata tunganut (tabel 16, fig. 33) .taissariaqarpoq qaurna-
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tit tatdlimat qangiuneratigut agdlat piarqat miluersineqa

ngitarnerat. 

aussaunerane, nuliulernerup nalane ukiGneratalo autdlar

tisalernerane urningrnait qanoq iliortarnerinik misigssuiner

tigut pasineqarpoq qanoq iliuserissartagkat assig!ngitssu

ssut suviaqatigingne utorqaussutsiIDfkutdlo assig1ngisitar

tune tairnalo arna ukiup qanoq ilivfisa assig!ngitsut akor

nane. pivfigssap angnerssa rnangiarnermut atorneqarajungneru

voq. ukiut rnisigssuivfiussut ingerdlanerane piarqat iliuse

qartarput atautsimik ukiugdlit, piaraujungnaertut arnavissat

dlo iliusainut nalerqutunik, kisiane angutivissat iliGsait 

avdlanit avdlaunerussarput angutivissat avdlanut nalerqiut

dlutik ilifiserinerussarmatigit nikorfainarneq, pisungneq av

dlatdlo (fig. 38, tabel 22 arna 23). pivfigssarujugssuaq neri

ssagssarsiornermut atorneqartarpoq, rnangiarneruvdlo sivisu

ssusiata ila 84% - 97% nerissanik lorainermut atorneqartar

dlune (tabel 27). 

urningrnait qanoq iliortarnerinik misigssuinernut uDlngaor

figssanik qinerdlerneq ilanguneqarportaoq. misigssuinerne ta

makunane angussarineqartut atausiakanik misigssuinertigut 

pasissanit avdlaussuteqaraluarput, kisiane atautsirnut issi

galugo uningaorfiunerussartoq tassauvoq nuna paorngaqutigdlit 

naussuinik naussulik. nuliulernerup nalane ~kinneratalo aut

dlartisalernerane nuna ivigalik unfngaorfiunerussarpoq. tai

matutaoq ama nuliulernerup nalane aputip aungneratigut nauner

nik naussulik akulikitsumik unfngaorfigineqartarpoq. ukiup 

ingerdlanerata qanoq ilivfine tarnane umingmait arnerdlanerit 

takuneqartarput narssaumanerne imalunIt sivingajane sarqar

mttune. 

ukiut misigssuivfiussut ingerdlanerane umingrnait nerissag

ssarsiortitdlutik ingerdlarqalarnerussarput, tassa aussaune

rane rninutirnut 4,6 rn atoriardlugit ukiunerata autdlartisarne

rane minutirnut 2,2 m atortaramfkit (tabel 33). dØgnip inger

dlanerane aussaunerane ingerdlavik 5,5 km-iussoq ikiunerata 

autdlartisarnerane 2,6 km-ingortarpoq. umingrnait katerisima

qatigIt ingmingnut ungasfssusiat atautsirnit issigalugo aussau

neranit ukiunerata autdlartisarneranut angnertusiartortarpoq 

(tabel 34). 
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1. Bestandsundersøgelser 

I lighed med tidligere år blev der også i 1983 indsamlet 

informationer om bestandsforhold for moskusokserne på Jameson 

Land. 

Efter afslutningen af dennefeltsæson er der nu indsamlet 

et større materiale, og det må nu anses for passende, at en 

sammenfatning af resultaterne præsenteres. 

I sommeren 1980 blev der foretaget en rekognoscering fra 

helikopter i udvalgte områder (Thing 1980), og i 1981 blev 

der gennemført 2 egentlige fly tællinger (Lassen og Leth Sø

rensen 1981, Lassen og Thing 1981). I 1982 foretoges en fly

tælling (Lassen 1982), som efterfulgtes af 5 måneders feltar

bejde (Lassen og Thing 1982). I 1983 blev der gennemført 4 

fly tællinger og 4 måneders feltarbejde. 

Samtlige 7 fly tællinger giver informationer om moskusokse

rnes fordeling, men kun tællingerne fra april (senvinter) bør 

lægges til grund for en vurdering af bestandsstørrelse. In

formationer om flokstørrelse fremkommer både fra flytællin

gerne og feltarbejdet, mens oplysninger om bestandens køns

og alderssammensætning kun er indsamlet under feltarbejdet. 

Dog er der også materiale om andelen af kalve fra fly tælling

erne i maj 1981 og juli og august 1983, samt fra rekognosce

ringen i 1980. 

1.1. Tidsplan 

I 1983 blev der i alt anvendt 46:55 timer på fly tælling, 

hvoraf de 34:50 timer (74,3%) var egentligeobservationstimer. 

Informationer om tidsforbrug og observationstid for de enkel

te tællinger og ture fremgår af Tabel l. Feltarbejdet i 19~3 

fordelte sig over to perioder. Som opfølgning af fly tællingen 

i april måned foretoges en tur på snescooter til Gurreholm. 

På grund af dårlige sneforhold blev arbejdet indskrænket til 

at dække områder i Ørsted Dal, Uuppaalik og Schuchert Dal 

(Fig. l). I perioden 5. juli til 7. oktober blev der med ba

sislejr i Qilerneq (ved Colorado Dal) foretaget feltarbejde 

i det omkringliggende område (Fig. 2) ~ For tilsvarende infor

mationer om fly tællinger i 1981 og 1982 og feltarbejdet i 

1982 henvises til tidligere udsendte rapporter. 

Materialet fra fly tællingerne og feltarbejdet er behandlet 
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i forhold til moskusoksernes årscyklus, og der er skelnet 

mellem 7 sæsoner: Kælvning (21. april - 31, maj), efter-kælv

ning (lo juni - 31. juni), sommer (l. juli - 15. august), -

brunst (16. august - 15. september), tidlig-vinter (fra 16. 

september), midvinter og senvinter (indtil 20 april). Der fo

religger intet materiale fra midvinter, hvorfor denne sæson 

ikke er blevet tidsfæstet. 

1.2. Metode 

1.2el. Fly tællinger 

Fly tællinger i senvinter og tidlig vinter sæsonerne 1983 blev 

foretaget efter samme mønster som i tidligere år, mens fly

tællinger i sommer- og brunsttiden 1983 blev foretaget sammen 

med ornitologernes gåsetællinger. 

Tællingerne i april og september blev foretaget med hen

holdsvis en Cessna Skymaster og en Partenavia Observer. Begge 

fly har to motorer, høje vinger samt fordelen af en lav has

tighed «200 km/time). Observationsteknik fulgte samme proce

dure som foregående tælling i 1982 med en navigatør ved siden 

af piloten og to observatører på bagsæderne. 

Tællingerne i somrner- og brunsttiden (juli og august) 

blev foretaget l samarbejde med ornitologerne og der blev be

nyttet fly af typen Cessna 206 med en motor og høje vinger. 

På begge tællinger deltog to moskusokseobservatører, som var 

placeret på de bageste sæder i maskinen. på grund af kombina

tionen med gåsetællingerne var flyvehøjden 50-200 meter over 

terræn, og kun moskusokser i en afstand af indtil ca. l km 

fra flyet blev talt med. 

1.2 0 2 0 Feltarbejde 

Under feltarbejdet blev observerede flokke registreret på ' 

tilsvarende måde som i 1982. I bearbejdelsen af det indsamle

de materiale blev der skelnet mellem følgende køns- og al

dersgrupper: kalve, årsdyr, ungdyr (2-års køer, 2-års ~yre og 

3-års tyre), køer (3år+ køer) og tyre (4år+ tyre). I nogle 

flokke kunne kun kalve eller kun kalve og årsdyr identifice

res, og de øvrige individer blev klassificeret som henhOlds

vis 1år+ eller 2år+. For nogle observationer blev der kun re

gistreret flokstørrelse. 
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1.3. Resultater 

1.3.1. Fordeling og tætheder 

Ved fly tællinger i april og september har det været muligt at 

bestemme, hvor store arealer tællingerne har dækket og dermed 

tætheden af observerede moskusokser i de forskellige delområ

der. Tællinger fra sommer- og brunsttiden tillader ikke så

danne beregninger, og for at kunne sammenligne alle tællinger 
er observerede moskusokser pr. fløjet km derfor beregnet (Ta-

bel 2). Fordelingen af observerede moskusokser er meget sig-
2 

nifikant forskellig mellem senvinter og tidlig vinter (x = 
743,70, df = 4, p< 0,001). I tidlig vinter blev der observe

ret under halvdelen af det antal, som blev set under senvin

tertællingen i Schuchert Dal, mens antallet er øget med over 

20 gange på det sydlige Jameson Land. I de øvrige områder er 

der ikke store forskelle i antal observerede moskusokser. 

Fordelingerne mellem sommer og brunst er ligeledes signi-
2 

fikant forskellige (x = 17,18, df = 4, p< 0,01), hvilket i 

særdeleshed skyldes det mindre antal observerede moskusokser 

omkring Qilerneq i brunstperioden iforhold til sommersæsonen. 

1,3.1.1. Senvinter 1983 

Flyveruterne dækkede ved denne tælling hver sine delområder. 

Første tur dækkede Schuchert Dal, anden t~r Ørsted Dal og 

Qilerneq-området, tredje tur størstedelen af Gurreholm-områ

det og fjerde tur det sydlige Jameson Land samt den resteren

de del af Gurreholm-området (Fig. 3). I Schuchert Dal omkring 

den sydlige del af Karstryggen og ved Gurreholrn Dal fandtes 
. -2 

store koncentrationer (1,7 moskusokser-km ) samt på østsiden 
-2 

mellem Regneelv og Triaselv (4,2 moskusokser-km ). I Ørsted 

Dal blev hovedparten af dyrene observeret i den inderste del 

af dalen. I Gurreholm-området opholdt de fleste moskusokser 

sig mellem 10 og 25 km fra kysten. På det sydlige Jameson 

land blev der observeret yderst få individer (Fig. 4). 

1,3.1.2. Sommer 1983 

På grund af tællingens kombination med gåsetælling er der no

gen forskel mellem flyveruterne i senvinter og sommer. I 
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Schuchert Dal var ruterne stort set ens. I Ørsted Dal blev de 

samme områder dækket, men på forskellig måde. I Qilerneq-omr

ådet var ruterne ligeledes ens. Derimod dækkede ruterne i 

Gurreholm-området kun arealer langs elvIejer under 200 m.o.h. 

undtagen et område mellem Regneelv og Lodins elv (Testsite 

3), som blev dækket som under senvintertællingen. På det syd

lige Jarneson Land blev ligeledes kun arealer langs elvIejer 

under 200 m.o.ho dækket. Som kompensation for manglende dæk

ning af højere liggende områder blev der fløjet en transect

linle på det sydlige Jarneson Land og to transectlinier i Gur

reholm-området i områder over 200 m.o.h. (Fig. 5). De største 

koncentrationer 

Dal, i Uuppaalik, 

blev fundet på Karstryggen, i indre Ørsted 

i Coloradodal og i Ranunkeldal. I 

Gurreholm-området blev der set flest dyr omkring Testsite 3 

og på et område syd for Draba Sibirica Elv. Desuden blev der 

set dyr langs kysten af det sydlige Jameson Land (Fig. 6). 



- 5 -

1.3.1,3 Brunst 1983 

Denne tælling var ligeledes en kombination af moskusokse- og 

gåsetælling, og ruterne fulgte stort set det samme mønster 

som under sommertællingen (Fig. 7). De største koncentration

er af moskusokser fandtes i indre Ørsted Dal, i Uuppaalik, i 

Coloradodal og i Ranunkeldal. Desuden blev der talt 125 mos

kusokser i Passagen, et område hvor vi ikke tidligere har set 

moskusokser. I Gurreholrn-området var der flere dyr langs ky

sten end under sommertællingen. På det sydlige Jameson Land 

var der færre moskusokser i Ugleelv/Gåseelv-området end un

der sommertællingen (Fig. 8). 

1.3.1.4. Tidlig vinter 1983 

Denne tælling blev gennemført umiddelbart efter det første 

snefald i efteråret 1983 og fulgte hovedsageligt samme møn

ster som for tællingen isenvinteren 1983 (Fig. 9). De høje

religgende arealer i Gurreholrn-området og på det sydlige Ja

meson Land var dog ikke fuldstændig dækket af sne, hvilket 

gjorde tællingen vanskelig i disse områder og således behæf

tet med større usikkerhed. I den nordlige del af Jarneson Land 

fandtes de største koncentrationer på Kjoveland mellem Major 

Paars Dal og Triaselv, i indre Ørsted Dal og i Coloradodal. I 

Gurreholm-området blev der set mange moskusokser på kyst

strækningen mellem Gurreholm og Olympelvens udmunding og lidt 

længere inde i landet mellem Doggerelv og Draba Sibirica Elv. 

På det sydlige Jameson land var der store koncentrationer 

langs kysten mellem Tyskit Nunat og Boksehandsken, mens sydk

ysten og Ugleelv/Gåseelv-området næsten var tomt for moskus

okser (Fig. 10). 

1.3.1.5. Tidligere tællinger 

I tidligere rapporter er resultaterne fra flytæl1inger i sen

vinteren 1981, kælvningsperioden 1981 og senvinteren 1982 be

handlet, og her skal kun præsenteres kort, der viser forde

lingen af observerede moskusokser ved hver tælling (Fig. Il, 

12 og 13). 

1.3.2. Flokstørrelse 

Flokstørrelse blev registreret i 66 områder under 15 indsam

linger . 
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Gennemsnitlig flokstørrelse varierer både i forhold til 

sæson og område (Fig. 14, Tabel 3) o Højeste værdier blev fun

det i april (senvinter) og de laveste i de snefri perioder. 

Generelt var den gennemsnitlige flokstørrelse højere i Gurre

holm-området og på det sydlige Jameson land end i de nordlige 

områder, når der sammenlignes inden for samme periode~ 

Fordelingen af flokstørrelse viser en stor andel store 

flokke (>10 individer) og kun få enlige dyr i senvintrene i 

modsætning til efter-kælvning, sommer og brunst sæsonerne, 

hvor der kun blev observeret få store flokke, men til gengæld 

en stor andel af enlige moskusokser. Kælvningstiden og den 

tidlige vinterperiode synes at være en mellemting (FigD 15) o 

En variansanalyse af den gennemsnitlige flokstørrelse og 

frekvensanalyse af fordelingen af flokstørrelse viste, at der 

ikke kunne påvises nogen signifikante forskelle mellem for

skellige områders gennemsnitlige flokstørrelse og flokstør

relsesfordeling under fly tællinger isenvinteren 1981, kælv

ningstiden 1981 og senvinteren 1983. Under alle øvrige fly

tællinger og ved feltarbejdet i kælvningstiden og om sommeren 

1982, hvor flere områder blev dækket, blev der konstateret 

signifikante forskelle i gennemsnitlig flokstørrelse og fo r 

delingen af flokstørrelse mell em forskellige områder (Tabel 

4) .. 

lft3~3Q Køns- og alderssammens ætning 

For 10 sæsoner er køns- og aldersfordelingen af observerede 

moskusokser vist på Fig. 16 og i TabelS. Tabel 5 giver lige

ledes oplysninger om kalv-ko forhold, mens Tabel 6 viser ka l 

veandel og rekrutteringo 

En sammenligning mellem 1982-sæsonerne viser, at der er en 

signifikant forskel i fordelingen af l år+ moskusokserne mel-
2 

lem de 4 sæsoner (x = 27,56, df = 9, p< 0,001), hvilket sky-

ldes en afvigende fordeling i efter-kælvning. Sammenligning 
2 

af de øvrige sæsoner viser ingen signifikant forskel (x = 
8,65, df = 6, p> 0,5) Cl 

En tilsvarende sammenligning af 1983-sæsonerne viser lige-
2 

ledes en signifikant forskel mellem de fire sæsoner (x = 
56,77, df = 9, p< 0,001). Dette skyldes en.afvigende forde

ling i senvinteren og blandt tyrene gennem alle sæsoner. En 

sctmmenligning af alle grupper undtagen tyre om sommeren, i 
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brunsttiden og i ~en tidlige vinterperiode viser ingen signi
fikant forskel (x = 12,17, df = 6, p>0,05). Sammenligning af 
årsdyr, ungdyr og køer gennem alle sæsoner og af alle grupper 

i sommer, brunst og tidlig-vinter viser begge signifikante 
2 2 

forskelle (x = 14,51, df = 6, p< 0,05 henholdsvis x = 
31,80, df = 8, p< 0,001). 

Foruden de i Tabel 5 viste fordelinger giver de moskusok

ser, som blev mærket i 1982 og 1983, yderligere oplysninger 

om køns- og alderssammensætning (Tabel 6). Der kan ikke påvi

ses nogen signifikant forskel mellem sommer og rnærkningsfor-
2 

delingen i 1982 (x = 5,49, df =4, p< 0,01), mens sommer og 
2 

mærkningsfordelinger i 1983 er signifikant forskellige (x = 
17,71, df = 4, p< 0,01). Når der ses bort fra tyrene er der 

2 
imidlertid ingen signifikant forskel mellem fordelingerne (x 

= 3, 27, df = 3, p > O , l) • 

Ved analyse af kalveandel og rekruttering er der benyttet 

resultater baseret på et større materiale, end det der ligger 

til grund for køns- og aldersfordelingerne. Disse resultater 

kan sammen med kalv-ko forholdet benyttes til en vurdering af 

reproduktionsforholdene i bestanden (Tabel 

signifikant forskel i kalveandel mellem 
2 

s o mm e r i l 9 8 2 ( x = 0, 21, d f = l, P > O, 5 ) 

5). Der er ingen 

efter-kælvning og 

og heller ikke mel-
2 

lem sommer, brunst og tidlig-vinter i 1983 (x = 1,83, df = 
2, p> 0,1). Beregningerne af rekruttering for de fire sæsoner 

2 
i 1982 viser ingen signifikant forskel (x = 1,51, df = 3, p> 

0,5), men for 1983 er det kun værdi"er for ' sommer og brunst, 
2 

der ikke er signifikant forskellige (x = 0,19, df = l, p> 

0,5}. I senvinteren og tidligvinter blev der observeret hen

holdsvis flere og færre årsdyr end forventet. 

Det bedste repræsentative materiale for køns- og alders

sammensætningen af moskusoksebestanden på Jameson Land i 1982 

må anses for at være indsamlet i kælvningssæsonen, hvor store 

arealer blev dækket i løbet af relativ kort tid. Kalveandelen 

på 21,1% fra sommeren og rekrutteringen på 16,3% fra kælv

ningstiden tyder på særdeles gode reproduktionsforhold i lig

hed med kalv-ko forholdet på 57,9% fra sommeren. 

For 1983 gælder, at alle observationer er indsamlet fra et 

begrænset område, men dog fra de lokaliteter med de højeste 

koncentrationer på Jameson Land. En større rekognoscering, 

som var planlagt i april, måtte desværre indskrænkes på grund 
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af dårlige sneforhold for snescooterkørsel på størstedelen af 

Jameson Land. Der eksisterer derfor ikke et tilsvarnede mate

riale fra kælvningssæsonen i 1983 som fra 1982, og ingen af 

de tre fordelinger fra sommer-, brunst- og tidlig-sæsonen 

vinter kan siges at være mere repræsentativ end de andre. De 

største variationer findes blandt køerne (29,7% - 39,6%) og 

tyrene (20,1% - 32,1%). Kalveandelen varierer i de samme sæ

soner mellem 19,1% og 22,9%. Rekrutteringen viser større va

riation fra 18,9% i senvinteren til 8,3% i tidlig vintersæ

sonen. Kalv-ko forhold varierer mellem 64,0% og 55,7%. 

I 1983 blev der med meget stor sandsynlighed konstateret 4 

par tvillinger. Udfra mærkninger og observationer af mærkede 

dyr blev 2 par identificeret, mens yderligere 2 par blev kon

stateret på baggrund af øvrige observationer af flokke, hvor 

sammensætningen viste , at der var en kalv mere end antallet 

af køer, og resten af dyrene i flokkene var tyre. 

Under helikopterrekognosceringen i 1980 samt ved fly tæl

lingerne i kælvningstiden 1981, sommeren 1983 og brunstperio

den 1983 blev der foruden det samlede antal observerede mos

kusokser også registreret antal kalve. på baggrund af disse 

registreringer er kalveandel i forskellige områder af Jameson 

Land beregnet (Tabel 7). Der er store variationer mellem de 

forskellige områder, men ens for de tre fly tællinger er, at 

de højeste værdier er registreret i Qilerneq-Coloradodal om

rådet.Signifikante forskelle mellem områderne kan dog kun på-
2 

vises for kælvningen i 1981 (x = 10,34, df = 4, p< 0,05), 

mens der ingen signifikante forskelle fandtes under sornmer-
2 

tællingen i 1983 (x = 2,00, df == 5, p> 0,5). Til trods for 

stor forskel mellem Gurreholm-området og Ørsted Dal i 1980 er 
2 

denne ikke signifikant. (x = 3,15, df = l, p> 0,05. 

En sammenligning mellem de registrerede kalveandele fra 

fly tællingerne og feltarbejdet i sommer- og brunstperioden 

1983 for Qilerneq-Coloradodal området viser, at der blev re

gistreret 15,1% flere kalve under feltarbejdet om sommeren og 

11,1% flere kalve i brunsttiden. Blandt de mærkede dyr var 

der 19,3% flere kalve end registreret under fly tællingen. 

Under forudsætning af, at opdagelseschancen for kalvene er 

ens i alle områder af Jameson Land, er den totale kalveandel 

beregnet til 17,5% i sommerperioden og 15,9% i brunstperio

den. Lægges kalveandelen fra mærkningen til grund, bliver den 
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opregulerede kalveandel for sommeren 1983 til 18,1%. 

En mere detaljeret beskrivelse af køns- og alderssammen

sætningen af moskusoksebestanden på Jarneson Land kan opnås 

ved at betragte fordelingen af de dyr, som blev mærket i juli 

måned. Det var her muligt at skelne mellem 10 grupper og så

ledes få en opdeling i køn for de yngre aldersgrupper (Tabel 

8, Fig. ' 17). Til trods for forskelle i antal mellem køn er 

det kun for de voksne, at der kan påvises nogen signifikant 

forskel (p<O,OOl), hvilket kan være påvirket af, at mærkning 

af enlige tyre og mindre flokke af tyre bevidst blev undgået. 

Samtidig med fordelingen i køns- og aldersgrupper gives der 

også et billede af de sidste fire årganges andel i bestanden. 

Det er her værd at bemærke, at der er flere moskusokser fra 

årgang 1980 end fra årgang 1981 i materialet, men forskellen 

er dog ikke signifikant (p>O,l). Det kan endvidere beregnes, 

at 3-års køerne udgør 10,7% af samtlige 3år+ køer. Kalv-ko 

forholdet baseret på henholdsvis 3år+ køer og 4år+ køer er 

således 52,3% og 58,6%. 

1.4. Diskussion 

På baggrund af samtlige flyvninger og mindre flyvninger med 

helikopter samt ud fra feltarbejdet er der udarbejdet over

sigtskort, der i store træk viser fordeling og koncentration

er af moskusokser på Jameson land for henholdsvis senvinter 

(Fig. 18) og hele den snefrie periode (Fig. 19). 

De absolut vigtigste vinterområd~r er Karstryggen, Gurre

holm Dal og østsiden af Schuchert Dal mellem Regneelv og Tri

aselv. Andre områder, hvor der er store koncentrationer af 

moskusokser er Kjoveland, indre Ørsted Dal, Uuppaalik og Ra

nunkeldal. I Gurreholm-området varierer fordelingen meget ef

ter sneforholdene, men generelt er den nordvestlige del det 

vigtigste område. 

r den snefrie periode er moskusokserne fordelt over større 

områder og således mere spredt. De største koncentrationer 

findes i indre Ørsted Dal, Uuppaalik og Coloradodal. - Øvrige 

vigtige områder er Ranunkeldal og området mellem Regneelv og 

Lodinselv (Testsite 3). I den resterende del af Gurreholm-om

rådet og på det sydlige Jameson Land forekommer moskusokserne 

mere spredt. Schuchert Dal er i modsætning til om vinteren 

ikke et meget benyttet område om sommeren. Karstryggen er dog 
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stadig et område med en del moskusokser, særlig først på som

meren. 

De hidtil gennemførte tællinger og undersøgelser synes ik

ke at kunne påvise noget regelmæssigt vandringsmønster mellem 

separate vinter- og sommerområder for moskusokserne på James

on Land. Det synes derimod, som om moskusokserne bevæger sig 

rundt mellem vinter- og sommerhabitater, hvor disse ikke lig

ger langt fra hinanden. Yderligere informationer om moskusok

sernes bevægelse og områdeudnyttelse vil blive fremskaffet fra 

intensive studier af mærkede dyr. 

Den sæsonmæssige fordeling af flokstørrelse viser det ge

nerelle mønster med få enlig dyr og mange store flokke om 

vinteren og en del enlige dyr og få større flokke om 

sommeren, men forskellene i gennemsnitlig flokstørrelse er 

ikke så store, som det er kendt fra områder i Nordamerika 

(Urquhart 1982), hvilket måske skal ses som en tilpasning til 

et miljø uden naturligt forekommende rovdyr. Det formodes, 

at tilstedeværelsen af ulve i et område vil få moskusokser 

til at samles i store flokke således, at forsvaret af især 

de yngre dyr vil blive lettere. 

Registreringen af køns- og aldersfordelingen viser, at be

standen af moskusokser på Jameson land trives i bedste velgå

ende, og at andelen af yngre dyr i bestanden er forhOldsvis 

stor sammenlignet med andre områder, hvor moskusoksen fore

kommer naturligt. Produktionen kan dog ikke måle sig med re

sultater fra indførte bestande, f.eks. l Vestgrønland (Roby 

1978), i Alaska (Jingfors og Klein 1982) og i Norge (Alendal 

1973) . 

På grundlag af de gennemførte fly tællinger er det ikke mu

ligt at beregne bestandsstørrelsen af moskusokser på Jameson 

Land, idet faktorer som bl.a.opdagelseschancen er ukendt, 

men det observerede antal moskusokser ved hver tælling må an

ses for et absolut minimum, og det skønnes, at den faktiske 

bestandsstørrelse ligger nogle hundrede dyr højere end det 

optalte antala Bestanden burde således tælle mellem ca. 3.000 

og 3.500 individer. Til trods for forskelle mellem senvinter

tællingerne i 1981, 1982 og 1983 er der ikke grund til at 

formode, at der er sket tilsvarende store uqsving i bestands

størrelsen. Tællingen i april 1981 gav uden tvivl et for lavt 

tal, idet det var første gang, der blev gennemført en fly tæl-
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ling, som skulle dække hele Jarneson Lands moskusoksebestand. 

Mangel på forhåndskendskab til området og dets topografi samt 

observatørernes mangel på erfaring bevirkede, at tællingen 

må betragtes som ufuldstændig, men den gav dog et klart bil

lede af fordelingen af ayr på Jameson Land. Forskellen mellem 

1982 og 1983 blev i første omgang forklaret med en større dø

delighed i vinteren 1982/83, men da der i løbet af feltsæson

en i 1983 ikke blev fundet et større antal døde moskusokser i 

terrænet, skønt der var stor aktivitet især fra botanikere og 

ornitologer i Gurreholm-området og den sydlige del af Jameson 

Land, skal forklaringen nok ikke søges i en stor vinter døde

lighed. En ukendt faktor i hele denne diskussion om populati

onsdynamik er imidlertid antallet af moskusokser, som skydes 

af fangere fra Il10qqortoormiut (Scoresbysund) . Så længe der 

ikke foreligger et reelt billede af udbyttet af moskusokse

jagten, kan der ikke opnås et mere nøjagtigt billede af døde

ligheden i rnoskusoksebestanaen. 

Der er imidlertid ikke basis for at antage, at bestanden 

ikke kan tåle det nuværende jagttryk, som tildels også kan 

være medvirkende til at øge produktionen i bestanden. Skulle 

der imidlertid indtræffe vintre med meget stort snefald og 

iSSlag, vil dette kunne reducere bestanden betragteligt, og 

dermed vil et uændret jagttryk kunne bringe bestanden yderli

gere ned. 

l disse år synes bestandsniveauet at ligge under bæreevnen 

for området, og der kan derfor ikke forvintes en tæthedsaf

hængig dødelighed som følge af overgræsning, men derimod kan 

en tæthedsuafhængig dødelighed indtræffe med den førstkommen

de dårlige vinter, hvor det vil være vanskeligt for moskusok

serne at finde føde. Det må dog forventes, at mange dyr kan 

stå igennem en enkelt streng vinter, fordi hovedparten af 

moskusokserne er i en god ernæringstilstand (se afsnit 2), 

men hvis der kommer flere strenge vintre i rækkefølge, vil 

dette bevirke en sænkning af bestandsniveauet. Da især den 

nordligste del af Jameson Land har en meget varieret topogra

fi, vil der formodentlig her findes områder, hvor der vil væ

re tilgængelig føde for et mindre antal moskusokser, selv un

der meget strenge sneforhold. 
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SÆSON NR DATO START LANDING TOTAL TID OBS. TID Ol 
IO 

1 9/4 9:28 11:55 2:25 1:47 73.8 

2 9/4 14:09 16:14 2:05 1:25 68.0 

SENVINTER 3 10/4 9 :14 12:18 3:04 2:31 82.1 

4 10/4 13:25 16:09 2:44 1:51 67.7 

TOTAL 10:18 7:34 73.5 

1 15/7 9:24 11:34 2 :10 1:39 76.2 

2 15/7 13:32 15:45 2:13 1:42 76.7 

SOMMER 3 16/7 8:48 12:20 3:32 2:45 77.8 

4 16/7 14:11 17:35 3:24 2:28 72.6 

5 18/7 8:37 11:47 3:10 2:13 70.0 

TOTAL 14:29 10:47 74.5 

1 22/8 18:55 20:56 2:01 1:31 75.2 

2 23/8 9:00 11:12 2:12 1:45 79.5 

BRUNST 3 23/8 13 :53 17:59 4:06 3:12 78.0 

4 25/8 9:10 10:17 1:07 0:17 25.4 

5 25/8 11:14 14:03 2:49 1:26 50.9 

TOTAL 12:15 8:11 66.8 

1 20/9 8:39 10:58 2:19 1:44 74.8 

2 20/9 12:23 14:.32 2:09 1:37 75.2 
TIDLIG 3 20/9 15:36 18:38 3:02 2:17 75.3 VINTER 

4 21/9 8:41 12:21 3:40 2:40 72.7 

TOTAL 11:10 8:18 74.3 

TABEL l. Tidsforbrug, observationstid og observationseffektivitet i % for hver 

tur for 4 fly tællinger gennemført på Jameson Land i 1983. 
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,'N f AL DÆKKE l fÆTH[O 
f LØJN[ 

TÆTHED SÆSON OHRÅOE OBSERVEREDE AREAL SrRÆKNINGER 
HOSKUSOKSEA km 2 moskusokser/km 2 km mOSkusokser/km 

Schuchert Del 1044 780 1.34 55, 2.94 

Ørsted Del 2SJ ,15 0.49 200 1. 27 

Qilerneq 245 270 0.91 90 2.72 

SENVINTER Gurreholm 11 93 1875 0.64 400 2.90 

Sydlige Jameson land 31 3520 0.01 325 0.10 

Øvrige O 520 0 . 00 100 0.00 

Total 2766 7480 0.37 1470 1.8B 

Schuchert Dal 448 JOD 1.49 

Ørsted Dal 213 165 1.29 

Oi lerneQ 'j 13 105 4.89 

SOMMER Gurreholm 641 415 1. 54 

Sydlige Jameson Land 191 440 0.43 

Øvrige 2 215 0.01 

Total 2008 1640 1.22 

Schuchert Dal 386 JOO 1. 29 

Ørsted Dal 192 160 1.20 

Qilorneq 322 105 3.07 

BRUNST Gurreholm 5)6 J,S 1. S7 

Sydlige Jameson Land 171 46, 0.37 

Øvrige 118 200 0 . 59 

Total 1745 1585 1.10 

Schucherl Dal 4')5 no 0.68 305 1.62 

Ørsted Dal 278 515 0.54 200 1.39 

QilerneQ 271 270 1.00 90 3.01 
TiDLIG 
VINTER Gurreholm 1162 lB75 0.62 400 2.91 

Sydlige Jameson Land 633 3520 0.18 460 1.38 

Øvrige 24 520 0.05 100 0.24 

Total 2863 7480 0.38 1555 1.84 

TABEL 2. Observerede moskusokser, dækkede områder og tætheder for hver 

område under 4 fly tællinger gennemført på Jameson Land i 1983. 



S.(SON 

Fly tælling, senvinler 1981 

rlytælling, kælvning 1981 

fly tælling, senv1nter 1982 

feltarbejde, senvinter 1982 

feltarbejde, kælvning 1982 

feltarbejde, efter-kælvning 1982 

Feltarbejde, sommer 1982 

flyt~11ing, senvinter 1983 

Feltarbejde, senvinter 1983 

Flylælling, sommer 1983 

F~ltarbejde, sommer 1983 

Fly tælling, brunst 1983 

Feltarbejde, brunst 1983 

Fly~ælling, tidlig vinter 1983 

Feltarbejde, tidlig vinter 1983 

x!sd (N) 

7.0±"5.6 (301) 

5.0±2.9 (248) 

7.9±6.5 (4l}) 

7.6±5.4 (25) 

7.0±S.8 (152) 

4.1±3.1 (SO) 

5.2±3.8 (575) 

7.2::!:5.7 (86) 

7.2!5.1 (46) 

3.512.5 (594) 

4. 3±3 .5 (170) 

4.1±2.B (425) 

1:1 .9:!:3.2 (365) 

5.414.5 (528) 

S.7::!:3.S (77) 
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min-max 

1-36 

l-l} 

l-50 

2-18 

140 

1-13 

1-18 

1-39 

1-21 

1-16 

1-19 

1-13 

1-16 

1-)1 

1-16 

N '" .o 

27 9.0 

27 10.9 

26 6.3 

O 0.0 

22 14.5 

13 26.0 

125 21. 7 

27 7.0 

3 6.5 

173 29.1 

47 27.6 

106 24.9 

69 18.9 

115 21.8 

9 11.7 

2 
N 

44 14.6 

33 13.3 

SO 12.1 

3 12.0 

13 8.6 

8 16.0 

57 9.9 

47 12.2 

6 13.0 

98 16.5 

15 8.8 

SI 12.0 

34 9.3 

64 12.1 

10 13.0 

flOKSTØRRELSE 
3-5 

N ~ 

75 24.9 

92 37.1 

112 27.1 

10 40.0 

43 28.3 

16 32. O 

186 32.3 

118 30.6 

11 23.9 

200 33.7 

61 35.9 

136 32.5 

IDB 29.6 

128 24.2 

18 23.4 

6-10 
N % 

a8 29.2 

84 33.9 

108 26.2 

6 24.0 

38 25.0 

11 22.0 

181 31. 5 

112 29.0 

14 30.4 

115 19.4 

37 21.8 

121 28.5 

139 38.1 

155 29.4 

34 44.2 

>10 
N 

67 22.3 

12 4.8 

117 28.3 

6 24.0 

36 23.7 

2 4.0 

26 4.5 

82 21.2 

12 26.1 

8 1.3 

10 5.9 

9 2.1 

15 4.1 

66 12.5 

6 7.B 

TABEL 3. Gennemsnitlig flokstørrelse, mindste og største observeret flok samt 

fordeling af observerede flokke i forhold til flokstørrelse for 7 fly tællinger 

ag 8 sæsoners feltarbejde på Jameson Land i 1981, 1982 og 1983. 

SÆSON 

Fly tælling, senvinter 1981 

Fly tælling, kælvning 1981 

Flytæ11ing, senvinter 1982 

Fly tælling, senvinter 1983 

Fly tælling, sommer 1983 

Fly tælling, brunst 1983 

Fly tælling, tidlig vinter 1983 

Feltarbejde, kælvning 1982 

Feltarbejde, sommer 1982 

18.94 

10.39 

26.69 

11.69 

28.03 

34.46 

39.72 

df p 

16 >0.01 

12 > 0.5 

16 < 0.05 

12 > 0.1 

16 < 0.05 

20 < 0.05 

16 < 0.001 

34.35 16 < 0.01 

76.11 40 < 0.001 

1.56 

1.47 

4.86 

1.91 

3.49 

2.93 

8.98 

p 

4 295 >0.05 

3 239 >0.05 

4 408 < O. Ol 

3 377 >0.05 

4 587 <0.01 

5 419 < 0.05 

4 517 < 0.01 

5.58 4 146 < O. Ol 

7.51 10 561 < 0.01 

TABEL 4. FrekvensanalysE! (X
2
-test) hf fordeling af flokstørrelse og varians

analyse (F-test) af genrlensnitlig flokstørrelse for forskellige omr~der under 

7 fly tællinger og 2 sæsoners feltarbejde på Jameson Land i 1981, 1982 Og 1983. 
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ANTAL KALVE ÅRSDYR UNCDYR KØER TYRE KALV/KO 
SÆSON OBSERVEREDE FORHOLD 

MOSKUSOKSER N '" N ... N o- N ?O N % o-
o .o .() AI 

Senvinter 1982 154 O 22 14.3 16 10.3 73 47.4 43 27.9 

Kælvning 1982 967 104 10.8 141 14.6 144 14.9 389 40.2 189 19.5 26.7 

Efter-kælvning 1982 141 25 17.7 20 14.2 10 7.1 40 28.4 46 32.6 62.5 

Sommer 1982 1439 2BS 19.8 177 12.3 207 14.4 492 34.2 278 19.3 57.9 

~rkning 1982 112 21 18.8 14 12.S 8 7. l 46 41.1 23 20.5 45.7 

Senvinter 1983 299 0.3 S7 19.1 5} 17.7 133 44.6 55 18.S 

Sommer 1983 S80 110 19.0 58 10.0 54 9.3 172 29.7 186 32 .1 64.0 

Pærkning 1983 400 78 10.0 56 14.0 .53 8.3 149 37.3 84 21.0 52.3 

Brunst 19B} lJ70 280 20.4 173 12.6 14,} 10.4 442 32·3 332 24.2 63.3 

lidlig vinter 198} 308 68 22 .1 20 6.S }6 11.7 122 39.6 62 20.1 55.7 

TABEL 5. Køns- og aldersfordeling af observerede moskusokser for 10 

sæsoner på Jameson Land i 1982 og 1983. 

KALVEANDEL REKRUTTERING 
SÆSON N o' N No d o' N IO 'o kalv total ars :ir total 

Senvinter 1982 O 25 13.8 181 

Kælvning 1982 117 11.1 1058 151 16.3 928 

Efter-kælvning 1982 33 19.5 169 20 12.7 157 

Sommer 1982 436 21.2 2059 186 15.2 1224 

Mærkning 1982 21 18.8 112 14 15.4 91 

Senvinter 1983 l 0.3 299 57 18.9 304 

Sommer 1983 132 19.1 692 67 12.4 541 

Mærkning 1983 78 19.5 400 56 17.4 322 

Brunst 1983 314 21.0 1492 173 11.6 1487 

Tidlig vinter 1983 81 22.9 353 20 8.3 308 

TABEL 6. Kalveandel og rekruttering for 10 sæsoner på Jameson Land i 

1982 og 1983. 
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SÆSON OMRÅDE N Ol N kalve /O total 

Ørsted Dal 52 17.2 173 

Sommer 1980 Gurreholm 30 11.5 448 

Total 82 13.2 621 

Schuchert Dal 40 B.4 476 

Ørsted Dal 5 5.B B6 

Kælvning 1981 Qilerneq 26 11.5 226 

Gurreholm 30 7.1 423 

Sydlige Jameson Land l 4.8 21 

Total 102 B.3 1232 

Schuchert Dal 73 16.3 448 

Ørsted Dal 29 13.6 213 

Qilerneq 85 16.6 513 

Sommer 1983 Gurreholm 90 14.0 641 

Sydlige Jameson Land 28 14.7 191 

Øvrige O 2 

Total 305 15.2 2008 

Schuchert Dal 46 11.9 386 

Ørsted Dal 27 14.1 192 

Qilerneq 61 18.9 322 

Brunst 1983 Gurreholm BO 14.4 556 

Sydlige Jameson Land 27 15.8 171 

Øvrige 9 7.6 118 

Total 250 14.3 1745 

TABEL 7. Registreret kalveandel under 4 flytællinger'på Jameson 

Land i 1980, 1981 og 1983. 

KØN KALVE ÅRSDYR 2-ÅRSDYR 3-ÅRSDYR VOKSNE TOTAL 

HAN 37 24 12 14 B4 171 

HUN 41 32 7 16 133 229 

TOTAL 78 56 19 30 217 400 

TABEL 8. Køns- og aldersfordeling af moskusokser, som blev immobiliseret 

under mærkningsprogrammet på Jameson Land i sommer-sæsonen 1983. 
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FIGUR 1. Observationsområde i senvinter-sæsonen 1983. 
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Fo;rklaring til cirklernes størrelse på 

Fig. 4, 6, 8, 10, Il, 12 og 13. 

l - 10 dyr • 

11 - 25 dyr • 
26 - 50 dyr • 
51 - 75 dyr 

76 - 100 dyr 

101 - 150 dyr • 
151 - 200 dyr e 
201 - 300 dyr 
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71" 

JAMESON LAND 
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FIGUR 3. Flyveruter under fly tællingen i senvinter-sæsonen i 1983. 
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JAMESON LAND 
o 5 10 15 20 25 km 

FIGUR 4. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i sen

vinter-sæsonen i 1983. 
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JAMESON LA D 
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25 ' 24' 

FIGUR 5. Flyveruter under fly tællingen i sommer-sæsonen i 1983. 
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FIGUR 6. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

sommer-sæsonen i 1983. 
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FIGUR 7. Flyveruter under fly tællingen i brunst-sæsonen i 1983. 
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FIGUR 8. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

brunst-sæsonen i 1983. 
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2 " 23" 22" 

72: 72" 
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JAMESON LAND 
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25" 24" 23" 

FIGUR 9. Flyveruter under fly tællingen i tidlig-vinter-sæsonen i 1983 
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FIGUR 10. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

tidlig-vinter-sæsonen i 1983. 
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FIGUR ll. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

senvinter-sæsonen i 1981. 
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FIGUR 12. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

kælvning-sæsonen i 1981. 
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FIGUR 13. Fordeling af observerede moskusokser under fly tællingen i 

senvinter-sæsonen i 1982. 
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Fly tælling 
senvinter 1982 
N=413 

Fly tælling 
tidlig vinter 1983 
N=S28 

2 3-5 6-10~\>10 

FLOKST0RRELSE 
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Feltarbejde 
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FIGUR 15. Procentvis fordeling af observerede IDoskusokseflokke i forhold 

til flo~størrelse for 7 fly tællinger og 8 sæsoners feltarbejde på Jameson 
Land i 1981, 1982 og 1983. 
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Kælvning 1982 
N=967 

Sommer 1982 
N=1439 

Sommer 1983 
N=S80 

idlig vinter 1983 
=308 

FIGUR 16. Procentvis fordeling af observerede moskusokser 

i forhold til køns- og aldersgrupper for 8 sæsoners felt

arbejde på Jameson Land i 1982 og 1983. 
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FIGUR 17. Køns- og aldersfordeling af moskus-

okser, som blev immobiliseret under mærknings-

programmet i sommer-sæsonen i 1983. 
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FIGUR 18. Områder med koncentrationer af moskusokser i senvinter-sæsonen. 

Tætheden af skraveringen angiver relative koncentrationer. 
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FIGUR 19. Områder med koncentrationer af moskusokser i de snefrei perioder. 

Tætheden af skraveringen angiver relative koncentrationer. 
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2, Størrelse og ernæringstilstand 

Z',l, Metoder og materiale 

I henhold til dispensation fra Grønlands Hjemmestyres fred

ningsudvalg er der i løbet af undersøgelsesperioden i 1982 og 

1983 skudt 22 moskusokser på Jarneson Land, hvorfra der er 

indsamlet materiale til belysning af bl.a. størrelse og ernæ

ringstilstand. Desuden er der indsamlet supplerende materiale 

fra den kommunale moskusoksejagt fra Illoqqortoormiut (Sco

resbysund) i august 1982 (Tabel 9, Tabel 10). 

Mål og vægte er bestemt ifølge definitioner beskrevet af 

Langvatn (1977). Knoglemarvens fedtindhold i femur og humerus 

er bestemt ved at tørre marvindholdet fra den midtersted tre

djedel af knoglerne ved 95°C. Efter at konstant vægt er opnå

et, antages den resterende vægt at være fedt (Neiland 1970). 

Femur og humerus marv blev bedømt visuelt med en skala fra l 

til 5, mens krøsfedt og tarmfedt ligeledes blev vurderet vi

suelt med en skala fra O til 3. 

202. Resultater og diskussion 

Gennemsnitlig totalvægt for de skudte køer og tyre var hen

holdsvis 170,5 kg (SD= ,24.4, N == 15) og 245,9 kg (SD=29.8 , N 

= 6), men der er store sæsonmæssige variationer. største og 

mindste ko vejede henholdsvis 213 og 131 kg, mens tilsvarende 

vægte for tyrene var 284 kg og 202 kg (Tabel 9). 

Sammenligning mellem totalvægt og henholdsvis opbrækket 

vægt og slagtevægt viser en stor grad af ~orrelation (Fig. 

20), mens totallængde og brystomkreds er mindre korreleret 

med totalvægt (Figo 21). Slagtevægt og opbrækket vægt udgør 

henholdsvis ca. 55% og 75% af totalvægteno 

Analyse af mål fra knogler og horn vil blive foretaget på 

grundlag af en aldersbestemmelse af de enkelte individer og 

vil indgå i et mere omfattende materiale, som er indsamlet 

fra dødfundne moskusokser. Aldersbestemmelse er på indeværen

de tidspunkt ved at blive påbegyndt, og en analyse af vækst

forhold vil følge senere. 

Som mål for ernæringstilstand er valgt flere index for 

fedtmængder i kroppen på moskusokser. I perioder med positiv 

energibalance afsættes overskudsenergien i form af fedt for

skellige steder i kroppen. Opbygning af fedtreserverne fore

går hovedsageligt i en bestemt rækkefølge. Først opbygges 
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knoglemarvsfedtet, derefter fedt omkring indvoldene og til 

sidst underhudsfedt. I perioder med negativenergibalance mo

biliseres fedtreserverne i den modsatte rækkefølge (Harris 

1945) • 

Tre standardindex er benyttet som mål for marvfedt, ind

voldsfedt og underhudsfedt, nemlig henholdsvis femur og hume

rus marvfedt, nyrefedt og rygfedt. Alle tre index er målt som 

defineret af Langvatn (1977) (Tabel 10, Fig. 22). 

Disse viser relativt høje værdier i senvinteren og falder 

derefter gennem kælvningstiden til et minimum efter-kælvnin

gen_ eller sommertiden, hvorefter opbygningen sker hurtigt 

indtil brunsttiden. Der er en tendens til, at marvfedtet når 

et minimum før nyrefedt og rygfedt, hvilket er modsat det 

forventede udfald. Korrelationsanalyse mellem rygfedtjnyre

fedt (r = 0,68), rygfedtjrnarvfedt (r = 0,62) og nyrefedtj

marvfedt (r = 0,35) viser en stor grad af uafhængighed mellem 

de tre index. Korrelationsanalyse mellem nyrefedtindex og vi

suel bedømmelse af krøsfedt og tarmfedt viste meget lille 

grad af sammenhæng, r = 0,50 for krøsfedt og r = 0,28 for 

tarmfedt~ Dog skal det bemærkes, at materialet endnu er spin

kelt, og en endelig konklusion kan derfor endnu ikke udledes 

at disse foreløbige resultater. Det generelle billede er til 

en ,vis grad forskelligt fra andre undersøgelsesresultater af 

ernæringstilstand hos drøvtyggere i nordlige områder. Sædvan

ligvis reduceres fedtmængder tidligere på året, og opbygnin

gen tager længere tid om sommeren og efteråret. Disse forelø

bige resultater tyder derfor på, at moskusokserne på Jameson 

Land er i en overordentlig god ernæringstilstand, hvor tabet 

af energireserver i kælvningstiden og i efterkælvningsperio

den hurtigt bliver opbygget igen i løbet af sommeren, hvor 

tilgangen af føde af høj kvalitet er stor. Det bør bemærkes, 

at størstedelen af moskusokserne er skudt i området omkring 

Qilerneq-Coloradodal, ogkun 5 moskusokser er skudt ved Gurre

holm. 

Desuden viser Fig. 22 den sæsonmæssige fordeling og stør

relse af totalvægten af de skudte moskusokser. Der er en ten

dens til lavere vægt isenvinteren, kælvningstiden og i ef

ter-kælvningsperioden end om sommeren, i brunsttiden og i 

tidlig vinter-sæsonen. 
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DATO KØN ALDER TOTALVÆGT OPBRÆKKET SLAGTEVÆGT LÆNGDE BRYST-NR. VÆGT OMKREDS 
(~g) (kg) (kg) (cm) (cm) 

l 12/4-82 ~ ad. 154~ 104 78~ 200 140 

5 17/4-82 ~ ad. 171 112 83 207 137 

12 4/5-82 ~ ad. 131 93 68 204 138 

16 * 19/5-82 ~ ad. 141 100 75~ 199 142 

17 * 5/6-82 9 3år 139! 91 67 187 135 

47* 27/6-82 ~ ad. 173~ 113~ 82 

48 * 27/6-82 <5 ad. 222~ lS7~ 112 224 

166 22/7-82 o ad. 284 198~ 140 225 183 
167 21/7-82 ~ ad. 202 133 99 200 143 
169 21/7-82 ~ ad. 213 152~ 113 197 156 

173 28/7-82 '? ad. 195 136~ 90 201 167 

177§ 21/8-82 o ad. 258 168 142 224 160 

601* 22/4-83 ~ ad. 157~ 99 68~ 200 145 

602 7/7-83 '? ad. 153 95~ 66~ ~217 147 

618 10/7-83 ~ ad. 167~ 104 77~ 195 

619 12/7-83 d ad . 244 162 113 218 163 
627 20/7-83 d Sår 202 135~ ln5~ 200 151 
636 27/7-83 9 Sår 192~ 135 99 183 150 
637 4/8-83 9 3år 184 129~ 95 181 144 
638 26/8-83 '? 3år 182~ 131 103~ 188 158 
639 19/9 83 o ad. 265 192 142 227 169 

TABEL 9. Vægte og mål fra skudte moskusokser på Jameson Land 1982 og 
1983. * angiver dyr skudt ved Gurreholm, § angiver dyr skudt ved F1ak-
kerhuk, a 11 e øvrige dyr er skudt omkring Qi1erneq. 
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NR. DATO KØN ALDER 

l 12/4-82 «? 

5 17/4-82 9 

12 4/5-82 «? 

16 * 19/5-82 '? 

17* 5/6-82 '? 

47*27/6-82 9 

48*27/6-82 o 

161 § 22/8-82 '? 

163§ 20/8-82 

164 § 21/8-82 9 

166 22/7-82 c 
167 21/7-82 «? 

168 § 21/8-82 «? 

169 21/7-82 «? 

172 § 22/8-82 '? 

173 28/7-82 «? 

174 § 22/8-82 '? 

175 § 22/8-82 9 

176 § 21/8-82 '? 

177 § 21/8-82 c 
601 * 22/4-83 '? 

602 7/7-83 ~ 

618 10/7-83 ~ 

619 12/7-83 c 
627 20/7-83 o 
636 27/7-83 '? 

637 4/8-83 9 

638 26/8-83 «? 

639 19/9-83 o 

ad. 

ad 

ad. 

ad 

3år 

ad. 

ad. 

ad. 

kalv 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

ad. 

Sår 

Sår 

3år 

3år 

ad. 

RYGFEDT 
(cm) 

3 

3 

2~ 

3~ 

2~ 

1~ 

2~ 

2 

3~ 

4 

4 

1 

2 

2 

2 

5 

4 

2 

NYREFEDT FEMURFEDT 
O' o' 'o IO 

84 

118 

102 

63 

103 

129 

128 

45 

85 

155 

91 

194 

139 

179 

84 

186 

132 

30 

39 

77 

76 

154 

126 

290 

69 

90 

93 

62 

52 

46 

48 

88 

95 

98 

99 

90 

87 

61 

93 

77 

88 

94 

94 

87 

TABEL 10. Fedtindex fra skudte moskusokser på 

Jameson Land i 1982 og 1983. * angiver dyr skudt 
ved Gurreholm, § angiver dyr skudt ved Flakker

huk, alle øvrige dyr er skudt omkring Qilerneq. 
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3. Fourageringsøkologi 

3.1. Valg af fourageringsbabitater 

Som det vil fremgå af oplysningerne om habitatvalg i april og 

juli-oktober (Fig.23-30, Tabel Il), kan man karakterisere 

moskusoksernes foretrukne fourageringshabitater således: 

Senvinte~ Flade til svagt S og V hældende, lavtliggende om

råder. Vegetationstyper kan vanskeligt observeres på denne 

årstid, da snedækket forhindrer en sikker bestemmelse af 

plantesammensætningen på lokaliteterne. Imidlertid viser fø

devalget i denne periode, at dyrene hovedsageligt benytter 

græs- og balvgræsdorninerede habitater. (Yderligere informati

on om vegetationstyper gives i Tabel 20). 

Sommer~ I juli (sommer I) fordeler de fleste moskusokser sig 
o 

på flade eller l-IO sydvendte områder, som hovedsageligt er 

dækket af dværgbuskheder og beliggende i 200 til 500 meters 

højde. 

Gennem den sidste del af sommerperioden (sommer II), altså 

fra l. - 15. august, aftager brugen af flade arealer noget 

til fordel for mere hældende syd- Ol! sydvestvendte områder 

med dværgbuskhede 2-400 meter m.o.ll. I hele sommersæsonen 

udg0r de flade og fugtige kærområder en mindre, men meget væ

sentlig del af dyrenes fourageringshabitater. 

Brunst: I den sidste halvdel af august (brunst I) er det sta-
o 

digvæk de flade og 1-20 hældende syd til vestvendte habitat-

er, som benyttes i størst udstrækning, men det er bemærkel

sesværdigt, at brugen af dværgbuskheder reduceres kraftigt, 

idet dyrene viser en stærkt øget benyttelse af snelejesamfund 

og kærområder. Snelejvegetationen er oftest højtliggende, 

hvilket afspejles i en voldsom opgang i andelen af dyr obser

veret mere end 500 meter o.h. 

Gennem første halvdel af september måned (brunst II) sker 

der en stærk nedgang i anvendelse af flade habitater og en 
o 

øgning i svagt hældende (1-10 ), sydøst-, syd- og sydvest-

vendte arealer. Dværgbuskheder er stadig vigtige kvantita

tivt, men plantesamfund i forbindelse med snelejer og græsdo

minerede habitater (græsland) går meget frem i anvendelse. 

Der fourageres ofte i højder over 400 m ooh~ 

Tidlig vinter: Efter denne sæsons begyndelse ved starten af 

det blivende snedække og kontinuerlig frost ændres en del af 
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dyrenes habitatvalg radikalt. Brug af flade arealer bliver 

igen fremherskende, men de svagthældende, sydøst-, syd-, syd-
o 

Vest habitater (0-10 ) er stadigvæk vigtige. Især øges brugen 

af kærområder, mens betydningen af snelejesarnfundene omtrent 

halveres. 

Det bør bemærkes, at oplysningerne om habitatvalg i rela

tion til højde over havet stort set kun har lokal interesse 

for Gurreholm (senvinter) og Colorado Dal - Ørsted Dal - Uup

paalik (sommer-tidlig vinter). Disse lokaliteters topografi 

atspejles i fordelingen af observationsmaterialet i de benyt

tede højdeintervall~r la 100 meter, og dyrenes valg af habi

tat m.h.t. højde over havet er altså ikke tilfældig, men helt 

afhængig af de lokale forhold. 

De foreliggende informationer vedrørende moskusoksernes 

brug af forskellige fourageringshabitater (Fig. 23-30) viser 

kun den relative fordeling af dyrene på plantesamfundene. I 

løbet af den kommende feltsæson i juli-august 1984 vil en 

kortlægning af områdets vegetationstyper blive afsluttet, og 

herefter vil det være muligt at føje et meget væsentligt as

pekt til habitatvalget: preferenceindex, altså dyrenes benyt

telse af en vegetationstype i forhold til dens areal i områ

det. Dette index vil give indsigt i habitaternes direkte be

tydning for mOSkusokserne, og kan danne grundlag for en vur

dering af plantesamfundenes vigtighed som føderessource på 

forskellige årstider. 

Den forholdsvis udbredte benyttelse af nirnpediment" (I) i 

sommerperioden skyldes dyrenes brug af sne-habitaterne (sne

faner, Tabel 20), hvor de på "varme" dage kan køle af og e

ventuelt søge væk fra de generende stikrnyg. 

Vegetationtypen "sneleje" (S, Tabel 20) er et karakteri

stisk plantesamfund med vandforsyning fra smeltende snedriver 

og lignende og må ikke forveksles med de egentlige sneområ

der. Det er karakteristisk, at vegetationstypen Ifdværgbuskhe

de" (H, Tabel 20) som fourageringshabitat aftager i kvantita

tiv betydning fra juli til oktober, og at benyttelsen af 

kær- og græslandtyperne øges i samme periode. Forklaringen 

herpå ligger i fødeplanternes fænologiske forskelle i de for

skellige habitattyper, hvor kær- og græslandtyperne domineres 

kraftigt af halvgræsser og græsser, som trods afbidning ved 
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fourageringen på grund af deres interkalære vækstform formår 

at regenerere og frembringe nye skud, lige til den permanente 

frost sætter ind omkring midten af september. (se kap. 3.4 

med fænologiske noter). 

3.2. Fødevalg 

I forbindelse med indsamling af forskellige prøver fra ned

lagte moskusokser er der blevet udtaget vomindhold fra ialt 

58 forskellige dyr i sæsonerne midvinter, senvinter, kælv

ning, sommer, brunsttid og tidlig vinter (Tabel 12). De 17 

prøver fra december-januar er indsamlet i 1974-75 ved Hurry 

Fjord, og de 16 prøver fra 20.-22. august stammer fra dyr 

nedlagt af fangere fra Scoresbysund på jagt ved Flakkerhug i 

1982. De øvrige prøver hidrører fra moskusokser nedlagt i 

1982 og 1983 i henhold til dispensation fra Grønlands Hjemme

styre. 

Moskusoksernes føde domineres af to slags føde. Først og 

fremmest graminoider, dDV.S. halvgræsser (kæruld og starer) 

og græsser (især rapgræsser og svingel) og dernæst af arktisk 

pil (især blade og blomsterstande). 

I de snedækkede dele af året er graminoiderne stort set 

den eneste føderessource, der benyttes, mens arktisk pil ud

nyttes meget intenst i vækstsæsonen fra ultimo juni til ulti

mo august (Fig. 31). 

De gennemførte analyser af vomindholdet har kun sigtet på 

at give en kvantItativ vurdering af dyrenes føde og dens sam

mensætning. 

For at få informationer om fødeplanternes kvalitative vær

dierblev der i 1982 og 1983 indsamlet plantearter til analyse 

for indhold af protein, fiber, kalium, natrium, calcium og 

fosfor samt vandindhold (Tabel 13, 14 og 15). 

Protein/fiber forholdet, som kan anvendes til en indirekte 

målestok for fødeplanternes ernæringsmæssige kvalitet og for

døjelighed, viser en tydelig udvikling gennem vækstsæsonen 

(Figur 32). Primo juli er føden lettest fordøjelig og har' 

størst protein/fiber værdi. Begge dele aftager i løbet af 

sommeren og brunsttiden. Man bør i øvrigt bemærke det meget 

lave fiber- og høje Ca-indhold i Chamaeneriom 

latifolium(bredbladet gederams) samt det store Ca-indhold i 

Pedicularis hirsuta (lådden troldurt) og Salix arctica (ark-
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tisk pil) . 

En grundig bearbejdning af oplysninger om kvaliteten af 

moskusoksernes føde vil blive udført i 1984, når alle prøver 

fra 1983 er blevet analyseret. 

3.3. Dietid 

En del af vores arbejdsindsats har været anvendt til at stu

dere adfærden hos mosKusoksekøer og kalve. Foruden et kend

skab til uforstyrrede dyrs aktivitetsbudget (se kap. 4.2) er 

det vigtigt at have oplysninger om kalvenes dietider og andre 

adfærdsparametre i forbindelse med dieningen for at kunne 

vurdere effekten af eventuelle menneskeskabte påvirkninger. 

Dietid og dieadfærd er gennem studier i andre områder ble

vet dokumenteret at være meget følsomme over for forstyrrel

ser og kan forventes at være en ret let "aflæselig" effektmå

ler, der viser tydelige ændringer som reaktion på forstyrrel

ser. 

Tabel 16 og Figur 33 viser udviklingen i dietid og diead

færd fra kalvenes fødsel ultimo april - primo maj og indtil 

primo oktober, hvor vinteren er begyndt. 

Det er bemærkelsesværdigt, at der selv efter 5 måneder ik

ke er sket en generel afvænning. De fleste kalve dier på det

te tidspunkt moderen ganske kort efter hver liggeperiode, og 

man må antage, at dette kosttilskud betyder, at kalvene let

tere kan opretholde en positiv energibalance i hvert fald en 

del af vintertiden. Det er mUligvis kun under gunstige foura

geringsforhold som de nuværende, at køerne faktisk er i stand 

til at producere mælk i så lang en periode. Forstyrrelser 

og/eller hårde vintre vil sandsynligvis kunne ændre disse 

forhold til skade for kalvene. 

Tabellerne 17, 18 og 19 samt Figur 34 indeholder informa

tioner om drøvtygning og stofskifte, og de er en del af en 

mosaik af data, som også i 1984 vil blive indsamlet til be

lysning af moskusoksernes energetik, fødeornsætning og områ

dets bæreevne. 

En uddybende gennemgang af disse parametre vil foreligge, 

så snart et mere omfattende materiale er til stede efter 

feltsæsonerne i 1984. 
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~4. Notater om fouragering, fænologi etc. 

Som et supplement til gennemgangen af dyrenes fourageringsad

, færd, fødevalg og planternes almene fænologi følger her nogle 

bemærkninger om disse forhold i august og september (gælder 

for Uuppaalik-Colorado Dal, hvor intet andet er nævnt). 

3t august 

I dalen på sydsiden af Colorado-elven (200-300 m.o.h.) er de 

fleste Po1ygonum viviparum afblomstret og står med modne bul

biller. Ligeledes finder man på de fleste Sglix arctica modne 

frøkapsler. Arctagrostis latifolium samt Stellaria longipes 

står l blomst. 

15. august 

Qoroq-dalen. Alle dyr observeredes på snelejehabitater (type 
o 

S) med 20-30 hældning, 200-500 m.o.h. Omkring 25% snedækning 

på disse skråninger. 

Salix arctica er netop ved at være i blomst. Saxifraga 

oppositifolia i blomst og knop. Ligeså Cassiope tetragona og 

HarrimanelIa hypnoides, 

20. august 

I løbet af den sidste uge er de fleste plantearter gået over 
o 

i efterårsfarver. Adskillige nætter med -3 til -5 Ct Carex 

stans, C.saxatilis og delvis Eriophorum scheuchzeri er stadi

væk i blomst, og mange ret unge individer findes. Disse arter 

ses meget hyppigt afgræsset. Også Arctagrostis latifolium er 

stadig frisk og grøn. 

31 0 august 

Fouragering konstateret på halvgræsser, græsser, Salix 

arctica, Betula nana. 

l. september 

Fouragering konstateret på ~tula nana, Cetraria nivalis, 

stereocaulon sp., Sa]ix arctica, græsser, Carex spp. samt EQ= 

tentilla spp. 

2. september 

Fouragering konstateret på græsser, halvgræsser, Salix arcti

~, Polygonum viviparum, Oxyria digyna. 
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7. september 

Fouragering konstateret på Poa glauca, Festuca spp., Trisetum 

spicatum, Draba spp., Cerastium alpinum samt Oxyria digyna. 

ll. september 

Der er tydelig forskel på EriophoruID triste og E. scheuchzeri 

på denne tid med hensyn til fænologi og tilgængelighed af de 

grønne dele for fouragering. E. tristes mange visne blade 

dækker ofte over de delvis friske blade. Sidstnævnte er ret 

grønne og sprøde ved basis, mens øverste halvdel er fuldstæn

dig tør og vissen. 
I modsætning hertil står E. scheuchzeri fortrinsvis som 

tætte bestande af blade, hvor bladpladen tilsyneladende be

står af væv på nogenlunde samme udviklingstrin hele vejen op. 

Der er heller ikke konstateret fouragering på E. triste, men 

stadigvæk en del fouragering på E. scheuchzeri. Salix arctica 

(krybende) er færdig med vækstsæsonen. Bladene er brune og de 

fleste faldet af. Prøve indsamlet i dag til kemisk analyse 

bliver den sidste bladprøve fra denne art i år. Salix arctica 

med opret vækst (altså buske) har endnu blade og skønnes at 

holde ca. l uge endnu, hvis ikke der kommer kraftig vind. 

På dette tidspunkt er det kun krybende Salix arctica på de 

stærkt benyttede 8-3 habitater, der fourageres på - især på 

de højtliggende habitater (over 500 m.o.h.). Af Carex arterne 

er det kun C. saxatilis, som er nogenlunde grøn (hele neder

ste halvdel af stængel og blade). C. stans, C. bigelowii samt 

C. michroglocbin er alle gule og visne i de overj~rdiske de

le. 

Betula nana har tabt næsten alle bladene, og de tilbagevæ

rende er alle brune-mørkebrune. Prøven samlet i dag til ke

misk analyse bliver den sidste med blade i år. 

14,-15. september 

Temperaturfald til konstant under frysepunktet. Nedbør først 

som isslag, senere som sne. Hård vind, megen fygning. Brunst

sæsonen ophørt. Tidlig-vintersæsonen begyndt. 

16. september 

Observat~on af flok på 9 dyr, som fouragerer ,på gruset, næst
en snefrit område ved en elv. Skubber sneen væk med mulen og 

fouragerer på krybende Salix arctica. Spiser åbenbart de vis-
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ne blade samt de yderste skud og kviste. På M2 og GI habita-

ter fouragerer dyrene på Arctagrostis latifolium, 8alix arc

~ samt Calamagrostis negleeta (blade). Efter at sneen nu 

er kommet for at blive, og temperaturen - også om dagen - er 

faldet betydeligt, har dyrenes fourageringsadfærd ændret sig 

meget. Ingen dyr på 83 habitater så vidt jeg kunne se i dag. 

Dyr er blevet set (PL) gå direkte hen over S3 habitat uden 

fouragering. De foretrukne arter på denne vegetationstype er 

dækket af sne i de små lavninger og desuden mere eller mindre 

prostrate. 

l7. september 

Mere snefald hele natten. 

18. september 

Har indsamlet prøve af krybende Salix arctjca, idet jeg simu

lerer moskusoksefouragering (som set i kikkert og i kraterne) 

og plukker de terminale skud med både blomst- og bladknopper 

for 1984-sæsonen. 

Ved undersøgelse af gennemfourageret område (5-10 cm pud

dersne) viser det sig, at dyrene spiser Salix arctica (skud), 

Silene acaulis (hele overjordiske del), lidt Carex spp. samt 

en del Stereoeauion sp. og Cetraria nivalis. 

22. september 

Observation af en flok på 6 dyr på fladt område (H3). Dyrene 

spiser bl.a. Betula nana grene (hele grene eller stammer om 

man vil) og Alopecurus alpinus (den del, som rager op over 

sneen). Der er også sporadisk kratergravning med forbenene, 

hvor snelaget er over 20 cm tykt; ellers er kun "nosing" 

brugt. 

Kalve søger fortrinsvis føden på de små (15 cm x 20 cm) 

snefrie pletter med tueformede planter. Spiser åbenbart di

verse Carex sQp. (tørre), Silene acaulis, Poa glauca samt Be

tula nana. 

24. september 

Indsamler bl.a. prøve af krybende Salix arcticai hele grene 

ved simuleret "browsing". Okserne fopuragerer intensivt på 

disse i denne tid. Sommetider rykkes hele "træet" op (incl. 

rødder), men det bliver faktisk spist altsammen, ofte tygget 

i første omgang ved hjælp af kindtænderne. 
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26. september 

Prøve af Silene acaulis indsamlet ved simulering af moskusok

sefouragering. Efter en gennemgang af mange kratere og foura

geringshuller er det åbenbart, at okserne fouragerer på Salix 

arctica (krybende) og spiser denne arts grene, stængler, kvi

ste og knopper. Desuden ses en del brug af Silene acaulis som 

føde. Disse planter er tørre, men mange af enkeltindividerne 

i puden (tuen) ser grønne ud. 

Desuden synes udpræget dyrene at fouragere på graminoider 

på de SE-S-SW eksponerede habitater. Der spises en blanding 

af Carex nar~na, Carex rupestris, Kobresia myosuroides, Poa 

glauca samt Trisetum sgicatum. Specielt Carex nardina og Ko

bresia myosuroides forekommer med grøn nedre tredjedel af 

bladene og stænglerne. 
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T3bc : 11 Fordelingen af observerede moskusokser i forhold til de anvendte habitaters 

eksponering, hældningsgrad, højde over havet samt vegetationstype på forskellige 

årstider. 

SEN- S O M M E R B R U N S T TIDLIG 
VINTER VINTER 

18/4-27/4 10/7-31/7 1/8-15/8 16/8-31/8 1/9-15/9 16/9-3/10 

N ~8 (5.4) 45 (6.5) 47 (6.4) 36 (5.8) 25 (8.2) 28 (7.6) 

NE ~ ( O .3 ) 59 (8.6) 47 (6.4) 7 (1.1) - - 8 (2.2) 

E ~4 (7.2) 21 (3.0) 49 (6.6) 21 (3.4) 13 (4.3) 29 (7.9) 

SE \29 (8.7) 71 (10.3) 52 (7.0) 30 (4.9) 65 (21.4) 44 (12.0) 
c.;J 

(17.8) 179(25.9) 154(20.8) 120(19.4) 96 (31 .6) 70 (19.0) z S 59 
o---( 

~ 

~O ( 3 . 3 ) (4.8) 125(16.9) 100(16.2) 55 (18.1) 51 (13.9) w SW 33 z 
D 

~O CL W 
tf) 

(18.0) 38 (5.5) 58 (7.8) 85 (13.8) l (0.3) 12 ( 3 . 3) 
~ 

~4 (4.2) 12 (1.7) w NW 19 (2.6) 33 (5.3) 8 (2.6) - -

FLADT [118(35.4) 232(33.6) 189(25.5) 186(30.1) 41 (13.5) 126(34.2) 

N = 333 690 740 618 304 368 -

FLADT 118(35.6) 233(34.4) 189(25.6) 186(30.4) 41 (13.6) 126(34.2) 
.......... la - 100 
o 

127(38.4) 341(50.4) 287(38.9) 216(35.4) 204(67.5) 177(48.1) 
'-./ 

110- 20° 68 (20.5) 69 (10.2) 215(29.2) 129(21.1) 41 (13.6) 34 (9.2) 
c...:J 
:z 

210- 30° 3 (l. O) 20 (3. O) 38 ~ 

:z (5.2) 54 (8.8) 16 (5.3) 26 (7.1) 
O 

~ 31° 15 (4.5) 14 (2.1) 8 -.J 
I:!x! 

(1.1 ) 26 (4.3) - - 5 (1.4) 
:r: 

N = 331 677 737 611 302 368 -
.......... 
E O 

'-./ 
- 100 61 (18.3) - - l (0.1) 123(19.9) - - - -

I- 101-200 128(38.4) 
W 

37 (5.4) 11 (1.5) 42 (6.8) 3 (l. O) - -
> 

201-300 c:::( 
:c 

50 (15.0) 221(32.5) 454(61.4) 43 (6.8) 88 (28.9) 116(31.5) 
~ 

W 
301-400 81 (24.3) 295(43.3) 207(28.0) 234(37.9) 117(38.5) 164(44.6) 

> 
(1.5) 111(16.3) 53 (7.2) 86 (13.9) 59 (19.4) 58 (15.8) D 401-500 5 

w 
O 
I) 

~ 501 8 (2.4) 17 (2.5) 14 (1.8) 90 (14.6) 37 (12.2) 30 (8.2) 
'& 
:r: N = 333 681 740 618 304 368 -

KÆR (M) - - 128(19.4) 142(19.2) 155(25.2) 35 (11.6) 85 (26.2) 

GRÆSLAND (G) - - 33 (5. O) 53 (7.2) 38 (6.2) 52 (17.2) 64 (19.7) 

w HEDE (H) - - 431(65.2) 442(59.6) 231(37.6) 124(41.1) 119(36.6) 
CL 
>- SNELEJE (S) 20 (2.7) 147(23.9) 91 (30.1) 57 (17.5) ~ - - - -
tf) 

:z 
KRAT (T) 37 (5.0) 22 (3.6) D - - - - - - - -

~ 

t-
(U) - 2 (0.3) c:::( USTABILT - - - - - - - - -

I-
w 

IMPEDIMENT(I)- 69 (10.4) 47 c.;J -w (6.3) 20 (2.7) - - - -
> 

661 N = - 741 615 302 325 -



Tabel 12 Procentvis sammensætning af planteføden i moskusoksernes vomindhold (beregnet efter dækningsgradsanalyse) 

på forskellige årstider. Pr·øverne fra dec.-jan. stammer fra Hurry Fjord området; prøverne fra aug.20-22 hidrører' 

fra dyr ved Flakkerhug; de øvrige er fra området mellem Gurreholm og Colorado Dal. 

Graminoider 

grøn Salix arctica 

vissen Salix arctica 

Arctostaphylos alpina 

Betula nana 

Polygonum viviparum 

Silene acaulis 

Vaccinium uliginosum 

Mosser 

Fruticose lichener 

"Føde-boller" 

uident. organisk mat. 

dec.-jan. 
N=17 

82.1 

3.4 

+ 

+ 

2.0 

1.7 

+ 

9.3 

apr.12-maj 5 
N=5 

79.1 

3.3 

+ 

+ 

+ 

1.1 

+ 

+ 

+ 

10.2 

maj 19-jun.5 
N=2 

64.2 

3.3 

+ 

3.5 

1.7 

+ 

2.4 

2.1 

13.1 

9.0 

jun.27-jul.13 
N=5 

17.5 

57.5 

2.6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

15.1 

6.2 

Kun planter med 1% eller mere i dækningsgrad er medtaget i denne tabel. 

jul.20-aug.4 
N=ll 

43.1 

46.9 

3.0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6.8 

aug.20-22 
N=16 

38.9 

38 .. 4 

7.0 

+ 

+ 

1.1 

+ 

+ 

2.1 

+ 

10.3 

aug.26 
N=l 

48.9 

33.6 

+ 

+ 
b 

+ 

+ 

+ 

2.8 

12.8 

sep.19 
N=l 

86.6 
a 

+ 

+ 

+ 

1.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

8.7 

a betyder mindre end 1% dæfningsgrad (incl.følgende:Armeria scarbra, Campanula gieseckiana, Cassiope tetragona, Cera
stium sp., Draba sp., Dryas spp., Melandrium sp., Oxyria digyna, Pedicularis sp., Potentilla spp., Pyrola grandiflora, 
Ranunculus sp., Rumex acetosella, Saxifragå nivalis, Saxifraga oppositifolia, Tofieldia pusilla, Eguisetum spp.,cru
stose lichener og foliose lichener.) 

b betyder at arten/arts gruppen ikke er konstateret i prøverne. 
Gruppen 'graminoider' består hovedsagelig af:rarex biqelowii.C.saxatilis,C.stans,Eriophorum scheuchzeri, E.triste,Poa 
pratensis, P.glauca samt mindre hyppigt :Calamagrostis negleeta, Luzula spp., Hierochloe alpina, Trisetum spicatum 
og r,arex rupestris. 

VI 
N 



L-;181 l3 Plantearter indsamlet til kemisk analyse på Jameson Land 1982-83. (N = 100) 

juni juli august september oktober 
* I * * * * * * * * * I * 

AloQecurus a12inus 3/7 13/7 23/7 2/8 9/8 19/8 29/8 4/9 11/9 17/9 26/9 3/10 

Arctagrostis latifolium 3/7 13/7 23/7 2/8 9/8 19/8 28/8 4/9 10/9 17/9 26/9 3/10 

Arnica alQina 9/8 

Betula nana 9/8 20/8 29/8 5/9 11/9 3/10 

Carex saxatilis 7/8 20/8 29/8 5/9 11/9 22/9 28/9 3/10 

Carex stans 3/7 12/7 23/7 2/8 7/8 19/8 28/8 4/9 10/9 17/9 26/9 3/10 

Chamaenerion latifo1ium 13/7 23/7 2/8 

Erio2horum scheuchzeri 30/6 5/7 13/7 23/7 2/8 7/8 20/8 28/8 4/9 10/9 17/9 26/9 3/10 

Erio~horum triste 20/8 29/8 5/9 11/9 22/9 

Graminoid - mix 27/9 

Oxyria digyna 13/7 23/7 2/8 

Pedicularis hirsuta 13/7 

Poa arctica 9/9 
Ul 
Lv 

Polygonum viviEarum 8/9 

Salix arctica (kryb. ) 30/6 3/7 12/7 23/7 2/8 9/8 19/8 29/8 5/9 11/9 18/9 24/9 3/10 

Salix arctica (oEret) 7/8 28/8 4/9 8/9 9/9 

Silene acaulis 26/9 

Taraxacum brachyceras 8/9 

Trisetum sEicatum 8/9 

Vaccinium uliginosum 27/9 



T f-~b81. 14 Vandindhold i prøver af foderplanter, vomindhold og gødning (udtrykt som % af 

vadvægt). Jameson Land 1983 .. eN ::: 21).-

18/9 19/9 22/9 24/9 26/9 27/9 t.8/9 3/10 

Alopecurus alpinus 15 22 

Arctagrostis latif01ium 56 53 

Betula nana 42 

(grene + kviste) 

Carex saxatilis 59 67 60 

Carex stans 61 33 

Eriophorum scheuchzeri 72 62 

Eriophorum triste 48 

Sa1ix arctica 50 51 
(grene + kviste) 

Salix arctica 57 

(årsskud m .. blade og 
lJ1 
~ 

knopper) 

Silene acaulis 21 

Vaccinium uliginosum 38 

Graminoid mix. 39 

Vomindhold 85 

Gødning 68 
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i ~lbel 15 Procentvis indhold af nogle ernæringsmæssigt vigtige stoffer i forskel-

lige fødeplanter.(Analyser foretaget med Kjeldal, Weende,atomabsorption og kolori-
metrisk metode). 

% AF TØRVÆGT 

PLANTEART DATO PROTEIN FIBER K Na Ca P 

Alop~curus alpinus 2/7 21.0 24.4 2.47 0.036 0.36 0.31 

" 13/7 14.6 24.8 2.19 0.026 0.28 0.35 
II 23/7 8.1 30.3 1.84 0.036 0.25 0.30 
II 2/8 6.3 26.0 1.43 0.043 0.31 0.25 

Arctagrostis latifolium 13/7 25.6 19.1 2.30 0.018 0.25 0.43 

" 23/7 17.9 21.1 2.03 0.053 0.44 0.30 
II 2/8 16.9 21.7 1.92 0.025 0.55 0.26 

Carex stans 2/7 17.0 13.8 1.36 0.053 0.51 0.38 

" 12/7 15.6 18.7 1.98 0.038 0.44 0.38 
II 23/7 18.5 16.9 2.48 0.047 0.44 0.40 
II 2/8 17.6 17.0 2.09 0.031 0.49 0.33 

Chamaenerion latifolium 13/7 18.1 6.5 1.87 0.027 1.34 0.39 
II 23/7 19.1 7.5 1.98 0.032 2.28 0.30 
II 2/8 14.1 6.6 1.5 0.031 2.50 0.18 

Eriophorum scheuchzeri 5/7 17.6 16.2 1.42 0.062 0.53 0.43 

" 13/7 19.8 16.6 1.86 0.024 0.34 0.42 
ti 23/7 21.5 19.6 1.85 0.042 0.24 0.51 

" 23/7 13.1 25.2 1.90 0.051 0.27 0.43 

" 2/8 19.1 15.1 1.59 0.038 0.41 0.34 

Eriophorum triste 30/6 15.0 25.2 2.17 0.050 0.30 0.36 

Pedicularis hirsuta 13/7 17.5 10.1 2.73 0.033 1.42 0.43 

Salix al'ctica 30/6 23.7 lS.2 1.43 0.063 0.84 0.42 
II S/7 17.5 13.0 1.29 0.026 0.97 0.34 
II 12/7 lS.4 13.4 1.41 0.021 1.13 0.2S 

" 12/7 18.6 12.8 1.67 0.019 0.93 0.32 

" 23/7 16.8 15.0 1.36 0.035 1.12 0.26 
II 2/8 19.4 13.6 1.62 0.021 1.56 0.32 
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Tabel 16 Ændringerne i den gennemsnitlige diet id i kalvenes første 5 levemåneder 

samt udviklingen i 3 vigtige adfærdsparametre i forbindelse med diegivningen. 

KÆLVNING SOMMER I SOMMER II BRUNST TQ~~f~R 

28/4-6/5 1 7/7-14/7 128/7-16/8 I 21/8-13/9 J 18/9-3/10 

x DIE1ID (s) 

S.D. 

N 

DIEPOSITION (%) 

l. F~A SIDEN 

2. ' BAGF RA 

N 

KOENS AKTIVITET (%) 

l. f.OUR~GERER 

2. STÅR 
N 

DIENING AFSLUTTES (%) 

l. AF KOEN 

2. AF KALVEN 

N 

128.65 

54.41 

2960.3 

31 

84.6 

15.4 

39 

30.8 

69.2 

39 

87.2 

12.8 

39 

33.11 

12.69 

161.11 

9 

100 

O 

12 

16.7 

83.3 

12 

91.7 

8.3 

12 

23.56 

9.18 

84.28 

9 

100 

O 

9 

O 

100 

9 

100 

O 

9 

21.43 

4.57 

20.88 

14 

100 

O 

14 

O 

100 

14 

100 

O 

14 

17.59 

5.27 

27.76 

17 

100 

O 

17 

5.9 

94.1 

17 

100 

O 

17 

T:.b,;l l7 Forskellige parametre observeret i forbindelse med 

dyrenes liggetid. 

x længde af første drøvtyg-periode 

(S.D., N) 

x længde af drøvtyg-perioder i % af 

liggetid (S.D., N) 

x antal drøvtyg-perioder per ligge

periode (S.D., N) 

x antal soveperioder per ligge

periode (S.D., N) 

x længe af en drøvtyg-periode 

(S.D., N) 

x længde af en soveperiode 

(S.D., N) 

Brunst 1I-1idlig vinter 

2/9 - 3/10 

34.8 min. 

(9.8,47) 

60.4 % 

(10.7,38) 

3.2 

(1.2, 61) 

2.7 

(1.1, 60) 

24.6 min. 

(11.7,184) 

20.2 min. 

(12.9,160) 
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Tnbsl 13 

Forskellige parametre i forbindelse med drøvtygning i perioden 31/8-30/9 
Jameson Land, 1983. Gennemsnitsværdier med S.D. og ~ angivet i (). 

Tyggetid (s)/drøvbolle Antal tyg/s Antal drøvbol1er/min. 

31/8 69.1 (5.3,14) 1.57(.13,14) .82 drøvtY9nin g 

1/9 - 2/9 67.5 (5.9,28) 1.47( .08,27) .74 

3/9 - 6/9 66.6 (7.9,30) 1.40(.05,29) .81 

7/9 - 8/9 69.3 (4.1,21) 1.35 ( .04,20) .80 

10/9 67.6 (4.3,23) 1.33(.09,23) .79 

11/9-13/9 71.5 (7.9,104) l . 33 ( .1 , 104) .78 

16/9-18/9 77.6 (20.6,34) 1.32 ( .13,34) 

22/9-23/9 76.0 (8.0,32) 1.22(.09,31) .65 

25/9 65.6 (9.1,29) 1.31 ( .11,29) 

27/9 78.0 (11.3,23) 1.21(.09,23) 

30/9 66.4 (7.6,24) 1.27( .05,24) 

Respirationsfrekvens observeret på uforstyrrede dyr 

Dato køn/alder 

26/8 2-års ko 

1/9 3-års tyr 

2/9 4-års tyr 

31/8 3-års tyr 

1/9 2-års tyr 

2/9 5 år+ tyr 

11/9 3 år+ ko 

18/9 3 år+ ko 

28/9 5 år+ tyr 

l/IO 5 år+ tyr 

aktivitet 

drø vtyg.,liggende 

sover, liggende 

respirationer/min. 

64-66 

57-66 

52-55 

17-21 

21 

41 

15 

13 

12 

16-20 
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Tsbcl ~a Oversigt over de anvendte vegetationstyper på Jameson Land. (efter Sune 

Holt, 1983). 

KODE 

M 2 

G l 

G. 2 

H ·2 

H J 

H 4 

H 5 

H 7 

H 8 

T 

S 2 

S 3 

I l 

l 4 

I 5 

KARAKTERISTISKE 
PLANTEARTER etc. 

Carex saxatilis, C.rariflora, 
Eriophorum scheuchzeri. 

Eriophorum triste, Ranunculus 
sulphureus 

Calamagrostis neglecta, Poa 
pratensis, Arctagrostis la
tifolia 

Carex subspathacea 

Taraxacum spp.,Hieracium 81-
pinum, Rhodiola rosea 

Betula nana, Vaccinium uligi
nosum, Cassiope teragona 

Cassiope tetragona, Vaceinium 
uliginosum,Betula nana 

Dryas octopetala, Betula nana, 
Vaccinium uliginosum 

Dryas oetopetala, Arctostaphy
los alpina, Salix arctiea, Si
lene acaulis 

Dryas octopetala, Arctostaphy
los alpina, Salix aretica 

Salix arctiea 

Salix arctica, S.herbacea, Sib
baldia proeumbens,Carex scirpo
idea 

Salix arctica, Luzula confusa, 
L.arctiea, Oxyria digyna 

Salix arctiea, Carex bigelowii, 
(Dryas oetopetala) 

Nøgent fjeld, grundfjeld, 
blokmark og ur 

Elviejer 

Sne og is 

L Vandløb og søer 

VEGETATIONSTYPE 

Graminoid-domineret 
kær 

Tuet moseagtigt kær 

Fugtigt græsland 

Strand-eng 

Urteli 

Fugtig dværgbusk
hede;mosrig; mere 
end 75% plantedække 

Tør dværgbuskhede; 
plantedække mellem 
25 og 75 % 

Åben dværgbuskhede 

Fjeldmark;sparsom 
veg.dække p.g.a. 
udtørring og jord
flydning 

Klitter med sparsomt 
plantedække 

Krat; mere end 20 
em's højde 

Sneleje; lang 
vækstsæson 

Sneleje; kort 
vækstsæson 

Sneleje; intermediær 
vækstsæson 

lmpediment 

Impediment 

Impediment 

TERRÆN 

Jævne områder langs 
vandløb og sØer 

Lavninger i heder 

Jævne områder langs 
vandløb og søer 

Jævne områder langs 
kysten 

Fugtige sydvendte 
områder med god 
vandforsyning 

Jævne så vel som 
skrånende områder 

Jævne så vel som 
skrånende områder 

Jævne så vel som 
skrånende områder 

Vindudsatte toppe 
eller polygonjord 

Vindudsatte toppe 
på sandede jorder 

Fugtige, sydvendte 
områder 

Fugtige, sydvendte 
områder 

Fjeldsider med tykt 
snedække 

Små lavninger på jævne 
eller skrånende områder 
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Fig.25 Procentvis fordelin~ af observerede moskusokser pi forskellige årstider i 

forhold til habitalens hældningsyrad. (N = J026) . 
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l forhold til karAkteristiske plantesamfund (vegctalionstyper).(N = 2644).Vedr. 

oplysninger om vegetationstyper henvises til label 10. 
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rig.31 En lidt forenklet fremstilling af den procentvise sammensætning af moskusok

sernes føde (bedømt ud fra vomindhold) pi forskellige årstider. (N = 58). 
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Fig. 32 Ændringer gennem planternes vækstperiode af forholdet mellem indhold 

af protein og fiber anvendt som et udtryk for arternes relative fordøjelighed. 

Hvor intet andet nævnes,består planteprøverne af en blanding af unge og ældre 

plantedele fra indeværende sæson, således som de skønnedes at være tilgængelige 

for fouragerende moskusokser. 



- 65 -

SEK, 

240 

220 

200 

180 

l60 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

APRIL 

o 

0 0 

~ 
§ 

o 
<9 

o O 

° O 

° 
~ 
O 

O ° 

°0 
ro 

8 

° 
°0 O O 

§ 

HAJ 

\ O ' 

JUNI 

, 'J ' 

o~ 
O 

O 
O 

JULI 

, 10 ' 

O 

O ~O O 
O 0OoOXJo O ~ ~~ 

O O 00 ~ 

° AUGUSl SEPTEMBER 

, l S ' '20 ' 

OKTOBER 

KALVENES ALOER 
l UGER 

Fiq, 33 Længden af dieninger (gennemsnit og standard afviqelso angivet) fra kælvningsliden oq indtil 

tidliq vint'er sæsonen, (N ;: 80), 
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F ig. 34 Æ.ndringen gennem september li1åned af to parametre i forbindelse merl drøvtygning. 

Fjldte cirkler viser antal tyggebevægelser pr. sek drøvtygning. Åbne clrkler viser antel 

sck anvendt til at tygge 6n drøvbolle. Værdierne refe rerer til vok ~ ne dyr og er angivet 30m 

gennems nitsværdier ! standard afvigelse. (N = >62). 
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4. Aktivitetsstudier 

Efter mærkningsprogrammets ophør blev der indledt studier af 

moskusoksernes aktivitet. Alle observationer blev foretaget 

under uforstyrrede forhold, og det er tanken, at det indsam

lede materiale skal danne grundlag for en vurdering af menne

skelige aktiviteters indflydelse på moskusoksernes trivsel. 

4.1. Metode og materialer 

Flokke af mOSkusokser på fortrinsvis 5 til 10 individer og 

helst med alle køns- og aldersgrupper repræsenteret blev op

søgt og fulgt, så der i de fleste indsamlinger blev repræsen

teret både en aktiv periode og en hvileperiode. Med interval

ler på 15 minutter blev de enkelte individers aktivitet regi

streret ved brug af scanning-metoden. Der blev skelnet mellem 

6 aktiviteter: ligger, græsser, står, går, dier og andet. 

Samtidig blev der registreret habitatparametre som vegetati

onstype, højde, eksponering og hældning. Desuden blev flokke

nes bevægelse siden sidste scanning samt dyrenes gennemsnit

lige individuelle afstand noteret. Flokkenes bevægelse blev 

desuden indtegnet på kortskitser baseret på flyfoto. Alle pa

rametre blev registreret for 5 køns- og aldersgrupper, nemlig 

kalve, årsdyr, ungdyr, køer, tyre (se afsnit 1.3.2.). 

Imellem scanninger blev der indsamletinformationer om mos

kusoksernes fødesøgningseffektivitet. Med stopur blev den tid 

som et enkelt individ brugte til egentlig fødeindtagelse be

stemt i løbet af en 5 minutters periode. 

Det indsamlede materiale for 1983 udgør ialt 314 1/2 times 

observationer svarende til 1.323 scanninger. Fordelt på 3 pe

rioder var der 523 scanninger i sommersæsonen (4. august -

18. august) (Fig. 35), 330 scanninger i brunsttiden (310 au

gust - 13. september) (Fig. 36) og 470 scanninger i tidlig 

vinterperioden (16. september - 3. oktober) (Fig. 37). 

4.2. Resultater og diskussion 

4,201. Aktivitetsbudget 

Der blev ialt indsamlet observationer fra 97 aktiv- og hvile

perioder, som fordeler sig på de tre førnævnte perioder (Fig. 

21). Der er en tendens til, at de gennemsnitlige aktiv- og 
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hvileperioder bliver længere i løbet af undersøgelsesperio

den, og at hvileperioderne er kortere end aktivperioderne for 

hver sæson, men kunhvileperioden i begyndelsen af august er 

signifikant (p< 0,01) forskellig fra de øvrige aktiv- og hvi

leperioders længde, hvilket må tilskrives de store variatio

ner i periodernes længde. Aktive perioder varierer mellem 1/2 

time og 6 timer, og hvileperioder varierer mellem 1/2 time og 

3 3/4 time. 

Indsamlingen af materialet til aktivitetsbudgetternes be

regninger er foretaget således, at observationerne startede, 

så snart en flok var lokaliseret, hvilket betyder, at materi

alet kommer til at bestå af observationer fra hele perioder, 

det vil sige perioder, hvor flokkene var under opsyn fra det 

første dyr rejste sig, til det sidste dyr lagde sig, eller 

omvendt fra det første dyr lagde sig, til det sidste dyr rej

ste sig. Desuden består materialet typisk af et antal obser

vationer fra før og/eller efter disse hele aktiv- og hvilepe

rioder. 

En sammenligning mellem aktivitetsbudgetterne for moskus

okserne med grundlag i samtlige observationer (Tabel 22) og 

med grundlag i kun hele perioder (Tabel 23) viser, at det kun 

er blandt køer og tyre i sommerperioden, at der er signifi

kante (p< 0,05) forskelle i resultaterne fra de to bereg

ningsmetoder (Tabel 24). 

I sommerperioden blev materialet indsamlet af 4 observatø

rer i modsætning til de to efterfølgende sæsoner, hvor kun l 

observatør forestod observationerne o En sammenligning af mos

kusoksernes aktivitetsbudgetter med grundlag i alle observa

tioner og beregnet for hver observatør i sommerperioden vi

ser, at det kun er blandt ungdyrene, at der ikke kan konsta

teres signifikante (p>O,05) forskelle mellem fordelingerne 

fra de fire observatørers materialer.For de øvrige fire køns

og aldersgrupper blev der påvist signifikante forskelle. Når 

kun observationer fra hele perioder lægges til grund for be

regninger af aktivitetsbudgetterne, er der fundet signifikan

te forskelle (p<O,OOI) mellem aktivitetsbudgetter for samt-
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lige køns- og aldersgrupper (Tabel 25) baseret på de fire ob

servatørers materiale. 

Inden for den enkelte observatørs resultater er der ligle

des variationer i beregningerne af aktivitetsbudgetterne med 

de· to grundlag. For en observatør var der signifikante for

skelle blandt alle køns-og aldersgrupper, mens en anden ob

servatørs resultater ikke viste nogen signifikante forskelle 

for nogen køns- og aldersgruppe. En tredje observatørs resul

tater viste signifikante forskelle for nogle køns- og alders

grupper, men ikke for andre. 

Disse statistiske analyser viser, at der i materialeind

samlingen forekommer variationer, som kan skyldes flere årsa

ger. Et for lille og ikke repræsentativt materiale samt for

tolkningsforskelle mellem observatørerne indbyrdes kan være 

forklaringen. Desuden kan der forekomme store individuelle 

forskelle blandt moskusokserne. I det følgende er der derfor 

anvendt samtlige observationer for at bruge det største mate

riale. 

Aktivitetsbudgetterne for de fem køns- og aldersgrupper 

viser nogle forskelle i de tre sæsoner (Figur 38, Tabel 26). 

I sommerperioden brugte kalvene mest tid på at ligge og en 

stor del (19,3%) på at stå, gå, die og andet. Denne andel 

falder til ca. 6% i de to efterfølgende perioder, og samtidig 

øges tiden, som anvendes til at græsse. Tyrene er den gruppe, 

der i alle tre perioder bruger mest tid på aktiviteterne stå, 

gå og andet, mens der ikke er store forskelle mellem de øvri

ge grupper. I sommerperioden er aktivitetsbudgetterne for de 
2 

fem køns- og aldersgrupper signifikant forskellige (x = 

43,45, df :::; 8, p< 0,001), hvilket skyldes kalvenes og ty-

renes afvigende aktivitetsbudgetter. De øvrige tre grup~ers 

aktivitetsbudgetter er ikke signifikant forskellige (x = 
5,29, df= 4, p> 0,1). I brunstperioden er aktivitetsbudget

terne for de fem grupper ligeledes signifikant forskellige 
2 

(x :::; 35,09, df = 8, p< 0,001), hvilket kun skyldes tyrenes 

afvigende aktivitetsbudget. De øvrige fire grupper er ikke 
2 

signifikant forskellige (x :::; 7,56, df = 6, p> O ,l). I tid-

lig vinter er det li1eldes tyrenes aktivitetsbudget, der af

viger signifikant (x = 20,36, df = 8, p< 0,01 i forhold til 
2 

de øvrige køns- og aldersgrupper (x :::; 10,47, df = 6, p> 

O , l) • 
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4.2n2 e Fødesøgningseffektivitet 

TTndersøgelserne af fødesøgningseffektivitet viser, at mellem 

84% og 97% af den tid, der anvendes til græsning, bruges til 

ædetid, det vil sige den tid, der bruges til egentlig føde

inrltagelse, hvor mulen er i bevægelse, mens den resterende 

søgetid udgør en tilsvarende langt mindre andel. Kalvenes æ

detid i sommerperioden er dog en undtagelse, idet kun 70,5% 

af græsningstiden anvendes til fødeindtagelse. Der er ingen 

signifikant forskel mellem kalvenes ædetid i brunstperioden 

og tidlig vinter (t = 1,68, df = 19, p> 0,1). Signifikante 

forskelle kan heller ikke påvises for årsdyrenes og tyrenes 

ædetid i de tre perioder, mens der er signifikante forskelle 

for ungdyrenes og køernes vedkommende (Tabel 27). 

4.2.3. Habitatvalg 

Samtidig med registrering af aktiviteter blev der også ved 

hver scanning registreret, hvilken habitat de enkelte dyr op

holdt sig på. På grundlag af disse observationer er det der

for muligt at beskrive habitatvalg i forhold til både køns

og aldersgrupper, aktivitet og sæson. Samtidig tager disse 

observationer også hensyn til tidsfaktoren, men til forskel 

fra enkeltobservationerne repræsenterer registreringerne fra 

aktivitetsstudierne ikke så mange forskellige individer. 

En foreløbig analyse af habitatvalg i forhold til køns- og 

aldersgruppe viste, at der var store variationer i resulta

terne, som må tilskrives det meget lille materiale, som op

står ved den opdeling af observationerne. Derimod var det mu

ligt at skelne mellem moskusoksernes habitatvalg som aktive 

og under hvile for hver sæson (Tabel 28, 29 og 30) ~ Sammen

ligninger mellem habitatvalg som aktive og under hvile viste 

signifikante (p< 0,001) forskelle for samtlige habitatparame

tre i alle tre sæsoner (Tabel 31). Sammenligning mellem habi

tatvalg baseret på henholdsvis det samlede materiale fra ak

tivitetsstudierne og fra enkeltobservationerne 

viser ligeledes viser ligeledes signifikante (p< 0,001) for

skelle for samtlige habitaparametre i alle tre sæsoner (Tabel 

32) • 

4.2.3.1a Vegetationstype 

Fordelingen af de observerede moskusokser i forhold til vege-
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tationstype for de tre sæsoner er vist på Figur 39. I alle 

sæsoner blev der observeret flest moskusokser på hedetypen. I 

sommerperioden blev der observeret næstflest moskusokser på 

kærtypen, især aktive dyr, mens der i de to efterfølgende sæ

soher blev observeret en væsentlig mindre andel aktive mos

kusokser på kær. Fra sommer til brunsttid stiger andelen af 

observationer af dyr på græsland betydeligt, ligesom andelen 

på snelejevegetationogså stiger væsentligt fra sommer til br

unsttid. Mellem brunstperiode og tidlig-vinter skete der in

gen større ændring for andelen på græsland, mens der slet ik

ke blev observeret moskusokser på sneleje i tidlig vintersæ

sonen. Kun i sommerperioden blev der observeret en mindre an

del moskusokser i krat, mens andelen af observationer på im

pedirnentfaldt betydeligt fra sommer til brunsttid. De største 

afvigelser mellem resultaterne fra aktivitetsstudierne og en

keltobservationerne forekommer i tidlig-vinteperioden, hvor 

der ved enkeltobservationerne blev observeret en større andel 

på kær og en langt mindre andel på hede, og endelig blev der 

tillige observeret moskusokser på sneleje. 

4.2.3.2. Højde 

Observatloner af moskusoksernes fordeling i forhold til højde 

over havet (Figur 40) er ikke udtryk for nogen preference hos 

moskusokserne, men snarere et udslag af observatørernes valg 

af flokke til observation. Således ligger størstedelen af a

realerne omkring lejren i Qilerneq mellem 200 og" 300 m.o.h., 

hvilket også er det højdeinterval, hvor der blev set flest 

dyr. Generelt synes moskusokserne at opholde sig overalt fra 

havets overflade til ca. 1.000 m.o.h. 

4.2.3"3. Eksgonering 

Fordelingen af observerede moskusokser i forhold til ekspone

ring (Figur 41) viser, at i sommerperioden blev størstedelen 

set på flade habitater og skråninger, der vender i retninger

ne mellem øst og vest. I brunsttiden blev den største andei 

set på sydvendte skråninger og mindre andele på nordvendte 

skråninger og flade områder. I tidlig-vinterperioden var der 

flest observatloner af moskusokser på flade " habit~ter og des

uden en del på øst- og sydvestvendte skråninger. 
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4.2.3.4. Hældning 

I alle tre sæsoner viste fordelingen af observerede moskusok

ser i forhold til hældning (Figur 42), at hovedparten af dyr-
o 

ene blev set på skråninger, som hælder mere end 20 . 

4.2.4. Flokbevægelse 

Under aktive perioder blev der skelnet mellem moskusoksernes 

bevægelse, når flokkene går, og når de er beskæftiget med an

dre aktiviteter (Tabel 33). Resultaterne viser, at hastighe

den, hvormed moskusokserne bevæger sig, falder fra sommer til 

brunsttid og igen fra brunsttid til tidlig vintersæson, når 

moskusokserne søger føde. Til trods for stor spredning i de 

registrerede hastigheder er forskellen mellem sæsonerne dog 

signifikante (p< 0,01). Derimod kan der ikke påvises nogen 

signifikant (p> 0,05) forskel mellem beregninger af hastighe

den, når flokkene går i de tre sæsoner. 

Med den forudsætning, at de registrerede aktivitetSbudget

ter (Tabel 22) er repræsentative for moskusoksernes aktivitet 

døgnet rundt, kan deres døgnvise bevægelse beregnes. I som

merperioden bevæger flokkene sig 2,3 km/døgn, når de går, og 

3,2 km/døgn under de øvrige aktive aktiviteter, ialt S,Skro/

døgn. I brunsttiden falder værdierne til 0,8 kro/døgn under 

gang og til 2,2 kro/døgn for de øvrige aktiviteter, ialt 3,0 

km/døgn. I tidlig- vintersæsonen bevæger flokkene sig 1,0 

km/døgn under gang og under de øvrige aktiviteter falder be

vægelsen yderligere til 1,6 km/døgn, tilsammen giver det 2,6 

kro/døgn. Det skal pointeres, at disse værdier alle er gennem

snitsværdier, og at der forekommer store variationer. 

Disse resultater synes også at være i overensstemmelse med de 

generelle indtryk, at i sommertiden bevæger moskusokseflokke

ne sig langt omkring, mens de i brunsttiden indskrænker deres 

bevægelse, først og fremmest gang, på grund af tyrenes ad

færd D Efter at sneen dækker jorden fra midten af september 

indskrænkes moskusoksernes aktivitet sig yderligere under fø

desøgningen, men de går stadig langt for at komme fra en fø-

delokalitet til en anden. 

Resultaterne fra registreringerne af den gennemsnitlige 

indbyrdes afstand mellem individerne i moskusokseflokkene 

(Tabel 34) viser, at der for alle aktiviteterne sker en stig

ning i løbet af de tre sæsoner, som der foreligger resultater 
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fra. Dog er der kun signifikante (p< 0.01) forskelle for ak

tiviterne græsser, står og andet. 



4/8 - 18/8 

SOMMER 

AKTIV 126: 57 (19) 

HVILE 77 + 23 (19) 

t=3.483 

t-TEST df::36 

P<o.ol 

TABEL 21. Varighed (min) 
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31/8 - 13/9 

BRUNST 

165 + 70 (13) 

130 -: 25 (12) 

t=1.628 

df=23 

P>O.l 

16/9 - 3/10 

TIDLIG VINTER 

178 + 94 (16) 

154 + 69 (18) 

t=O.855 

df=32 

P>O.l 

VARIANS
~\NAL YSE 

F=2.38 

df l =2, df2=45 

P>O.05 

F=13.63 

df l =2, df 2=46 

P<O. Ol 

af moskusokseflokkes aktiv- og hvileperioder 

3 sæsoner på Jameson Land i 1983. Værdier er angivet som gennemsnit ± 
standardafvigelse (antal observationer). 

i 



SÆSON 

4/8 - 18/8 

SOMMER 

31/8 - 13/9 

BRUNST 

16/9 - 3/10 

T lDL IG VINTER 

. AK T·l V l T E T 

LIGGER 

GRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

DIER 

ANDET 

TOTAL 

LIGGER 

GRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

ANDET 

TOTAL 

LIGGER 

GRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

ANDET 

KALVE 

N ?O 

430 46.3 

318 34 . .3 

43 4.6 

128 13.8 

5 0.5 

4 0.4 
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ÅRSDYR 

N % 

240 36.0 

313 46 . 9 

37 ').5 

77 11.5 

928 99.9 667 99.9 

308 45.7 

325 48.2 

9 1.3 

30 4.5 

2 0.3 

674 100.0 

41 48.8 

41 48.8 

2 2.4 

84 100. O 

UNGDYR 

N 

217 40.2 

218 40.4 

43 8.0 

60 11 .1 

KØER 

N 

482 37.4 

574 44.5 

100 7.8 

Ul 10.2 

TYRE 

N 

217 37.2 

230 39.4 

59 10.1 

66 11 . .3 

TOTAL 

N 

1586 39.6 

1653 41.2 

239 7.0 

334 11. 5 

5 0.1 

2 0 . 4 2 0.2 12 2.1 20 0.5 

540 100.1 1289 100.1 584 100.1 4008 99.9 

101 40.1 

135 53.6 

2 0.8 

13 5.2 

1 0.4 

252 100.1 

369 44.6 

393 47.5 

20 2.4 

42 5.1 

3 0.4 

827 100.0 

154 44.3 

142 40.8 

19 5.5 

23 6.6 

la 2.9 

348 100.1 

973 44.0 

1036 47.1 

50 2.7 

110 5.3 

16 O. I) 

1511100.0 

31646.3 68 41.7 251 45.6 684 48.6 141 49.3 1460 47.3 

324 47.4 

9 1.3 

34 5.0 

9l 55.8 

l 0.6 

3 1.8 

274 49.8 

5 0.9 

20 3.6 

660 46.9 120 41.9 1469 47.6 

23 1.6 11 3.8 49 1.6 

39 2.8 14 4.9 110 3.6 

TOTAL 683 100.0 163 9').9 550 99.9 1406 99.9 286 99.9 3088100.1 

TABEL 22. Procentvis fordeling af rnoskusoksers aktiviteter i forhold til køns

og aldersgrupper i løbet af 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

SÆSON 

4/8 - 18/8 

SOMMER 

31/8 - 13/9 

BRUNST 

16/9 - 3/10 

T lOLlG v l N1ER 

AK f 1 V l TE T 

LIGGER 

CRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

DIER 

ANDET 

TOTAL 

LIGGER 

GRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

ANDET 

TOTAL 

LICGER 

GRÆSSER 

STÅR 

GÅR 

ANDET 

KALVE 

N 

229 46.6 

177 36.0 

18 3.7 

65 13 . 2 

2 0.4 

491 99.9 

213 46.6 

218 47.7 

l 0.2 

23 5.0 

2 0.4 

457 99.9 

201 43.5 

224 48.6 

9 1.9 

28 6.1 

ÅRSDYR ' 

N 

125 41.8 

133 44.5 

12 4.0 

29 <).7 

299 100.0 

19 44.2 

22 51.2 

2 4.7 

43 100.1 

61 50. o 
') 7 46.7 

l 0.8 

3 2.6 

UNGDYR 

N 

11448.7 

81 34.6 

16 6.8 

23 9.8 

234 99.9 

68 40.5 

86 51.2 

2 1.2 

11 6. S 

l 0.6 

168 100.0 

173 44.5 

203 52.2 

4 1.0 

9 2.3 

KøeR 

N 

258 43.7 

251 42.5 

31 5.3 

50 8.5 

590 100.0 

273 47.6 

263 45.8 

4 0.7 

31 5.4 

0.5 

574 100.0 

470 47.0 

473 47.5 

22 2.2 

32 3.2 

TYRE 

N 

')7 39.1 

115 46.4 

12 4.8 

18 7.3 

6 2.4 

248 100.0 

106 46.7 

93 41.0 

8 3.5 

15 6.6 

5 2.2 

227 100.0 

86 45.3 

85 44.7 

8 4.2 

11 ').8 

TOTAL 

N 

823 44.2 

757 40.7 

89 4.8 

185 9.9 

2 0.1 

6 O.} 

1862100. o 

679 46.2 

682 46.4 

15 1.0 

82 S.6 

11 0.7 

1469 99.9 

991 ,45.8 

1044 48.3 

44 2.0 

83 3.8 

TOTAL 462 100.1 122 100.1 389 100.0 999 - 99.9 190 100.0 2162 99.9 

TABEL 23. Procentvis fordeling af moskusoksers aktiviteter i forhold til køns

og aldersgrupper i løbet af 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

Materialet omfatter kun observationer fra hele aktiv- og hvileperioder. 
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KØNS- OG ALDERSGRUPPE 1/8 - 18/8 31/8 - 13/9 16/9 - 3/10 

SOMMER BRUNST TIDLIG VINTER 

X2 1.06 4.25 1.82 

KALVE df 3 4 3 

P > 0.5 > 0.5 > 0.5 

X2 3.72 0.63 2.34 

ÅRSDYR df 3 2 3 

P > 0.1 > O. 5 > 0.5 

X2 4.69 0.70 1.64 

UNGDYR- df 3 4 3 

P > 0.1 > 0.9 > 0.5 

X2 9.32 6.98 4.00 

KØER df 3 4 3 

p < 0.05 > 0.1 > 0.1 

X2 10.80 1.52 0.81 

TYRE df 4 4 3 

P < 0.05 > 0.5 > 0.5 

TABEL 24. Frekvensanalyse (X2-test) af moskusoksers aktivitetsbudgetter mel-

lem alIa observationer og observationer fra hele perioder i forhold til køns-

og aldersgrupper i 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 



KØNS- OG ALDERSGRUPPER 

KALVE 

ÅRSDYR 

UNGDYR 

KØER 

TYRE 

df 

P 

df 
p 

df 

P 

df 

P 

df 

P 
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ALLE OBSERVATIONER 

100.88 

6 

< 0.001 

35.74 

6 

< 0.001 

77.57 

6 

< 0.001 

152.86 

6 

< 0.001 

31.19 

6 

< 0.001 

OBSERVATIONER FRA 
HELE PERIODER 

48.77 

6 

< 0.001 

12.87 

6 

<O .05 

47.82 

6 

< 0.001 

47.19 

6 

< 0.001 

3.36 

6 

> 0.5 

TABEL 25. Frekvensanalyse (X2-test) af variationen i moskusokser aktivi

tetsbudgetter mellem forskellige observatørers materialer i forhold til 

køns- og aldersgrupper for henholdsvis alle observationer og observationer 

fra hele perioder omkring Qilerneq på Jameson Land i perioden 4/8 - 18/8 

(sorruner) 1983. 
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K0NS- OG ALDERSGRUPPER ALLE OBSERVATIONER OBSERVATIONER FRA 
tjELE PERIODER 

X2 16.73 42.24 

KALVE df 6 4 

P <0.05 <0.001 

X2 21.10 51.03 

ÅRSDYR df 6 4 

P <0.01 <0.001 

X2 10.80 25.24 

UNGDYR df 6 4 

P >0.05 <0.001 

Xl 30.71 41.62 

KØER df 6 4 

P <0.001 <0.001 

Xl 23.14 19.75 

TYRE df 6 4 

P <0.001 <0.001 

TABEL 26. Frekvensanalyse 2 eX -test) af den sæsonmæssige variation i 

moskusokser s aktivitetsbudgetter i forhold til køns- og aldersgrupper 

for henholdsvis alle observationer og observationer fra hele perioder 

omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

S4:S0N KI\LVE ÅRSDYR IJNr.DYfl. KØER TYRE 

2/7 - 12/7 90. O!3. 9 (lO) 93.1!3.7 (12 ) 
Sm1MER 1982 

9/8 - 14/8 70.5:!:7.6 (6 ) 90.3~4.4 (S) 95.9:!:2.J (U) 89.1~3.9 (3) SOMMER 1983 

6/9 - 13/9 
n.7:!:5.9 (8 ) 85.7:!:14.) (4) 97 .1!O. 5 (3) n.T±6.3 (25) 95.S:!:1.7 ( 6) 

BRUNST 1983 

18/9 - 3/10 87.3:!:S.B (13 ) 9S.3!1.2 (3) 89.0!.6.1 (12 ) 89.S:!:7.3 (32) 83.9:!:1l.8 (3) 
TIDLIG VINTER 1983 

F=21.S8 F=1.02 r =5 . Ol F=4.47 F- 3.55 

VARIANSANALYSE df1=2 df
1

=2 df 1=1 df1=2 df l =2 

df2=24 df2=9 df 2=13 df
2

=67 df 2=11 

P<O . 01 P>O.OS P<::O.05 P<::O.05 P:..O.OS 

TABEL 27. Fødesøgningseffektivitet for moskusokser udtrykt ved anvendt procent-

del tid til fødeindtagelse i for hold til samlet tid anvendt til græsning 

for køns- og aldersgrupper i 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jarneson Land i 1983. 

Værdier er angivet som gennemsnit ± standardafvigelse (antal observationer). 
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AKTIV HVILE TOTAL 

HABITAT N o' N o' N o' 
'o tO tO 

KÆR (M) 610 28.3 102 7.3 712 20.1 
w 
CL GRÆSLAND (G) 54 2.5 66 4.7 120 3.4 
>-
f--

. U) HEDE (H) 1289 59.9 1024 73.4 2313 65.2 z 
D 

SNELEJE (S) 87 2.5 ~ 30 1.4 57 4.1 
~ 

cl: 
KRA T (T) 0.1 66 1.9 ~ 48 2.2 18 w 

c.:l 
( l) 250 7.0 w IMPEDIMENT 122 5.7 128 9.2 

> 

TOTAL 2153 100.0 1395 99.8 3548 100.1 

........... O - 100 E 

f-- 100 - 200 
w 
> 200 - 300 1703 79.1 970 69.5 2673 75.3 cl: 
I 

o::: 300 - 400 395 18.3 320 22.9 715 20.2 
w 
> 400 - 500 55 2.6 105 7.5 160 4.5 D 

W > 500 o 
. r) 

lSl. TOTAL 2153 100.0 1395 99.9 3548 100.0 I 

N 105 4.9 21 1.5 126 3.6 

NE 24 1.1 62 4.4 86 2.4 

E 275 12.8 225 16.1 500 14.1 
~ SE 238 11.1 153 11.0 391 11.0 z 
.-1 
o:: S 587 27.3 260 18.6 847 23.9 w 
:z 
D SW 197 9.2 301 21.6 498 14.0 CL 
U) 

~ W 151 7.0 72 5.2 223 6.3 w 

NW 12 0.6 12 0.3 

FLADT 564 26.2 · 301 21.6 865 24.4 

TOTAL 2153 100.0 1395 100.0 3548 100.0 

FLADT 564 26.2 301 21.6 965 24.4 

o la - 100 1054 49.0 755 54.1 1809 51.0 
'-.../ 

~ 
z 

110 - 20 0 499 23.2 338 24.2 837 23.6 
~ 

0.1 2 0.1 z 21° - 30 0 2 
O 
~ 

> 30° 34 ~ 
I 

1.6 l 0.1 35 1.0 

TOTAL 2153 100.0 1395 100.0 3548 100.1 

TABEL 28. Fordeling af observerede moskusokser under aktivitets-

studier i forhold til forskellige habitatparametre i perioden 

4/8 - 18/8 (sommer) omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 
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AKTIV HVILE TOTAL 

HABITAT N o' N Ol N o' ,D JO Æ 

KÆR (M) 67 5.7 59 7.1 126 6.3 
w GRÆSLAND (G) 286 24.2 159 19.1 445 22.1 CL 
:r 
t- HEDE (H) 430 36.3 451 54.2 881 43.7 . tf) 

Z 
o SNELEJE (S) 376 31.8 163 19.6 539 26.7 l---! 

t-
e:::( KRAT (T) t-
w 
C) IMPEDIMENT ( I) 24 2.0 24 1.2 w 
> 

TOTAL 1183 100.0 832 100.0 2015 100.0 

.......... O - 100 E 

l- 100 - 200 
w 
> 200 - 300 761 64.3 351 42.2 1112 55.2 e:::( 
:c 
o::: 300 - 400 422 35.7 481 57.8 903 44.8 
w 
> 400 - 500 o 
w > 500 a 
r) 

IS. TOTAL 1183 100.0 832 100.0 2015 100.0 ::r:: 

N 136 11.5 229 27.5 365 18.1 

NE 6 0.5 6 0.3 

E 48 4.1 18 2.2 66 3.3 
c..:J SE 87 7.4 41 4.9 128 6.4 z 
l---! 

a::: S 571 48.3 275 33.1 846 42.0 w 
z 
o S~~ 131 11.1 10 1.2 141 7.0 
CL 
Ul 
~ W 30 2.5 60 7.2 90 4.5 w 

NW 

FLADT 174 14.7 199 23.9 373 18.5 

TOTAL 1183 100.1 832 100.0 2015 100.1 

FLADT 174 14.7 199 23.9 373 18.5 
o l° - 100 682 
'--" 

57.7 438 52.6 1120 55.6 
~ 11° - 20 0 205 17.3 177 21.3 382 19.0 z ......, 

·1 z 21° - 30° 45 3.8 45 2.2 o 
---1 
~ > 30° 77 6.5 18 2.2 95 4.7 :c 

TOTAL 1183 100.0 832 100.0 2015 100.0 

TABEL 29. Fordeling af observerede moskusokser under aktivitets-

studier i forhold til forskellige habitatparametre i perioden 

31/8 - 13/9 (brunst) omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 
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AKTIV HVILE TOTAL 

HABITAT N c' N 0 / N o' 
tO 'o ,o 

KÆR (M) 48 5.8 69 7.2 117 6.6 

~ GRÆSLAND (G) 206 25.1 217 22.5 423 23.7 
>-
t-- HEDE (H) 543 66.1 676 70.1 1219 68.3 (J) 

z 
o SNELEJE (5) ..... 
f-
e::( KRAT (T) t--
w 
eJ IMPEDIMENT ( I ) 24 2.9 2 0.2 26 1.5 w 
> 

TOTAL 821 99.9 964 100.0 1785 99.9 

........... O - 100 E 

!-- 100 - 200 
w 
> 200 - 300 1423 92.3 1231 88.8 2654 90.7 c::( 

:r: 
o::: 300 - 400 118 7.7 155 11.2 273 9.3 
w 
> 400 - 500 o 
w > 500 o 
r) 

& TOTAL 1541 100.0 1386 100.0 2927 100.0 I 

N 105 6.8 116 8.4 221 7.6 

NE 42 2.7 42 1.4 

E 330 21.4 265 19.1 595 20.3 

c....:J SE 31 2.0 73 5.3 104 3.6 z 
~ 

o::: S 
w 

188 12.2 5 0.4 193 6.6 
z 

SW o 123 8.0 321 23.2 444 15.2 
a.... 
(J) 

:::se W 82 
w 

5.3 57 4.1 139 4.7 

NW 22 1.4 2 0.1 24 0.8 

FLADT 618 40.1 547 39.5 1165 39.8 

TOTAL 1541 99.9 1386 100.1 2927 "100.0 

FLADT 618 40.1 547 39.5 1165 39.8 
,-..... la - 100 761 49.4 830 59.9 1591 54.4 o 

eJ 
110 - 20 0 133 8.6 4 0.3 137 4.7 

z ..... 21 0 30° z 
O 
-.J > 30° 29 1.9 5 0.4 34 1.2 I::';C 
I 

TOTAL 1541 100.0 1386 100.1 2927 100.1 

TABEL 30. Fordeling af observerede moskusokser under aktivitets-

studier i forhold til forskellige habitatparametre i perioden 

16/9 - 3/10 (tidlig-vinter) omkring Qilerneq på Jameson Land 

i 1983. 
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HABITAT 4/8 - 18/8 31/8 - 13/9 16/9 - 3/10 

SOMMER BRUNST TIDLIG VINTER 

X2 266.39 186.92 107.04 

VEGETATIONSTYPE df 5 4 3 

P < 0.001 < 0.001 < 0.001 

X2 65.55 96.82 10.73 

HØJDE OVER HAVET df 2 l l 

p < 0.001 < 0.001 < 0.01 

X2 211.92 224.61 346.68 

EKSPONERING df 8 7 8 

p < 0.001 < 0.001 < 0.001 

X2 33.04 79.81 137.91 

HÆLDNING df 4 4 3 

P < 0.001 < 0.001 < 0.001 

TABEL 31. Frekvensanalyse 2 eX -test) af fordelingerne mellem observerede 

aktive og hvilende moskusokser for 4 habitatparametre i 3 sæsoner 

omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

HABITAT 1/8 - 18/8 31/8 - 13/9 16/9 - 3/10 

SOMMER BRUNST TIDLIG VINTER 

X2 50.43 18.79 473.53 

VEGETATIONSTYPE df 5 5 4 

P < 0.001 < 0.001 < 0.001 

X2 167.18 693.75 1142.06 

HØJDE OVER HAVET df 5 4 3 

p < 0.001 < 0.001 < 0.001 

X2 129.07 202.53 150.13 

EKSPONERING df 8 8 8 

P < 0.001 < 0.001 < 0.001 

X2 196.31 37.94 224.96 

HÆLDNING df 4 4 4 

P < 0.001 < 0.001 < 0.001 

TABEL 32. Fre~ ly e: l~;E naly se 
2 eX -test) af fordelingerne mellem observerede 

moskusokser under aktivitetsstudier og enkeltobservationer for 4 

habitatparametre i 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 



GRÆSSER 
STÅR 
ANDET 

GÅR 

4/8 - 18/8 

SOM~'1ER 

4.6±4.6 (230) 

14.1±15.0 (37) 
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31/8 - 13/9 

BRUNST 

3 . O±2 . 7 ( 163 ) 

lO.4±7.3 (19) 

16/9 - 3/10 

TIDLIG VINTER 

2.2±2.1 (184) 

18. 4± 11 .5 ( 15 ) 

VARIANS
ANALYSE 

F=26.03 

df1=2, df2=574 

P<O.Ol 

F=1.68 

df
1

=2, df2=68 

P>O.OS 

TABEL 33. Hastighed (m/min) hvormed observerede moskusokseflokke bevæger sig for 

to typer af aktivitet i 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

Værdier er angivet som gennemsnit ± standardafvigelse (antal observationer). 

LIGGER 

GRÆSSER 
STÅR 
ANDET 

GÅR 

4/8 - 18/8 

SOMMER 

7 . 6±S .4 (45 ) 

11.8±7.7 (230) 

12.6±5.2 (36) 

31/8 - 13/9 

BRUNST 

11.3±6.5 (24) 

14.7±9.2 (163) 

16 . 8 ±9 . 5 ( 19 ) 

16/9 - 3/10 

TIDLIG VINTER 

l 6 . S ±9 . 3 ( 24 ) 

21.3±10.1 (184) 

17.9±14.4 (15) 

VARIANS
ANALYSE 

F=2.69 

df1=2, df 2=90 

P>O.05 

F=16.27 

df1=2, df2=574 

P< O. Ol 

F=2.44 

df1=2, df2=67 

P>O.05 

TABEL 34. GEnnemsnitlig afstand (m) mellem individer i observerede moskusokse

flokke for 3 typer af aktivitet i 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 

1983. Værdier er angivet som gennemsnit ± standardafvigelse (antal observationer). 
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FIGUR 35. Tidsmæssig fordeling af observationer under aktivitetsstudier 

omkring Qilerneq på Jameson Land i sommer-sæsonen 1983. Felter over og 

under linjerne angiver henholdsvis aktiv og hvile. 
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FIGUR 36. Tidsmæssig fordeling af observationer under aktivitetsstudier 

omkring Qilerneq på Jameson Land i brunst-sæsonen 1983. Felter over og 

under linjerne angiver henholdsvis aktiv og hvile. 
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FIGUR 37. Tidsmæssig fordeling af observationer under aktivitetsstudier 

omkring Qilerneq på Jameson Land i tidlig-vinter-sæsonen 1983. Felter 

over og under linjerne angiver henholdsvis aktiv og hvile. 
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N=928 N=667 N=S40 N=1289 N=S84 

N=827 N=348 

KALVE ARSDYR UNGDYR KØER TYRE 
FIGUR 38. Procentvis fordeling af moskusoksers aktiviteter i forhold til køns

og aldersgrupper i løbet af 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

Prikket~ ligger, krydsskraveret: græsser, lodret skraveret: står, skråskraveret: 

går, sort: dier og andet. 
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4/b - 18/8 N(aktiv)=2153 
lO SOM~~ER 

N(hvile)=1395 
N(total )=3548 

60 
N(enkelt obs)=141 

50 

40 

30 

20 

10 
~ 
w 
V) 
)L 

~l(akt;v)=1185 o 
V) 

N(hvile)= 832 ~ 

50 )L BRUNST N(total )=2015 V) 

o N(enkelt obs)=302 ~ 

w 40 
o 
w 
er:::: 
w 30 ;> 
o.::: 
w 
V) 

20 co 
o 
LL 
~ 10 
r-
z 
w 
u 
o 
~ 1"6/9 - 3/10 N(aktiv)= 821 o.... 

70 TIDLIG VINTER N(hvile)= 964 
N(total )=1785 

60 N(enkelt obs)=325 

50 

40 

30 

20 

10 

KÆR GRÆSLAND HEDE SNELEJE KRAT IMPEDIMENT 
VEGET ,nIT IONSTYPE 

FIGUR 39. Procentvis fordeling af observerde moskusokser i forhold til forskellige 

vegetationstyper i løbet af 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 1983. 

Skråskraveret: aktiv, prikket: hvile, lodret skraveret: total, vandret skraveret: 

enkelt observationer. 
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FIGUR 41. Procentvis fordeling af observerede moskusokser i forhold til eksponering i løbet af 3 sæsoner omkring 

Qilerneq på Jameson Land i 1983. Skråskraveret: aktiv, prikket: hvile, lodret skraveret total, vandret skraveret: 

enkelt observationer. 
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FIGUR 42. Procentvis fordeling af observerede moskusokser i forhold 

til hældning i løbet af 3 sæsoner omkring Qilerneq på Jameson Land i 

1983. Skråskraveret: aktiv, prikket: hvile, lodret skraveret: total, 

vAnrlr~t ~kraveret: enkelt ohservationer. 
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Til slut i denne årsrapport bliver hermed præsenteret sam

mendrag af indholdet af ialt 5 videnskabelige artikler, som 

alle er under trykning og vil udkomme i løbet af foråret 

1984. 

IMMOBILISERING OG MÆRKNING AF MOSKUSOKSER I JAMESON LAND, 

NORDØST-GRØNLAND 

af 

Bjarne Clausen, Poul Hjort, Helmuth Strandgaard og Per Leth 

Sørensen 

I det følgende forekommer kun et dansk sammendrag og en tabel 

(Tabel 35) om emnet, idet forfatterne har skrevet en omfat

tende faglig artikel om dette arbejde til publicering i det 

engelske tidsskrift Journal of Wildlife Diseases. Indtil den

ne artikel er blevet trykt (foråret 1984) forbeholder tids

skriftet sig streng copyright vedrørende det faglige indhold. 

Sammendrag: 

I juli 1982 og 1983 blev i alt 491 moskusokser indfanget i 

forbindelse med et mærkningsprojekt i Jameson Land o Grupper 

af moskusokser såvel som enkelte individer blev indkredset af 

grønlandske slædehunde, således at det var muligt på tæt hold 

at indskyde pile indeholdende bedøvende stoffer i dyrene. 

Der blev udarbejdet en standard dosis af bedøvelsesmiddel 

o.s~v~ for de forskellige aldersklasser. Til voksne tyre og 

køer blev der anvendt 2 mg etorfin (M99, et morfinstof) og 30 

g xylazin (Rompun, et beroligende middel) og 200 i~e~ (inter

nationale enheder) hyaluronidase (Penetrase, et enzym, der 

fremskynder påvirkning af dyret). Til årsdyr blev der kun 

brugt 20 mg xylazin, medens mængden af etorfin og hyaluroni~ 

dase stadig var henholdsvis 2 mg og 200 ieee Til kalve brug

tes 0.5 mg etorfin med 200 i.eo hyaluronidase. 

Til ophævelse af etorfin-effekten (bedøvelsen) anvendtes 

diprenorfin, som blev blandet med hyaluronidase. -Dette anti

stof blev givet ind i muskulaturen, således at alle dyrene i 

een gruppe kom på benene sammen og kunne forlade området no-
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genlunde samtidigt. 

Hele artiklen udkommer i Journal of wildlife Diseases, ap

ril 1984. 



Tabel 35. Oversigt over antal øremærkede moskusokser ialt samt antal udførte immobiliseringer, 
gen-immobiliseringer og reb fangst af moskusokser på Jameson Land, juli 1982 og juli 1983. 
(Tallene i () angivet antal dyr, som døde i forbindelse med mærkningsarbejdet). 

Antal Antal udførte 
øremærkede immobiliseringer 
moskusokser og gen-immobiliseringer 

voksne hanner 138 (2) 152 (2) 
hunner 193 (3) 210 (3) 

hanner 33 (l) 33 (l) 
hunner 34 (O) 37 (O) årsdyr 

hanner 45 (O) 27 (O) 
hunner 48 (2) 28 (O) 

kalve 

* I alt 491 (8) 487 

* yderligere en kalv omkom ved stangning inden immobiliseringen startede. 

Antal kalve 
fanget 
med reb 

18 
20 (2) 

* 
38 (2) 

'-Cl 
+:--
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FØDE OG HABITATVALG HOS MOSKUSOKSER PA JAMESON LAND, NORDØST

GRØNLAND: EN FORELØBIG RAPPORT. 

af 

Henning Thing, Vildtbiologisk Station, Kalø 

Sammendrag 

I senvinteren (april) foretrækker de fleste moskusokser at 

fouragere på moderat skrånende sydvendte habitater, hvor der 
er et ringe snedække. Graminoider udgørhovedparten (80%) af 

vomindholdet, medens arktisk pil og andre arter kun udgør 

mindre end 10% af føden~ I kælvningstiden (maj) bliver habi

tater med et vigende snedække foretrukket til fouragering. 

Graminoider er stadigvæk den vigtigste del af føden (65 %), 

men rensdyrlaver (især snelav og korallav) kan også være vig

tige (13% af vornindhold). 

Gennem hele juni måned er der konstateret et uændret habi

tatvalg, men starten på fødeplanternes vækstsæson i samme pe

riOde ændrer imidlertid dyrenes fødevalg og -sammensætning i 

betydelig grad. Grønne blade fra arktisk pil dominerer vom

indholdet (45%), medens graminoiderne øjensynligt kun udgør 

14% af føden. 

Moskusokserne foretrækker om sommeren "(juli)" at søge føde 

på dværgbuskheder og græslandshabitater, og føden består af 

arktisk pil (43%) og graminoider (49%). Store snedriver bli

ver ofte benyttet som hvile- og drøvtygningssted for dyrene. 

Analyse af vommens indhold og sammensætning af kortkædede 

flygtige fedtsyrer (VFA) i midvinterperioden (december-janu

ar) samt dyrenes generelle fysiske kondition sidst på vinter

en (april) tyder på, at moskusokserne om vinteren fouragerer 

på føde af temmelig høj kvalitet. 

Hele artiklen udkommer i Biological Papers, University ef 

Alaska, Special Report 4. Maj 1984. 
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MOSKUSOKSENS STATUS I GRØNLAND. 

af 

Hennlng Thing, Vildtbiologisk Station, Kalø 

Poul Henrichsen, Zoologisk Museum, København 

Poul Lassen, Vildtbiologisk Station, Kalø 

Sammendrag 

Moskusoksen er et oprindeligt element i faunaen i Nord- og 

Nordøst-Grønland og har sin naturlige udbredelse fra Peary-
. o o 

land (83 N) til Scoresby Sund (70 N) (Fig. l). For de fleste 

moskusokseområder findes der faktisk ingen detaljerede oplys

ninger om bestandsstruktur, bestandsstørrelse og lign. Det er 

blevet vist, at moskusokserne kan opdeles i tre mere eller 

mindre adskilte bestandsområder. Det totale antal moskusok

ser i Nordøst-Grønland er blevet vurderet til 20.000 i 1983. 

Moskusoksen er nu uddød i den nordvestligste del af Grøn

land. I midten af 1960'erne blev i alt 27 ungdyr overført fra 

Nordøst-Grønland til Søndre Strømfjord i Vest-Grønland 
o 

(67 N). Denne bestand er nu øget til omkring 700 individer. 

Både ulve og isbjørne findes i Nordøst-Grønland og kan un

dertiden angribe og eventuelt nedlægge moskusokser. Dødeligh

ed blandt okserne forårsaget af disse rovdyr vil dog imidler

tid være meget ringe i forhold til andre naturlige dødsårsa

ger. 95% af moskusoksernes udbredelsesområder findes inden 

for den Nordøstgrønlandske Nationalpark, hvor al jagt på mos

kusokser er forbudt. Moskusoksejagt baseret på kvotaordning 

er tilladt uden for nationalparken for faste beboere i Sco

resbysund kommuneo 

Hele artiklen udkommer i Biological Papers, University of 

Alaska, Special Report 4. Maj 1984. 
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MOSKUSOKSERS FORDELING OG BESTANDSSTRUKTUR PÅ JAMESON LAND, 

NORDØST GRØNLAND, 1981-1983. 

af 

Poul Lassen, Vildtbiologisk Station, Kalø, DK-8410 Rønde, 

DANMARK 

Sammendrag 

Beregninger af tætheder af moskusokser (Ovibos moschatus) 

på Jameson Land. Nordøstgrønland, baseret på fly tællinger 

i april 1981, 1982 Og 1983, viste henholdsvis 0.3., 0.44 

og 0.37 moskusokser/km 2 . Tætheder for mindre områder var 

højere, 1.70, 1.59 og 1.34 moskusokser/km 2 i henholdsvis 

1981, 1982 og 1983. Største gennemsnitlig flokstørrelse 

var 7.9 (sd=6.5) under fly tælling i senvinter og den mind

ste var 4.1 (sd=3.1) i efter-kælvning. Få enlige moskus

okser blev observeret i senvinter, mens mere end 20% af 

observationerne i efter-kælvning og sommer var enlige dyr. 

Moskusokseflokke med mere end 10 individer repræsenterede 

21.2%-28.3% af flokkene i senvinter og kælvning, men kun 

4.0%-5.2% i efter-kælvning og sommer. Bestandsstruktur for 

l år og ældre moskusokser i kælvning viste 16.3% årsdyr, 

16.7% ungdyr, 45.1% voksne køer og 21.9% voksne tyre. Ande

len af kalve lå mellem 19.5% og 21.2% i efter-kælvning og 

sommer, mens kalv/ko-forholdet varierede mellem 57.9% og 

62.5%. Disse observerede bestandskarakteristika synes at 

indikere, at overlevelse gennem de sidste vintre har været 

høj. 

Hele artiklen udkommer i Biological Papers, University 

of Alaska, Special Report 4. Maj 1984. 
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MOSKUSOKSERS REAKTIONER PA EN SEISMISK TEST OPERATION: 

FORELØBIGE OBSERVATIONER. 

af 

Kent T. Jingfors, Wildlife Sevice, Departrnent of Renewable 

Resources, Governrnent of the Northwest Territories, Cambridge 

Bay, Northwest Territories, XOE oeo CANADA. 

Poul Lassen, Vildtbiologisk Station, Kalø. 

Udvidet sammendrag: 

I 1982 blev der foretaget et forundersøgelsesprogram for oli

eefterforskning på Jameson Land i Nordøstgrønland. Jameson 

Land formodes at være et af de mest produktive moskusokseom

råder i Grønland og har indtil videre ikke været særligt be

rørt af menneskelig aktivitet. Som basis for regulering af 

olieefterforsknings- og udvindingsaktiviteter har Råstoffor

valtningen i Ministeriet for Grønland bedt Vildtbiologisk 

Station om at udføre undersøgelser af moskusoksernes økologi 

på Jarneson Lando Vore observationer er en del af disse under

søgelser o 

Vi bestemte fordelingen af moskusokser i nærheden af en 6 

km lang seismisk linje før, under og efter gennemførte menne

skelige aktiviteter. Adfærdsmæssige reaktioner blev noteret 

som ekstreme (løber), moderate (karredannelse, hævet hoved 

alarm reaktion) eller ingen (ingen forandring i adfærd) base

ret på den reaktion, som mere end 50% af flokken udviste. Ad

færdsobservationer var opportionistiske og blev foretaget fra 

jorden, når moskusokser opholdt sig i området for den seismi

ske operation (inden for 2 km fra den seismiske linje). 

U~der en helikopterrekognoscering den 23. juli blev 50 

moskusokser i 8 flokke observeret i test området. Seismiske 

aktiviteter, som startede den 27. juli, inkluderede indflyv~ 

ning af mandskab og udstyr med Hughes 500 og Bell 204 heli

koptere, boring af huller til sprængladninger samt de egent

lige sprængninger. Mellem den 27. og 28. juli observerede vi 

rnoskusoksernes reaktion over for Il overflyvninger (100-200 m 

over terræn) fra forskellig afstand. På dette tidspunkt be

fandt der sig 24 moskusokser i 4 flokke inden for en afstand 

af 2 km fra den seismiske linje.· Ekstreme reaktioner blev ob-
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serveret i 2 tilfælde: en gang fløj en helikopter (Hughes 

500) direkte hen over en flok og en anden gang passerede en 

anden flok i en afstand af ca. l km. Moderate reaktioner blev 

observeret i 3 tilfælde, hvor helikopteren passerede flokkene 

inden for en afstand af 400 m. Ingen synlige reaktioner blev 

observeret under de sidste 6 tilfælde, hvor helikopterne pas

serede i en afstand fra 800 m til 2 km fra moskusokserne. 

Den 2ge juli, da boringerne var afsluttet og de seismiske 

sprængninger begyndte, blev der ikke observeret moskusokser i 

området omkring de seismiske operationer, hvorimod vi obser

verede 55 moskusokser i 8 flokke mellem 3 og 5 km væk fra den 

seismiske linje. Under en helikopterrekognoscering den 15. 

august, 2 uger efter operationens ophør, blev der observeret 

91 moskusokser i 19 flokke inden for en afstand af 2 km fra 

den seismiske linje. Gennemsnitlig flokstørrelse den 15. au

gust (x = 4.8, sd = 2.2) var mindre end den værdi fra før de 

seismiske aktiviteter begyndte (x = 6.3, sd = 2.9), men for

skellen er ikke signifikant. 

Vore begrænsede observationer af moskusoksers reaktioner 

på seismiske aktiviteter peger på, at moskusokserne gradvis 

og tidsbegrænset forlader et område umiddelbart omkring den 

seismiske linje. Skønt vi kun observerede få ekstreme reakti

oner over for helikopteroverflyvninger, har den hyppige tra

fik af helikopter sandsynligvis været medvirkende til, at 

moskusokserne forlod området. Vi ved ikke med hvilken effekt 

insekternes forstyrrelse, der til tider var meget plagsom, 

indvirkede på moskusoksernes reaktioner og bevægelser i ob

servationsperioden. 

Dette udvidede sammendrag trykkes i Biological Papers, u
niversity of Alaska. Special Report 4. Maj 1984. 



Ordliste 

ALOPECURUS ALPINUS 

ARCTAGROSTIS LATIFOLIA 

ARCTOSTAPHYLOS ALPINA 

ARMERIA SCABRA 

ARNICA ALPINA 

BETULA NANA 

CALN1AGROSTIS NEGLECTA 

CAMPANULA GIESECKIANA 

CAREX BIGELOWII 

.CAREX MICROGLOCHIN 

CAREX NARDINA 

CAREX RARIFLORA 

CAREX RUPESTRIS 

CAREX SAXATILIS 

CAREX SCIRPOIDEA 

CAREX STANS 

CAREX SUBSPATHACEA 

CASSIOPE TETRAGONA 

CERASTIUM ALPINUM 

CERASTIUM SP. 

CETRARIA NIVALIS 

CHAMAENERION LATIFOLIUM 

CRUSTOSE LICHENER 

DRABA SPa 

DRYAS SP. 

DRYAS OCTOPETALA 

EQUISETUM SP. 

ERIOPHORUM SCHEUCHZERI 

ERIOPHORUM TRISTE 

FESTUCA SP. 

FOLIOSE LICHENER 

FRUTICOSE LICHENER 
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polar-rævehale 

polarhvene 

bjerg-melbærris 

fjeld-fåreleger 

arktisk guldblomme 

dværg-birk 

stivtoppet rørhvene 

grønlandsk blåklokke 

rank star 

syl-star 

skæg-star 

mose-star 

klippe-star 

blank star 

kolbe-star 

tundra-star 

hylster-star 

kantlyng 

fjeld-hønsetar.m 

hønsetarm 

sne-lav 

bredbladet gederams 

skorpeformede laver 

draba 

fjeldsimmer 

kirtel-fjeldsimmer 

padderok 

pOlar-kæruld 

mørk kæruld 

svingel 

bladformede laver 
buskformede laver 



GRAMINOIDER 

HARRIMANELLA HYPNOlDES 

HIERACIUM ALPINUM 

HIEROCHLOE ALPINUM 

KOBRESIA MYOSUROIDES 

LUZULA SP. 

LUZULA AReTICA 

LUZULA CONFUSA 

MELANDRIUM SP. 

OXYRIA DIGYNA 

PEDICULARIS SP. 

PEDICULARIS HIRSUTA 

POA ARCTICA 

POA GLAUCA 

POA PRATENSIS 

POLYGONUM VIVIPARUM 

POTENTILLA SP. 

PYROLA GRANDIFLORA 

RANUNCULUS SP. 

RANUNCULUS SULPHOREUS 

RHODIOLA ROSEA 

RUMEX ACETOSELLA 

SALIX ARCTICA 

SALIX HERBACEA 

SAXIFRAGA NIVALIS 

SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 

SIBBALDIA PROCUMBENS 

SILENE ACAULIS 

STELLARIA LONGIPES 

STEREOCAULON SP. 
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samlet betegnelse for græs

ser, star, kæruld, kobresie 

og frytle 

mos-lyng 

fjeld-høgeurt 

fjeld-festgræs 

børste-kobresie 

frytle 

sne-frytle 

varde-frytle 

pragtstjerne 

fjeldsyre 

troldurt 

lådden troldurt 

arktisk rapgræs 

blågrå rapgræs 

eng-rapgræs 

topspirende pileurt 

potentil 

storblomstret sornmerkonval 

ranunkel 

pOlar-ranunkel 

rosenrod 

rødknæ 

arktisk pil 

dværg-pil 

sne-stenbræk 

purpur-stenbræk 

trefingerurt 

tue-limurt 

stilk-fladstjerne 

korallav 



TARAXACUM SP. 

TARAXACUM BRACHYCERAS 

.TOFIELDIA PUS ILLA 

TRISETUM SPICATUM 

VACCINIUM ULIGINOSUM 
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mælkebøtte 
bredbladet mælkebøtte 

fjeld-bjørnebrod 

fjeld-guldhavre 

småbladet mosebølle 
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JAMESON LAND 
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Kort over Jameson Land, som viser de lokaliteter, som er nævnt i rapporten. 
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