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Resmne 

RensdyrundersØgelserne i forbindelse med vandkraftprojekt Buksefjord 

startedes i 1982 med en op~lling af bestanden samt forelØbige vurderin

ger af bestandens tilstand og fØderessourcernes kvalitet. 

Dette arbejde blev i 1983 fulgt op af undersØgelser af vegetationen 

i den Østlige del af området samt kortLægning ved hjælp af IR-fotos af 

området ved KANG's Østende, hvorfra der nu foreligger vegetationskort. 

Der er opstillet fØlgende vegetationstyper: 1) tør dv.ærgbuskhede med 

laver, 2) ekstremt tØr dv,ærgbusk-lav-hede, 3) syd- og sydvestvendte skrå

ninger, 4) fugtig dv,ærgbuskhede, 5) ekstremt fugtig nordeksponeret mos-dv,ærg

buskhede, 6) krat, 7) kær, 8) vegetationsbare områder samt 9) sØer og vand-

lØb. 

De vigtigste vegetationsty~er er tør dv.ærgbuskhede og fugtig dv.ærg-

buskhede. Dv.ærgbirk opt~der som dominant i begge typer sammen med hen

holdsvis blågrå pil og mosebØlle. I den tØrre hedetype findes altid laver, 

som i de fleste tilf.ælde bærer pr.æg af rensdyrenes gr.æsning. De for rens

dyrene vi"gtige kærområder findes oftest som striber eller pletter sammen 

med den fugtige hede og udgØr arealmæssigt kun en mindre del af området. 

Kærene domineres af smalbladet kæruld (Eriophorum angustifolium) 

og/eller mosestar (Carex rariflora). 

Rensdyrenes ~lvningsområde syd for Pingorssuaq er ikke kortlagt. om

rådet adskiller sig vegetationsmæssigt stærkt fra den Øvrige del af området 

ved at have et mere kontinentalt pr.æg og ved forekomsten af udstrakte ~rområ

der. Den tØrre dv.ærgbuskhede adskiller sig fra områdets Øvrige tØrre hede 

ved en større repr.æsentation af gr.æsser og gr.æsagtige planter. 

RensdyrundersØgelserne blev viderefØrt med undersØgelser af bestan

dens struktur, fØdevalg og aktivitetsmønster samt områdeudnyttelse. Ved en 

tælling i november 1983 blev bestanden opgjort til ca. 2.100 dyr. I au-

gust var lidt over 25% af de observerede dyr kalve, ca. 20% var yngre hanner 

og hunner. De gamle hunner udgjorde ca. 40% og ældre hanner godt 10%. Dyrene 

er om foråret og i kælvningstiden koncentreret mod øst, og ~lvningerne fo

regår ifØlge de hidtidige undersØgelser i et afgr.ænset område. Om vinteren 

tr.ækker rensdyrene ~gere mod vest, hvor lavdækket endnu ikke bærer samme 

stærke pr.æg af g~sning som det Østlige område. 

Kærene og tør og fugtig dværgbuskhede fourageres i størst omfang. I juni 

er krattene tillige vigtige. 
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I juni bruger renerne langt hovedparten af tiden med fouragering og 

hvile med drØvtygning. Senere på sommeren går hviletiden ned, og dyrene 

bruger Længere tid på gang og andre energikr.ævende aktiviteter. Denne ændring 

hænger formodentlig sammen ~ed øget forstyrrelse påfØrt af insekter. 

MiljØeffekterne ved etablering af vandkraft forventes primært at dreje 

sig om forstyrrelse eller forhindring af renernes tr.æk over KANG om vinte

ren samt forstyrrelse specielt ved inddragning af område III ved Pingorssuaq. 

Rensdyrene er i kælvningstiden særlig fØlsomme for forstyrrelser. Effekten 

kan afbØdes ved at henLægge anLægsaktiviteterne til tidspunkter uden for 

kælvningstiden. I forbindelser med reservoiretableringen og arealkrcævende 

anlæg sker en ændring eller ØdeLæggelse af rensdyrenes fØderessourcer, som 

dog forventes at v.ære af beskedent omfang. 
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imaKarnersiut 

evrngup nukinganut pilerss~rut Buksefjord-imut (utorKarmiut-ka

ngerdluarssunguanut) atatitdlugit tugtunik misigssuinerit 1982-rne aut

dlartiput tugtut kisfneKarnerinik tugtutdlo KanoK-inerinik nerissagssa

mautaisalo pitsaussus1nik migssingersuigatdlarnernik. 

suliaK teuna 1983-me maligteKarpoK nunap tamatuma kangisingnerane 

naussoK8ssusianik misigssuinernik nunavdlo tamatuma IR-fotos atordlu

git assi1iorneKarneranik KANG'ip kangirnut isuane, tamanalo mana nausso

Kassusianut nunap asseKartineKarpoK. naussoKassusia makuninga sUssusi

lersorneKarpoK: l) nuna panertoK pukitsunik orpigainalik orssuaussa

lingnik, 2) nuna panertorujugssuaK pukitsunik orpigainalik-orssuaussa

lik, 3) sivingarnit kujamut arna kujamut kimut sangmissut, 4) nuna ma

sagtoK pukitsunik orpigainalik, 5) nuna masagtorujugssuaK avangnamut 

alang~ssoK ivssuatsialik-pukitsunik orpigainalik, 6) orpigkat, 7) ta
sersuit, 8) nunat nausuitsut aIDa 9) tatsit k~itdlo. 

naussugdlit sussus~ ping~rnerp~t tassauput nuna panertoK pukitsu

nik orpigainalik arna nuna masagtoK pukitsunik orpigainalik. sussutsine 

mard1ungne taukunane nuirnanerssaussutut nap~rtuaraK erssial~rpoK pat

d11t pi1oKutitdlo peKatigalugit. nunap sussusiane panertume orssuaUSS8-

KartuartarpoK amerdlanerp~tigut tugtut nerriv1nik malungnautilingnik. 

tasersugt~t tugtunut ping~rt~ssut nungarutaunerussarput angiussaussar

dlutigd1Qn1t nuna masagtoK peKatiga1ugo nunavd10 tamatuma nunap K~vata 

angnertussusiatigut mingnerssarlnard1ugo. tasersuit naussorineruvait 

(tu1ugtut: Eriophorum angustifolium) uka1iussat pilutakitsut ama/ima

lun1t (tulugtut: Carex rariflora) mosestar. 

nuna tugtut piarKivigissartag~t Pingorss~p kujat~nrtoK nunap assi

liugaungilaK~ nuna tamana naussoKassutsip tung~tigut nunap ilånit av

dlarnit avigs~rKusimassorujugss~voK nunavigtut issikumigut taserSOKar

figtussutsimigutd1o. nunap panertup pukitsunik orpigagdlip nunap tama

tuma i1~nit pancrtumit avigs~rKusimassutig~ ivigaKarnerunine iviganga

ssunigd10 naussoKarnerunine. 

tugtunik misigssuinerit ingerdlaterKingneKarput tugtut agd1iartor

tarnerat, neriumanerussagssarsiortarnerat Um~rissusiatdlo amalo nuna-

mik najugkamingnik iluaKuteKarnerat misigssugaralugit. november 1983-
me kisitsinerme tugtoKassusia tugtut 2~lOO migssainut nautsorssorneKar

pOK. augustirne tugtut takuneKartut 24%-~ Kangi1~rdlugit norrauput, 20%-e I 

migss. nukatugauput kulavauvd1utigd1o. kulavait inernerit 40% migssigåt 

pangneritdlo 10% angumavdlugo. tugtut upernagssakut piarKinermigdlo na

l~ne tivfasingnerussumltarput, manamutdlo misigssuinerit maligdlugit 
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nuna ingmik~tdlarigsoK piarKivfigissarp~t. ukiUkut tugtut sinerparneru
~sarput nunap oIwsuaussagdlip tivfasingnerussumItut sule nerrikQvat
dl~rfigingis~nut. tasersuit nunalo panertor masagtordlo pukitsunik or

pigainalik neriniarfiunerpauput. junime orpigkat piumaneKartorujugss~
ssarputaoK. 

junime pivfigssap angnerp~rt~ tugtut atortarp~t neriniarnermut ta
muarK1nermutdIo Kasuers~rutigdlugo. aussaK kingualerAngat Kasuers~rfik 
sivikitdIissarpoK, tugtutdlo pivfigssaK atornerulersarp~t pisungnermut 

avdlanutdlo nukingmik atuivfiunerussunut. avdlangornerup tamatuma peKa
tigissarunarp~ akornusersorneKarnerulerneK sugdIinernit pissoK. 

evrngup nukinganik nukiIiorfiliornikut ming~gtitsissutaunerusaso

rineKarput tugtut ukifinerane KANGI-kut ingerdlArneranik akornusersui

neK akornus1ssarnerdlun1t arna akornusersuineK ping~rtumik PingorssOp 

erK~ne nunatap. III-p ilånguneKarneratigut. tugtut piarKivingmik nal~ne 
akornusersuinernut maIussarivdluinartuput. akornusersuinerup nakOrna 
pakerneKarsinauVOK sanaortugkanik suliat tugtut piarKinerisa nal~ta a

vatåt pivfigssaligaunerisigut. imeKarfigssaliornermut sanaortugk~nut
dIo nunap K~vanik atuinertnnut atassutilingmik tugtut nerissagssaKarf1-
nik avdlangortitsineKartasaoK aseruineKartasavdlunilun1t, taimaitordle 

angnikitsuinarrnik piSSoKartarum~rtoK ilimagineKarpoK. 
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Summary 

The earibou investigations assoeiated with hydro power seherne Bukse

fjord were initiated in 1982 by an estirnate of the population size and 

preliminary evaluations of the eondition of the earibou population and 

the quality of the food resourees. 

In 1983 this work was followed up by elose investigations of the 

vegetation in the eastern part of the area together with working out af 

a map of the vegetation in a part of the area around the east end af the 

lake "KANG". IR-photos were used. The foliowing vegetation types were 

used: 1) dry dwarf-shrub-heath with liehens, 2) extrernely dry dwarf

shrub-liehen-heath, 3) south- and south-west exposed slapes, 4) moist 

dwarf-shrub-heath, 5) extremely mOlst north exposed moss-dwarf-shrub

heath, 6} scrubs, 7) fens, 8) vegetation-free areas, 9) streams and 

lakes. 

The most important vegetation types are dry dwarf-shrub-heath and 

moist dwarf-shrub-heath. Betula nana is dominant in both types together 

with Salix glauca and Vaeeinium uliginosum respectively. In the dry 

he~th type lichens are always found, mostly indieating the grazing af 

the caribou. The fens, which are so important for the caribou, are 

most often found as stribes or spots together with the moist heath, and 

form a smaller part of the area. 

The fens are dominated by Eriophorum angustifolium and/or Ca rex 

rariflora. 

The vegetation of the calving area of the caribou just south of 

Pingorssuaq is not mapped. The vegetation of the calving area is strongly 

different from the vegetation in other parts of the area in having a 

continental look and by the existenee af large fen areas. The dry dwarf

shrub-heath is different from the dry heath in other parts of the area 

in having greater representation af graminoids. 

The investigations of the caribou were eontinued with investigations 

of the structure of the population, choiee of vegetation type in feeding, 

aetivity patter ns and the areal use. In November 1983 the population was 

estirnated at 2100 caribou. In August approximately 25% af the observed 

individuals were calves, approximately 20% were younger males and femaies. 

Fort y per cent were mature femaies and approximately 10% were mature males. 

In spring and during calving most af the population is concentrated to 

the east, and calving is, due to preliminary investigations, taking plaee 

in a delimited area. In winter the caribou are found further to the west 
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where the lichen-cover is not yet as grazed as in the eastern part af the 

area. 

In summer the fens and moist and dry dwarf-shrub-heath are grazed 

to the highest degree. In June the scrubs are also impartant. 

In June the caribou spend most of the time foraging and resting while 

ruminating. Later in summer a smaller part of the time is spent resting, 

and the caribou spend more time walking and on other energy-consurning 

activities. Thid change is supposed to be caused by disturbances from 

insects. 

The environmental effects of establishing a hydro power plant is 

primarily expected to be disturbance or impoundment of migration across 

KANG in winter and disturbanee in connection with including area III near 

Pingorssuaq. During calving the caribou are especiaily sensitive to 

disturbances. This effect might be avoided by constructing the plant 

outside the calving period. By establishing the reservoir and an ~rea

needing plant a change or destru.:tion of feeding resources is expected 

to happen. This is expected lu te relatively small. 
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1. Indledning 

Ved Nuuk/Godthåb er lokaliseret vandkraftpotentialerne Buksefjord og 

Isortuarssuup tasia i området syd for Ameralikfjorden. For vandkraft

projektet Buksefjord foreligger forelØbigt dispositionsforslag fra GTO 

( 1983) • 

I august 1982 foretog GFM en foreløbig rekognoscering af rensdyrbestanden 

og vegetationen i det berØrte område. I samme rapport (GF 1903) rapportere

des hydrografiske undersØgelser i Buksefjorden og ferksvandsbiologiske un

dersØgelser i Kangerluarsunnguup tasersua (KANG) og i elven Eqaluit ved Bukse

fjordens bund. 

RensdyrundersØgelserne blev i 1983 fulgt op af undersØgelser af bestand

ens stØrrelse og struktur samt udnyttelse af området. Vegetationen i en del 

af det Østlige område blev kortlagt ved hjælp af falskfarvede infrarØde fly

fotos~ 
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2. Lokale interesser 

Rensdyr 

Området syd for Ameralikfjorden er kendt som et gammelt renjagtområde, 

men har v.æret betragtet som mindre godt og med en mindre bestand end områ

derne nord for Godthåbs f jorden (Rasmussen, 1907). Man kom ind til jagtområderne 

op mod indlandsisen ved at slæbe både op gennem dalen, der forbinder Bukse

fjorden og KANG, og dereftger sejlede man gennem KANG. 

Knud Rasmussen (op. cit.) undersØgte i 1905 området mellem Ameralik og 

KANG sammen med to norske samer med henblik på vurdering af mulighederne for 

tamrendrift. området ,blev da betegnet som særdeles velegnet. Der var meget 

rige lavforekomster op til 3.000 fods hØjde. Det b~rkes, at renerne holder 

til i området nordvest for KANG~s Østende om vinteren. Endvidere sås tal

rige spor og jævntvoksende "saftigt" lav. Netop på tidspunktet for disse 

undersØgelser var den grØnlandske rensdyrbestand generelt på vej op, og 

beskrivelserne af lavdækket tyder på, at der ikke i Ameralikområdet i den 

forudgående periode havde været mange dyr med deraf fØlgende slid på lav

dækket. 

Jagtlig-t har området stac.ig- mindre betydning end Nordlandet, h~rilk2t 

for en del skyldes, a t der er relati vt lan~rt ind til de områder; hvor de 

største koncentrationer af dyr findes i jagttiden. 

Adgangen til jagtområdet kan foregå gennem dalen, der forbinder KANG 

Dg Buksefjorden ved, at man 'tærer sejldugsjoller op gennem passet og sejler 

på sØerne i passet. Herefter sejler man gennem KANG ind til den Østligste 

del af området. En anden mulighed er at vandre fra Arneralikfjorden ind i 

området~ Herom vidner rester af jægerskjul bl.a~ ved elven, der nu afvander 

laNG o Den afsides beliggenhed og besv.ærlige transport sætter i sig selv en 

gr.ænse for antallet af nedlagte dyr, som næppe overstiger 30-50 pr. år. 

Området er kendt for at rumme nogle meget store bukke, antagelig delvis 

af tamrenherkomst, hvorfor der til tider foregår tro~jagt. 

så sent som i midten af dette århundrede har grØnlændere boet i områ-

det ved Isortuarssuup tasia om sommeren (AG Holm, pers. medd.), og der er 

stadig i nogle familier i Godthåb tradition for at jage rensdyr i ornrådet~ 

Området vist på FigG 2 er af Nuuk kommune udlagt som rensdyrreservat 

i fØlge bekendtgØrelse i Sermi tsiak nr. 3 O, 1982. Reservatet er afgræn~· 

set således; 63
0

30' til 64° nordlig bredde, 49°25' til 51° vestlig længde .. 
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Øvrige rniljØinteresser 

FjeldØrreden forekommer ikke i Kangerluarsunnguup tasersua. Derimod er 

der fjeldØrreder i aflØbet fra sØ 310, Eqaluit og i den nordligste del af 

aflØbet fra KANG. UndersØgelser rapporteres andetsteds. 

området har et rigt fugleliv. De vigtigste (sjældneste) arter observe

ret i området er: strØmand, havØrn, vandrefalk, jagtfalk (hvid og grå fase). 

Vegetationen i den Østligste del af området ved sydvest-enden af 

Isortuarssuk er enestående ved at have visse lighedspunkter med vegetatio

nen i Sdr. StrØmfjordområdet. 

Fortidsminder 

Området langs KANG blev i 1982 rekognosceret for arkæologiske interesser 

ved GrØnlands Landsmuseum. 

I alt blev registreret- 16 større eller mindre rensdyrjægerlejre. Af 

særlig interesse var to lejre ved KANG's Østende samt en lejr ved vestenden 

af søen. 

Den ene af lejrene ved Østenden er omfattet af Landsmuseets fredning 

nr. 18. Se i Øvrigt bilag 1. 
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3. vandkraftprojektet 

Kangerluarsunnguup Tasersua (KANG) set mod vest. 

Foto! Per B. Pedersen 

Her gives en kort oversigt over vandkraftprojektet Buksefjord på basis 

af forelØbigt dispositionsforslag (GTO 1983a), dispositionsforslag for 

transrnissionsanLæg (GTO 1983b) og forundersØgelse for anLægsteknik (GTO 

1983c). De vurderinger, der fremkommer i denne rapport, forudsætter en ud

formning af an~gget som beskrevet i de nævnte rapporter, hvortil der i 

Øvrigt henvises for en nærmere beskrivelse af an~gget. 

Kraftv.ærket tænkes placeret ved bunden af Buksefjorden, hv.orfra en 

transmissionslinie fØres til Nuuk/Godthåb via Ameralikfjorden. SØen Kan

gerluarsunnguup tasersua (KANG) udnyttes som reservoir, og vandet fØres 

gennem en tunnel til kraftv.ærkets placering ved Buksefjorden. KANG's nu

v.ærende udlØb lukkes ved en generel sænkning af sØens vandstand. Desuden 

er der mulighed for overfØring af flere sØoplande ved tunneler og kanaler. 

Kortet Fig. 1 viser kraftv.ærkets placering og transmissionsliniens forlØb. 
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Fig. 1. Kort over området med vigtigste stednavne og søer angivet. 
Transmissionsliniens forløb er indtegnet. 
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RESERVOIR. Reservoiret opnås ved at sænke KANG's vandspejl (p.t. 249 

m.o.h.), hvorved det nuv.ærende udlØb tØrbegges. KANG kan tappes ned til 

kote 233. Dette giver et potentiale på 136 GWh. 

Vandspejlet vil således kunne svinge mellem 233 og 247. Det forventes, 

at sØens vandspejl almindeligvis vil svinge mellem 3 og 7 m under nuv.ær 

rende niveau (pers. medd. A.W. Andersen, GTO). Normalt udnyttes ' alt van

det, men flom kan forekomme. 'VandstrØmmene vil da finde naturlige lØb. 

KRAFTVÆRKET kommer som nævnt til at ligge i bunden af Buksefjorden. 

Her placeres portalbygning med beboelsesrum til fast personale m.v. Ved 

fjorden etableres en pontonkaj. Besejling er kun mulig medio maj til pri-

mo december. Nær portalbygningen placeres huse til indkvartering af mand

skab under anLægsarbejdet samt heliport. Der bliver endvidere grusgravnings

områder, tipområder, betonblandev.ærk, knuse- og sorteringsv.ærk samt lager

pladser. En vej vil forbinde de forskellige anlæg. Der regnes med indkvar

tering af ca. 100 mand. 

OVERFØRING RESERVOIR-KRAFTVÆRK. Vandet overfØres gennem en tunnel med 

indtag i ·kote 233 i KANG's vestende. Et indtagshus placeres på fjeldet. 

Hertil fØres styrekabel og 22 kV strØmforsyning via luftledning fra kraft

v.ærket gennem dalen, der forbinder KANG og Buksefjorden. 

Tv.ærslag placeres to steder mellem kraftv.ærk og reservoir. 

I forbindelse med anLægsarbejder bliver der nogen aktivitet ved tv.ær

slagene. 

Ved tv.ærslag I bliver der etableret faciliteter for betonfrernstilling, 

og udspr.ængte fjeldmasser deponeres. 

Tv.ærslag II skal fungere som overlØb. 

TRANSMISSIONSLINIE. Traceens forlØb er vist på kortet Fig. 1. I skær

met terr.æn bruges tr,æmaster, mens der bruges stålmaster på mere udsatte 

steder. Arneralik og Kobbefjord krydses ved luftspænd. 

Traceens Lengde er 54 km. Driftspændingen bliver 132 kV. Ca. midt 

mellem Buksefjorden og Ameralik etableres en midlertidig rnandskabslejr, og 

små mobile hytter benyttes til midlertidig indkvartering langs traceen. 

Transport bliver med helikopter og i de lettilgængelige områder ~l

tekØretØj, fortrinsvis om vinteren. 

OVERFØRING AF NABOOPLANDE. OverfØring af Øvrige nedbØrsområder kan 

forØge vandkraftpotentialet betydeligt. Her omtales områderne II-V. 
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Område II udgØres af nedbØrsområdet omkring sø 370. Der etableres 

en anLægsvej fra KANG til ca. kote 350, hvor der bliver påslag for en 

tunnel, der udmunder i sø 370 i kote 365. 

AflØbet bliver således dels gennem tunnel dels i åbent lØb ud i KANG. 

Område III er området syd for Pingorssuaq. Det nuv.ærende aflØb til sØ 

435 afs~res med en 65 ro lang demning. Vandet ledes gennem en 500 m lang 

åben kanal til KANG's opland. Kanalen udgraves i lØsjord, og det opgrave

de materiale placeres langs kanalen. Dæmningen udfØres af forhåndenv.ærende 

materialer. Der kan blive tale om flomlØb. 

Ved område IV omkring sØ 892 ledes vandet gennem en 400 m lang åben 

kanal over i KANG's opland. Kanalen udspr.ænges i fjeld. Vandstanden i sØ 

892 sænkes til 890. Flom kan forekomme. 

I område V ved sø 688 etableres en arbejdslejr, hvorfra der laves an

Legsvej til påslagsstedet. Herfra sprcænges ca. 1.000 m tunnel udmundende 

under vand i sø 731, som sænkes til kote 725. Fl"om kan forekomme. 

Det er usikkert, hvornår og hvilke oplande, der vil blive tale om at 

overfØre. " Område II vil antagelig blive overfØrt straks. 

Ved alle anLægssteder vil forekomme forstyrrelser bl.a. i form af 

transport med helikopter, bæltekØretØj og andre anLægsaktiviteter. Der 

forventes f.eks. en lang landtransport fra KANG til dæmnings- og kanalarbej

derne i område III. på isen på KANG bliver der ligeledes kØrsel af udstyr. 

Ud over de her omtalte oplande er der muligheder for fremtidig overfØ

ring af flere nærliggende oplande. 
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4. GF's aktiviteter i 1983 

MlljØundersØgelserne blev indledt i 1982 med undersØgelser af delvis 

rekognoscerende art. Dette arbejde blev i 1983 fulgt op af nærmere under

sØgelser af områdets rensdyrbestand og vegetation. 

I feltarbejdet har deltaget: 

Peter Aastrup, Per B. Pedersen, SØren Hanfgarn (vegetation) og 

Arne Geisler (fly tælling). 

Rapporten er skrevet af Peter Aastrup. Afsnittet om vegetation og 

vegetationskortLægningen er udfØrt af SØren Hanfgarn (GrØnlands Bota

niske UndersØgelser). 

Videre er der foretaget hydrografiske undersØgelser i Buksefjorden og 

ferskvandsundersØgelser i Kangerluarsunnguup tasersua med aflØbselv. Un

dersØgelserne rapporteres på et senere tidspunkt. 
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5. VegetationskortLægning og -beskrivelse 

VegetationskortLegningen og beskrivelsen knytter sig primært til vurde

ringen af rensdyrbestandens fØderessourcer, men vil tillige kunne tjene 

som dokumentation for vegetationen ved den Østlige ende af Kangerluarsunn

guup tasersua. Effekter af en evt. regulering af sØens vandstand vil derved 

kunne påvises ved en ændring i vegetationstypernes udbredelse og artssam

mensætning. 

Områdets terr.ænforhold er vist på Fig. 2. 

5.1 Metode 

Feltarbejdet bestod i identifikation og indtegning af forskellige ve

getationstyper på falskfarvede infrarØde flyfotos (28 x 28 cm) samt opteg

nelse af floralister for de enkelte typer. Flybillederne er optaget 30.-

31.7. 1981 i ca. 1:30.000. Det karterede område svarer til område 6 (Fig. 6). 

Ud fra knap 250 floristiske optegnelser er opstillet 7 vegetations

typer, som er beskrevet på basis af floralisterne. 

Fig. 5 viser eksempler fra KANG's Østende. Tolkningen af flybillederne 

har i visse til~lde v.æret vanskelig både på grund af forskelle i opta

gelsernes kvalitet og på baggrund af den relativt ringe oplØsning. Vegeta

tionens mosaikagtige karakter gØr det vanskeligt at udskille enkelte typer, 

og i nogle tilfælde er et område betegnet med flere typer med en skØnnet 

forholdsmæssig dækning for hver. Dette gælder f.eks. små kæxornråder, som 

ellers let fortaber sig i den fugtige dv.ærgbuskhede. 

5.2 Klima og vegetationsforhold 

Området syd for Ameralikfjorden er dels karakteriseret ved oceanisk 

prcægede vegetationstyper (f.eks. revlingheder) vest for en linie ca. midt 

ned gennem KANG og dels mere kontinentalt pr.ægede Betula nana-heder samt 

andre indlandsp~gede samfund øst for denne linie. 

r området sydØst for Pingorssuaq (område 3, Fig. 6) er det kontinen

tale pr.æg yderligere forstærket med forekomsten af udstrakte meget tørre 

heder rige på Kobresia myosuroides (bØrstekobresie), der sammen med andre 

grarninoider giver en steppeagtig karakter. området ligger i en nord-syd-gå

ende lomme relativt tæt på indlandsisen og på grund af de mellemliggende 

fjelde mere isoleret fra vestenvinden end den Øvrige del af det undersØgte 

område. 
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Fig. 2. TerrænforbOld i Buksefjordområdet. Grænser for rensdyr reservat er indtegnet. 
Reservat i sydøstlige hjørne af kortet. 
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SornmernedbØren i Buksefjordsbassinet er undersØgt af GTO (GTO, 1983). 

UndersØgelsen påviste ikke en dominerende vest-Østlig nedbØrsaftagning 

inden for bassinet, som ikke omfatter kystnære områder. Satellit-fotos fra 

1975 og 1076 viste tydeligt, at det vegetationskarterede område samt om

rådet omkring Austmannadalen i bunden af Ameralikfjorden er meget tidligt 

snebært sammenlignet med Godthåbsfjordområdet i videste forstand (Hanf

garn, 1980). I denne undersØgelse blev tillige foretaget sammenlignende 

studier af arternes udbredelsesmØnster. Her sås flere tr,æk, der i visse 

henseender ledte tanken hen på de indre dele af Sdr. StrØmfjord. Arbej

det i område 3 styrkede dette indtryk. Nedenstående figur og tabel viser 

fordelingen af klimatiske udbredelsestyper på tre områder. 
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arter, der hverken er knyttet specielt til oceaniske 

eller kontinentale forhold. 

arter, der foretr.ækker de kystnære områder. 

arter, der foretr.ækker indlandet. 

De tilsvarende procenttal er for området øst for Kangerluarsunnguup tasersua 

under et fØlgende: 

Indifferente: 56%, Oceaniske: 18% og Kontinentale: 26% 
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5.3 Beskrivelse af de opstillede vegetationstyper 

Inden for det vegetationskarterede område er der skelnet mellem fØlgende 

typer: 

1. TØr dv.ærgbuskhede med laver. 

2. Ekstrem tØr dv.ærgbusk-lav-hede. 

3. Syd- og sydvestvendte skråninger. 

4. Fugtig dv,ærgbuskhede. 

5. Ekstremt fugtig nordeksponeret mos-dv.ærgbuskhede. 

6. Krat. 

7. ~. 

8. Vegetationsbare områder. 

9. SØer og vandlØb. 

1. TØR DVÆRGBUSKHEDE MED LIKENER 

Den tørre dv.ærgbuskhede udgØr sammen med den fugtige dv.ærgbuskhede 

de to vigtigste vegetationstyper i området. Den tØrre dv.ærgbuskhede fo

rekommer især på flade områder samt syd og vestvendte skråninger, men er 

i Øvrigt vidt udbredt. Overalt er det Betula nana (dv.ærgbirk), der domi

nerer denne vegetationstype. Ligeledes er der altid rigelige forekom

ster af tørre likener, omend disse oftest er i en ynkelig forfatning 

som fØlge af rensdyrenes aktivitet i området. Vegetationsdækket (herved 

forstås nu og i det fØlgende udelukkende de hØjere planters dæknings-

grad) varierer meget afhængigt af, hvor i det tørre spektrum vi befinder os. 

I hovedparten af tilf.ældene svinger de hØjere planters dækningsgrad mellem 

60 og 80%. De tørre dværgbuskheder kan alle betegnes som enten Betula nana -

Hierochloe alpina (fjeldfestg~s) - lav - heder eller Betula nana -

Carex bigelowii (rank star) - lav - heder. 

FØlgende er en sammenfatning af ca. 60 observationer i samfund inden 

for nævnte type: 

DVÆRGBUSKE: Betula nana optr.æder overalt og som regel som dominant. 

Salix glauca (blågrå pil) optr.æder i ca. 90% af de tørre heder og opnår i 

ca. 10% af tilfældene status som dominant på lige fod med Betula nana. Des

uden optroæder hyppigt den meget alsidige Vaccinium uliginosum (mosebØlle) 

og i ca. 60% af analyserne Rhododendron lapponicum (arktisk alperose), der 

netop foretr.ækker de mere kontinentale forhold. (Bemærk den store repr.æ

sentation af Rhododendron og Dryas i kælvningsområdet!). I mindre grad - dvs. 
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ca. 35% af observationerne - optrcæder de to i Grønland forekommende post

arter, nemlig Ledurn groenlandicum (grØnlandsk post) og Ledum palustre (mose

post). I enkelte tilf.ælde optr.æder Dryas integrifolia (fjeldsimmer). Også 

yderkystens altdominerende hedebusk Empetrum nigrum (fjeldrevling) trcæf-

fes i indlandets tørre heder, men kun i ubetydelig grad. 

GRAMINOIDER (gr.æsagtige arter): OVeralt er det enten Hierochloe alpina 

eller Carex bigelowii, der dominerer blandt de gr.æsagtige arter. FØrst

nævnte er i 65% af tilfældene noteret som dominant og Carex bigelowii do

minerer i de resterende 35%. Udover disse optr.æder rapgrcæs - især ~ 

glauca (blågrå rapgr.æs) - , og i mindre grad Festuca brachyphylla (klippe

svingel), Trisetum sp. (guldhavre), Kobresia myosuroides (bØrste-kobresia), 

Carex nardina (s~gstar) samt Carex scirpoidea (kolbestar) • 

URTER: Den tørre hedes urter er kun sparsomt repr.æsenteret og har 

næppe nogen kvantitativ betydning. Almindeligst forekommende er Campanula 

gieseckiana (grØnlandsk blåklokke), Stellaria longipes (stilkfladstjerne) , 

Cerastium alpinum (f jeldhØnsetarrn) , Polygonum viviparum (topspirende 

pileurt) samt Pyrola grandiflora (storblomstret sommerkonval). 

Fra den typiske tørre hede med laver er der i den halvtØrre/halv

fugtige ende overgangstyper med såvel laver som mosser til den fugtige 

hede, hvor mosserne bliver almindelige. 

Ligeledes er der i den anden ende ofte jævne overgange til den eks

tremt tørre dv.ærgbuskhede, hvor vegetations dækket er ringere og arts

sammensætningen noget forandret. 

Endelig tr.æffes enkelte steder overgangstyper til de tØrre krattyper. 

En sikker placering af de nævnte overgangs typer i de anvendte vege

tationstyper er selvsagt umulig_ 

2. EKSTREM TØR DVÆRGBUSK-LAV-HEDE 

Den ekstremt tØrre dv.ærgbuskhede tr.æffes på tørre rygge samt andre 

oftest sandet/grusede, blokrige, vindudsatte steder. 

Vegetationen er altid rig på laver - ofte kun skorpelaver på sten 

og blokke - og de hØjere planter , dækker kun sjældent mere end ca. 20% af 

arealerne og ofte mindre. 

Begrcænset til og karakteristisk for denne vegetationstype er Salix 

liva-ursi (melbær pil). En anden gennemgående art er Carex supina (steppe

star) r som heller ikke tr.æffes i den ovenfor beskrevne tørre hede. 
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De ekstremt tørre dv.ærgbuskheder giver overalt et ret ensartet ind

tryk, og nedenstående er en generalisation ud fra 10 plantelister fra 

denne vegetationstype. 

DVÆRGBUSKE: Udover Salix uva-ursi er det først og fremmest Vacciniurn 

uliginosurn, Dryas integrifoli~ og Betula nana, der pr.æger billedet. Alle 

kan hver især optr.æde som dominanter eller meddominanter på lige fod med 

Salix uva-ursi. Herefter.følger Rhododendron lapponicum og Salix glauca. 

I mindre grad og især i lidt større hØjder mØdes Diapensia lapponica . 

(fjeldpryd), Empetrum nigrum og Ledum palustre. 

GRAMINOIDER: Ligesom Carex supina er Poa glauca også et gennemgående 

tr.æk i den ekstremt tørre dv.ærgbuskhede. Også den tørre hedes karakteri

stiske Hierochloe alpina optrcæder ofte. Endvidere finder man Juncus tri

fidus (treblad-siv), der stedvis kan udgøre en Voæsentlig del af vegetatio

nen. Endelig optr.æder Carex bigelowii, som har en bred Økologisk ampli

tude, Carex nardina, Trisetum sp., Festuca brachyphylla, Kobresia myosu

roides samt Luzula spicata. 

URTER: Denne plantegruppe er kun sparsomt repr,æsenteret. Sædvanlig

vis optr.æder dog Carnpanula gieseckiana og hist og her enkelte eksempla

rer af Silene acaulis (tue-limurt) y Artemisia borealis (arktisk bynke), 

Potentilla tridentata (tretands-potentil), CerastiUIT:. alpinurn, Melandrium 

affine (Vahls pragtstjerne), Potentilla nivea (snehvid potentil) og 

Saxifra t r icuspidata (tornet stenbr.æk)G Ingen af disse har dog nogen 

kvantitativ betydning. Det kan nævnes, at såvel Melandrium affine, der 

er temmelig almindelig på de sydvendte skr.ænter (se nedenfor), som Saxifra

ga tricuspidata hermed har fået rykket deres sydgr.ænser en anelse, idet de 

begge tidligere kun har v.æret kendt sydpå til det inderste af Ameraliko 

. Den ekstremt tørre dv.ærgbuskhede danner, som nævnt, i den ene ende af 

spektret, jævne overgange til den tørre hede. I den anden ende - og det vil 

især v.ære tilfældet i større hØjder - går denne type over i gold fjeld

mark, hvor de højere planter bogstaveligt talt er forsvundet, og vege

tationen udelukkende indskr.ænker sig til skorpelaver på sten og blokke. 

3. SYD- OG SYDVESTVENDTE SKRÅNINGER 

Under denne overskrift, der selvsagt næppe kan kaldes en vegetations

type, skjuler sig en mosaik af flere vegetationstyper, der alle tilhører 

den tØrre del af spektret og ynder forholdene på disse lune og gunstigt eks

ponerede, grusede Skråninger. Vegetationen er særdeles artsrig, omend plan

tedækket ikke nØdvendigvis behØver at v.ære særlig tæt. 
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TØRT PILEKRAT med undervegetation af de Øvrige dv.ærgbuske samt f.eks. 

Pyrola grandiflora, Stellaria longipes og Calamagrostis langsdorfii (krat

rØrhvene) vil ofte v,ære rep~senteret på skråningernes nedre del i mere 

eller mindre sammenhængende form for opad at reduceres til isolerede plet

ter af lavere pilebevoksning, der snarere må henfØres til den TØRRE DVÆRG

BUSKHEDE. Imidlertid er det den såkaldte GRÆS/URTE-STEPPE, der i særlig 

grad karakteriserer og specielt er tilknyttet disse syd- og sydvestvendte 

skråninger/skr.ænter. Som nævnt mØder man her en mangfoldighed af arter 

fra henholdsvis de gr.æsagtiges og urternes r.ækker. Som typisk, gennemgå

ende og ofte dominerende graminoid bØr især fremhæves Carex supina, der 

stedvis kan danne små tætte gr.æspLænelignende bevoksninger. En anden -

omend knapt så hyppigt forekommende - karakterplante for de steppeag-

tige samfund er Kobresia myosuroides, der i det senere omtalte kælvnings

område får særdeles stor betydning. 

DVÆRGBUSKE: Udover Salix glauca vil Betula nana kunne tr.æffes. Le-

~ sp., Vaccinium uliginosum og Empetrum nigrum t~ffes næppe, dog i 

enkelte tilfælde som undervegetation i de nedre dele af pilebevoksningerne. 

Derimod mØder man ikke så sjældent den til de lune sydvendte klipper knytte

de Juniperus communis (fjeld-ene). 

GRAMINOIDER: Foruden Carex supina' optrcæder Poa glauca og Trisetum sp. 

i samtlige tilf.ælde. , Endvidere er Luzula spicata, ovennævnte Kobresia 

myosuroideg og Carex scirpoidea almindeligt forekommende. Mere sporadisk 

ses Festuca brachyphylla, Calarnagrostis poluninii (Polunins rØrhvene), 

Carex nardina, Juncus trifidus samt Hierochloe alpina. Også den mere 

u~dvanlige carex praticola (pr,æriestar) observeredes et par gange på de 

sydvendte skråninger. 

URTER: Artemisia borealis, Cerastiurn alpinum og den kvantitativt meget 

vigtige Chamaenerion angustifolium (smalbladet gederams) tr.æffes overalt. 

Sidstnævnte sås i særdeles mange tilfcælde med afbidte toppe. Campanula 

gieseckiana, Euphrasia frigida (arktisk øjentrøst) og Viscaria alpina 

(alpetjæxenellike) vil i reglen også v.ære at finde. Det samme gælder i 

nogen grad Melandrium affine og Draba cana (lancet-draba), der begge her 

befinder sig på sydg~nsen af deres udbredelsesområde i GrØnland. Draba 

aurea (sol-draba) tr.æffes hist og her. Karakteristisk for flere af de 

sydeksponerede skråninger er endvidere pletter med Thymus praecox (skotsk 

timian). ,Hist og her blandt graminoiderne findes Gentiana nivalis (sne

ensian) og den lille bregne Botrychium lunaria (almindelig månerude). 
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Flere arter kunne opremses, men her skal blot nævnes at Rhodiola rosea 

(rosenrod) samt bregnerne Cystopteris fragilis (skØr hBgerbregne) og 

Woodsia sp. (frynsebregne) vil kunne troæffes i spr.ækker, hvor den rå 

klippe tr.æder frem. 

4. FUGTIG DVÆRGBUSKHEDE 

Den fugtige dv.ærgbuskhede udgØres af en frodig og sammenhængende vege

tation, hvor vegetations dækket som regel nærmer sig 100%. Mosser danner i 

reglen en mere eller mindre tæt undervegetation, hvorim9d laverne enten 

mangler eller er af ganske underordnet betydning. 

på de nordeksponerede skråninger optr.æder en ekstrett fugtig 

dVcBrgbuskhede, hvor mosserne helt tiltager sig magten, stiedes at 

re planters andel af vegetationen reduceres betydeligt. Denne type 

(våd) 

de hØje-

med tæt 

mosdBkke og mere eller mindre spredt dv.ærgbuskdække er udskilt som en 

særlig vegetationstype (se nedenfor), selvom den næppe lader sig klart 

adskille fra den fugtige hede. 

Den fugtige dv-ærgbuskhede udgØr sammen med den tørre dv.ærgbuskhede 

de vigtigste vegetationstyper i området. I modsætning til de temmelig 

ensartede tørre dv.ærgbuskheder er de fugtige dværgbuskheder meget varia

bleo De optrceder i lavninger eller andre områder med (rimelig) god vand

tilfØrsel i skifte med de tØrre heder og dels langs sØer og elve på 

tuerne i overgangsområderne mellem den fugtige dv.ærgbuskhede og ~ene. 

Med en enkelt undtagelse, nemlig Salix arctophila (tundrapil) er 

artssammensætningen i dv.ærgbuskene den samme som i den tØrre hede, men 

rollen som dominant må Betula nana ofte dele med eller overgive til 
\ 

andre af dv.ærgbuskene. 

FØlgende er et sammendrag af observationer fra 64 heder af denne 

type. 

DVÆRGBUSKE: Betula nana og Vacciniurn uliginosum er de mest gennem

gående dv.ærgbuskarter i denne vegetationstype. Begge er registreret i 

ca. 90% af disse heder, og hver især får de i omkring halvdelen af til

f.ældene status som dominant eller meddominant. Hyppigst er Vaccinium 

uliginosUffi, omend Betula nana er mest iØjnefaldende. Salix arctophila, 

der er almindelig i kærene, men aldrig ses i den bØrre hede, er note

ret fra ca. 60% af de fugtige heder, og spiller ofte en mere eller min

dre dominerende rolle. Sammenlignet med den tørre hede er SaliK glauca's 

rolle her betydeligt reduceret. Salix glauca forekommer ligesom Ledum 
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groenlandicum i ca. halvdelen af de fugtige hedere Begge kan dog sted

vis, lige~orn den lidt mindre forekommende Rhododendron lapponicurn, 

optr.æde som dominanter. på gunstige steder med god snedækning kan ~ 

qroenlandicum blive næsten enerådende. Enkelte steder med langt snedække 

kan endog Empetrum nigrum v.ære toneangivende, men i telhedsbilledet har 

den kun ~ndre betydning_ Endelig vil Ledum p alustre og i ganske enkelte 

tilfælde Dryas integrifolia kunne findes. 

Alt i alt kan det konstateres, at dv.ærgbuskkornbinationerne og de en

kelte arters kvantitative styrke varierer meget i de fugtige heder, hvilket 

igen hænger sammen med de meget forskelligartede forhold, hvorunder denne 

vegetationstype forekommer. 

GRAMINOIDER: Carex bigelowii er den absolut hyppigst forekommende og 

oftest dominerende blandt de gr.æsagtige arter. Der~st fØlger Eriophorum 

angustifolium (smalbladet ~ruld) og i mindre grad Poa sp. (rapgr.æs), 

Carex norvegica (norsk star), Carex rariflora (mosestar) samt Carex scir

poidea. 

URTER: Polygonum viviparurn og Equiseturn arvense (agerpadderok) er de 

hyppigst forekommende. Sidstnævnte kan tilmed optrcæde i betydelige mæng

dero Ofte t~ffes Tofieldia pusi lla (fjeldbjØrnebrod) • I den fugtigste 

mosrige ende af spektret ses ikke så sjældent Ranunculus lapponicus 

(laplandsranunkel) • Mere sporadisk mØdes f.eks. Pedicularis flarnmea 

(brandtroldurt), Stellaria longipes, Pedicularis lapponica (laplands

troldurt) og Pyrola grandiflora. 

OVergangen mellem den fugtige og den tørre dv.ærgbuskhede er - som 

omtalt ovenfor - ikke særlig skarp. Ligeledes er der heller ingen vel

defineret grænse mellem dLn fugtigu hede og de e}:3tr(:mt fugtige nord

eksponerede rnos-dværgbuskhedero Endelig er der via hedemosen jævne 

overgange til ~reneo I den forbindelse kan n~n fremhæve de karc.kteri~ 

stiske ofte voldsomt tuede områder 8 hvor lavningerne rununer typisk kær

vegetation, hvorimod tuerne huser planterne fra den fugtige hedeG 

5. EKSTREMT FUGTIG NORDEKSPONERET MOS- DViERGBUSKHEDE 

De nordvendte fjeldsider præges i reglen af et langt sne&ekke og en 

hØj luftfugtighed6 Her bliver vegetationen af dv,ærgbuske, gr.æsagtige ar

ter og urter oftest mere eller mindre usammenhængende, hvorimod der over-
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alt ses et tykt og tæt dække af våde mosser. Denne vegetationstype fort

sætter ofte på de mere flade områder, hvor den efterhånden ændrer karak

ter i retning af ovennævnte fugtige dv,ærgbuskhede, hvorfra den som nævnt 

heller ikke lader sig klart adskille. de hØjere planters dækningsgrad 

ligger typisk mellem 40 og 60%, men kan v.ære henholdsvis større eller 

mindre. I særlige tilfælde kan der v.ære tale om bogstaveligt talt rene 

mosheder. 

Udover mossernes dominans er den relativt hyppige forekomst af 

Cassiope tetragona NordgrØnlands absolut vigtigste hedebusk - et karak

teristisk tr.æk. Empetrum nigrum og Ledurn palustre får også betydelig 

stØrre indflydelse end i de Øvrige heder. Graminoider og urter optr.æder 

kun sparsomt og har ingen kvantitativ betydning. 

FØlgende er baseret på optegnelser fra 15 heder af nærv.ærende type. 

DVÆRGBUSKE: Som i den fugtige hede er det også her Betula nana og 

Vaccinium uliginosum, der er de gennemgående arter. Ledum groenlandicum, 

L. palustre, Empetrum nigrum samt Cassiope tetragona optr.æder alle i 

mange af de nordeksponerede mos-dv.ærgbuskheder, og hver især kan de 

stedvis dominere eller v.ære meddorninerende. Rhododendron lapponicum ses 

sjældnere, men kan, når den er til stede, p~ge vegetationen i betydelig 

grad. Hyppigere finder man Salix glauca, der dog næppe spiller nogen 

rolle som dominant i denne vegetationstype. Endelig mØdes i enkelte til

fælde Salix arctophila og Dryas integrifolia. 

GRAMINOIDER: Denne plantegruppe er yderst svagt repr.æsenteret. Carex 

bigelowii er registreret i ca. halvdelen af tilfældene. Desuden tr.æfEes 

af og til Luzula sp. (frytle) og Poa sp. (rapgr,æs). 

URTER: Heller ikke urterne gØr sig særligt bemærket, dog vil man i 

reglen finde Eguisetum arvense. Desuden kan nævnes Ranunculus lapponi

eus, Tofieldia pusilla og polygonum viviparum. Endelig kan man hist og 

her stØde på f.eks4 Pyrola grandiflora, Chamaenerion latifolium (bred

bladet gederams) og Lycopodium annotinum (femradet ulvefod). 

6. KRAT 

Krattene i området ses hyppigst som frodige striber på fjeldet, hvor 

de fØlger de ofte talrige små bække. Disse krat er såvel i naturen som 

på flybillederne i reglen lette at identificere. I alle tilfælde er det 

Salix glauca, der er den kratdannende dv.ærgbusk. I mange tilfælde kan 

krattene blive ganske imponerende med buske på ca. 2 meters hØjde og med 
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en frodig undervegetation. Oftest er der imidlertid tale om ret lavet 

sjældent over 1 meter hØje krat, hvori Betula nana og Ledum groenlandi

~ kan spille en betydelig rolle, ikke blot som undervegetaion. 

Veludviklede krat i den fugtige ende af spektret kan også findes 

på gunstige steder langs større elve eller ved disses udlØb i søerne. 

på den nedre del af de sydvendte skråninger kan trcæffes veludvik

lede tØrre krat (se ovenfor). Et enkelt sted er der også på plantefrit 

eksponeret område set smukt udviklet tørt pilekrat med buske på op til 

et par meters hØjde. Der var dog i dette tilfælde tale om et ret åbent 

krat, hvor lysningerne rUmmede typiske arter fra den tørre dv.ærgbusk

hede. 

Nedenstående er baseret på observationer fra ca. 30 krat i det vege

tationskarterede område. 

DVÆRGBUSKE: Den karakteristiske og gennemgående art for krattene er 

Salix glauca. Alnus crispa (bjergel), der i det indre af mange af Syd

vestgrØnlands fjorde er en typisk kratdanner, er kun set i et par til

fælde og aldrig i mængder, der kvantitativt pr,æger vegetationen. En 

speciel forekomst af Alnus crispa, som intet har med krattene at gøre, 

er på de sandet/lerede flader i indlandsdeltaet neden for Kangaussarssup 

sermia, hvor Alnus crispa forekommer som enkeltstående små robuste buske 

af 1/2 - 1 meters hØjde, 

r de tørre krat vil Betula nana ofte forekomme. I de fugtige krat 

kan såvel Betula nana som Ledum groenlandicum få stor indflydelse og for 

de mere åbne og lave krats vedkommende kan disse arter optr,æde som med

dominanter sammen med Salix glauca. 

Som undervegetation i krattene kan endvidere forekomme Empetrum 

nigrumJ Vaccinium uliginosum og i mindre grad Salix arctophila. 

GRN1INOIDER: For samtlige krats vedkon~ende er Calamagrostis langs

dorfii den hyppigst forekonunende art blandt graminoiderne. I mange til

fælde kan denne art danne en særdeles tæt og engagtig undervegetation. 

Desuden vil Poa pratensis (engrapgr,æs) og Carex bigelowii kunne optr.æde. 

URTER: I de tørre krat vil;man blandt urterne ofte finde s~ellaria 

longipes, Pyrolagrandif lora og poly gonum. viviparum samt ferastium alpi

num. I de veludviklede krat med god vandgennemstrØmning vil man kunne 

finde Angelica archangelica (fjeldkvan)~ Desuden optr.æder f.eks. Stella

ria calvcantha (fjeldfladstjerne) og Eguisetum arvense. 

Hvor de lave krat langs brekkene splittes op, vil man ofte kunne 

finde en del af urteliens typiske arter, f.eks. Thalictrum alpinum 

(fjeldfrØstjerne) , Potentilla crantzii (guldpotentil), Lycopodium anno

~ samt Chamaenerion anqustifolium. 
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7 .. KÆR 

Identificeringen af kærornråderne på flybillederne har voldt problemer, 

og resultatet er tilsvarende usikkert. Allerede under feltarbejdet viste det 

sig særdeles vanskeligt at overfØre de observerede og endog meget klare kær

områder til de falskfarvede infrarØde flyfotos. på visse af billederne op

tr.æder ~rene med en temmelig let tilgængelig rØd nuance, men på andre 

billeder har det v.æret umuligt at placere ~rene med en rimelig sikkerhed. 

Dette forhold har selvsagt behæftet den efterfØlgende "skrivebordstolkning" 

med en temmelig stor usikkerheds grad. 

Udstrakte kær er ikke almindeligeo Pæne eksempler findes dog f.eks. i 

dalstrØget fra Kangerluarsunnguup tasersua mod kælvningsområdet samt i 

den brede dal vest for Isortuarssuk. Oftest ses kærornråderne imidlertid 

som mindre striber eller pletter i skifte med den fugtige hede. Mange af 

disse områder vil - ligesom kærdelene i den tuede fugtige hede - identi

fikationsrræssigt ildrukne" i den ret bredt definerede fugtige hede. Alt i 

alt vil det v,ære rimeligt at antage, at kærene er betydeligt underrepr.æ

senterede i vegetationskort1ægningen~ 

Overalt domineres kærene af Eriopho~um angustifoli~m og/eller ~are~_ 

rariflora , dog med en ret klar overv.ægt af Eriophorum ~ Man kan i visse 

tilfælde tale om næsten rene Eriophorum angustifolium-kær, men i de fle

ste tilf.ælde vil Eriophorurn angustifolium- Carex rariflora-kær v.ære en 

mere ~kkende betegnelse. 

I ca6 30 kær er der foretaget floristiske optegnelser, hvorpå neden

stående generalisationer er baseret o 

GRAMINOIDER: Som nævnt er det helt overvejende Eriophorum angusti

fo!_:!-,~ og Ca!~~,_,~c:n: ~E,l-,~E~" der domine.r'er billedet ., Stedvis kan Scirpus 

cae§E.~'~ (t uE:Kogleaks) dann" næsten rene partier med sine karakteri

stiske tætte Lue ~- . Også ~riophorum , scheuchzeri (polarkæruld) forekom

mer " på særligt. våde stede!:' træffes Carex saxatilis (blank star) og især 

på overgangen til den fugtige hede ses Carex norvegica. I et par tilfælde 

er Carex gynoc r a t es (fåhannet star) observeret. Denne art kan på grund af 

sin lidenhed være o Verset i andre tilfælde. Lig-eledes er Kobresia sim

~liciuscula (rnosekobresia), C~lama:~~ostis negleeta (stivtoppet rØrhvene) 

og Juncus c a staneu s (kastc,n i,esiv) 'truffet .. Endnu et par arter, som ikke gør 

sig kvantitativt be nær ket er Carex c,apillaris (hårst_ar) I Carex biqelowii 

og Carex scirpo i daa . Ved en sandet/leret sØbred sås i et enkelt tilfælde 

Car ex micro glochin ( sylstar). 
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DVÆRGBUSKE: Salix arctophila er i reglen den fremherskende dv.ærg

busk i kærene. Desuden tr.æffes hyppigt Vaccinium uliginosum og i en del 

tilfælde Betula nana. De Øvrige dv.ærgbuske mØdes kun undtagelsesvis. 

URTER: Polygonum viviparum er den almindeligst trufne urt i ~ene. 

Af og til ses Eguisetum arvense samt Tofieldia pusilla. Flere af urterne 

fra den fugtige hede troæffes sporadisk, og i et enkelt tiltælde er Triglo

chin palustre (~rtrehage) observeret. 

8. VEGETATIONSBARE OMRÅDER 

Disse områder optr.æder hvide på de falskfarvede infrarØde flyfotos. 

Oftest vil der v.ære tale om nØgne klippeflader, ekstremt blokrig ur el

ler sandet/lerede flader i elvdeltaer. Sidstnævnte optr.æder dog ikke i 

det vegetationskortlagte område. 

9. SØER OG VANDLØB 

Disse områder ses som mØrkeblå til sorte områder på flybillederne. 

I Øvrigt er der ikke fokuseret på vegetationen i sØerne, men det kan næv

nes, at Hippuris vulgaris (hestehale) og Sparganium hyperboreum (fjeld

pindsvineknop) er observeret. 

HØJFJELDSOMRADER, dvs. områderne over 7-800 m.o.h., er ikke medta

get i vegetationskarteringen. 

Generelt sker der med stigende hØjde en udtynding i såvel artstal 

som vegetationsdække, og store områder optages af gold fjeldmark, hvor 

vegetationen udgØres af spredte enkeltstående individer. 

I den tØrre ende af spektret optI'æder stort set de samme arter som i 

den tørre- og ekstremt tørre d'iiærgbuskhede i lavere hØ j der I blot er vege

tationsdækket betydeligt mindre. 

på fugtigere områder, snelejerne, er Salix herbace~ (dv.ærgpil) sær

deles vidtudbredte Desuden t~ffes HarrimanelIa hypnoides (moslyng) 

stedvis i betydelig mængdeA Empetrurn nigrum, Ledum palustre og især 

I hØjfjelds kær ene får Eriophorum scheuchzeri stor betydning, men 

stadig optr.æder Eriophorwn angustifblium og Carex rariflora. For såvel 

kærenes som de fugtige heders vedkommende er Carex biqelowii stadig en sær

deles vigtig art. 
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5.4 Vegetationen i det centrale kælvningsområde (omr. 3) 

Under feltarbejdet i juni 1983 blev det klart, at rensdyrene kælver 

inden for et begrcænset område ved sydØstenden af Isortuarssuk, svarende 

til område 3 i områdeinddelingen Fig. 6. 

Isortuarssuk 
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Fig. 3. Skitsen viser højde- og terrænforhold i det beskrevne område. 
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Det er endnu usikkert, om der også foregår udbredte kæQvninger i andre om

råder. Områdets vegetation adskiller sig klart fra områdets Øvrige dele, 

og da det ikke er flyfotografereet, er en egentlig kortUegning ikke mulig. 

Det er imidlertid Vcæsentligt at klarLægge, hvorfor netop dette område op

søges af rensdyrene i ~lvningstiden. Derfor denne detaljerede beskri

velse af vegetationen i området. 

Områdets terr.ænforhold er skitseret på Fig. 2. Det er et stort 

nord-syd-gående bredt dalstrØg, der gennemstrømmes rigeligt af de fra syd 

og øst kommende vandrige bække, hvilke betinger dannelsen af udstrakte 

~områder, hvis lige næppe er set på andre af områdets lokaliteter. Senere 

samles nævnte vandlØb og mØdes med smeltevandselven fra gletscheren mel

lem punkt 1010 og 1210 (Geod. Inst. kort 63 V.2. Fiskenæsset) for tilsam

men at danne en elv, der i en erosionsklØft fortsætter mod Isortuarssuk's 

syd-Østende. FØlges vandlØbene fra bunden af kælvningsområdet mod syd og 

sydØst, kommer man op på 3-4 plateauer, der hver især ligeledes rummer 

veludviklede kær af betydelig stØrrelse. Såvel her som på de nederste 

dele veksler kærene med betydelige arealer med fugtig dv.ærgbuskhede. Nær

mest Isortuarssuk, hvor vandlØbene har samlet sig, findes også udstrakte 

områder med typisk tØr Betula nana-hede. 

Fra den centrale flade del.af ~lvningsområdet stiger landskabet 

mod vest og sydvest temmelig jævnt til en hØjde af 5-600 meter over havet. 

Pilekrat mangler, fugtig dv.ærgbuskhede forekommer, men den vegetations

type, der helt overvejende pr.æger disse enorme oftest meget tørre, gruse

de skråninger, er den tØrre dv.ærgbusk-lav-hede, der i mange tilfælde 

bliver særdeles rig på graminoider og får et karakteristisk steppeag-

tigt præg. 

på den modsatte side, dvs. i områdets øst- og sydØstlige del, er 

stigningen mod fjeldet betydeligt hurtigere, og vegetationen er her 

langt mere varieret. Langs vandlØbene tr.æffes lave pilekrat med sæd

vanlig undervegetation. Hvor krattene bliver åbne, kan man på beskyttede 

fugtige steder langs bækkene finde flere af urteliens planter repr.æsen

teret, f.eks. Coptis trifolia (trebladet gyldentråd), Sibbaldia procurnbens 

(trefingerurt), Taraxacum sp. (mælkebØtte), veronica sp_ (ærenpris), 

Poa alpina (fjeldrapgr.æs) samt Luzula parviflora (småblomstret frytle). 

Den fugtige hede er pænt repr.æsenteret, men også på disse mere eller 

mindre vestvendte skråninger findes betydelige blokrige områder med 

tør lavrig dv.ærgbuskhede. 
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A. TØR DVÆRGBUSKHEDE 

De tørre heder i kælvningsområdet adskiller sig generelt fra somme

rens øvrige besøgte tØrre heder ved at have en stØrre reprcesentation af 

graminoider samt en v.æsentlig anderledes fordeling mellem dv.ærgbuskene. 

på de udstrakte tørre skråninger må Betula nana som regel dele eller 

overgive rollen som dominant til især Rhododendron lapponieum. Ligele

des får Dryas integrifolia en bemærkelsesv.ærdig stor indflydelse. Det 

samme gælder i nogen grad Ledum palustre. Kun på de flade områder i 

bunden af kælvningsområdet ses "typiske" Betula nana - Hieroehloe' alpina

heder eller Betula nana - Carex bigelowii : heder, der svarer til de 

for det Øvrige område beskrevne. 

For de gr.æsagtige planters vedkommende er det mest bernærkelsesv.ær

dige den tidligere nævnte store forekomst af Kobresia myosuroides. 

En almindelig hedetype på de tørre Østvendte skråninger er Rhodo

dendron lapponieum - Dryas integrifolia - Kobresia myosuroides - heden, 

dog stadig med større eller mindre mængder af de Øvrige hedebuske og 

andre arter. Stedvis sås næsten rene Kobresia myosuroides - Dryas inte

grifolia - bevoksninger, hvor Kobresia klart dominerede billedet, og hvor 

Rhododendron, Betula og Hieroehloe kun optrådte som enkeltstående indi-

vider. 

FØlgende er baseret på observationer i 12 partier med tør hede. 

DVÆRGBUSKE: Betula nana og Rhododendron lapponieum er de mest gen

nemgående arter, der~st , følger Salix glauea og Vaeeinium uliginosum. 

på de tØrre Østvendte skråninger spiller Dryas integrifolia i mange 

tilfælde en dominerende rolle. Desuden forekommer Ledum palustre. Ledum 

groenlandieum og Empetrum nigrurn spiller næppe nogen nævnev.ærdig rolle 

i ~lvningsområdets heder ej heller de fugtige. 

GRAMINOIDER: Trods den flere gange fremhævede Kobresia myosuroides 

er det Carex bigelowii, der er den mest gennemgående art. på de nedre 

flade dele tr.æffes Kobresia myosuroides næppe, hvorimod Carex bigelowii 

her er klart dominerende. Derimod får Kobresia myosuriodes som regel over

taget på de tørre skråninger, uden at ~vnte Carex dog forsvinder. Af 

graminoider optr.æder dernæst i~r Carex seirpoidea, Hieroehloe alpina 

og Poa glauea. Mindre hyppigt trcæffes f.eks. Festuea brachyphylla, Jun

eus trifidus og Luzula spieata. Visse af disse, samt Carex supina, 

~arex nardina og Trisetum sp-, leder tanken hen på den ekstremt tØrre 

dv.ærgbuskhede i det tidligere beskrevne område. Det er da også karakte-
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ristisk for mange af hederne på de udstrakte bØrre skråninger i ~lv

ningsområdet, at de netop kan betragtes som overgangstyper mellem den 

"almindelige". tØrre hede, den ekstremt tØrre hede og den steppeagtige 

skr.æntvegetation. 

Et interessant fund fra et af de steppeagtige samfund er Carex ru

pestris (klippestar), der ikke tidligere er registreret syd for Sukker

toppen Iskappe. på findestedet var dominanterne Kobresia myosuroides, 

Juncus trifidus, Hierochloe alpina, Dryas inte9rifolia, Salix uva

ursi og Carex rupestris selv. Desuden forekom rigeligt med laver. 

URTER: Urterne er - ligesom i de Øvrige områders tØrre. he~er -

kun sparsomt repr.æsenteret. Nævnes skal blot Campanula gieseckiana, 

Pyrola grandiflora, Cerastium alpinurn samt Polyqonum viviparum. 

• 

Den EKSTREMT TØRRE DVÆRGBUSKHEDE er i nogen grad indeholdt i oven

stående brede opfattelse af den tØrre dv.ærgbuskhede, og den skal ikke 

beskrives i enkeltheder her. Der er tale om heder på særligt tørre 

vindudsatte, grusede og blokrige rygge eller flader, hvor vegetations

d:ekket er ringe. 

Også i kælvningsområdet er Salix uva-urs! typisk for disse steder. 

Desuden skal for dv.ærgbuskenes vedkommende blot fremhæves den hyppige 

forekomst af Dryas integrifolis. Udvalget af graminoider svarer lige

ledes godt til forholdene i de ekstremt tØrre heder uden for kælvnings

området, blot kan Carex nardinas betydelige forekomst understreges. 

Urterne spiller kvantitativt ingen rolle. Hist og her ses campanula 

gieseckiana, Artemisia borealis eller Silene acaulis for blot at nævne 

et par arter. 

B. FUGTIG DVÆRGBUSKHEDE 

Betydelige områder med fugtig dv.ærgbuskhede tr.æffes især vekslende 

med '~rene i den centrale nedre del samt på de lidt hØjere liggende 

plateauer mod syd og øst. Mindre partier med denne vegetationstype 

findes dog også i skifte med de tØrre områder på skråningerne. 

De fugtige heder i ~lvningsområdet kan generelt benævnes Betula 

nana - Vacciniurn uliginosum - heder med carex bigelowii som absolut 

dominerende graminoid. 

DVÆRGBUSKE: Udover Betula nana og Vaccinium uliginosum forekommer 

Rhododendron lapponicum ofte i stor mængde. I de fleste tilf.ælde vil 

man også finde Salix arctophila '(tundrapil) • De Øvrige dværgbuske er 

kun meget svagt repr,æsenteret. 
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GRAMINOlOER: Carex bigelowii er overalt den klart fremherskende 

art. I underordnet mængde optr.æder en eller flere af fØlgende arter, 

Carex norvegica, Carex capillaris, Carex rariflora og Carex scirpoi

dea. Desuden optr.æder Kobresia simpliciuscula og Eriophorum anqusti

folium. Et par steder sås mindre områder med Scirpus caespitosus. 

URTER: Urterne repr.æsenteres fØrst og fremmest af Polygonum vivi

parum. Endvidere optr.æder hist og her f.eks. Tofieldia pusilla, 

Stellaria longipes og Pedicularis flamrnea. 

C. KRAT 

Krat har i kælvningsområdet kun ringe betydning og tr.æffes kun 

langs bækkene som beskrevet tidligere. 

KrathØjden overstiger næppe 1 meter, og ofte er der tale om ret 

åbne krat, hvor den kratdannende art, Salix glauca, er iblandet indi

vider af Betula nana og Ledpm groenlandicum. Dv.ærgbuskene Vaccinium 

uliginosum, Empetrum nigrum og Salix arctophila kan optr.æde som under

vegetation. 

Den vigtigste grarninoid er Calamagrostis langsdorfii. Desuden fo

rekommer Poa pratensis, Carex bigelowii og Luzula parviflora. 

Blandt urterne ses især Pyrola grandiflora, Stellaria longipes og 

Polygonum viviparum. Hvor krattene bliver åbne, kan på gunstigt ekspo

nerede steder med passende fugtighedsforhold tr.æffes en r.ække af urte

liens planter (se indledningen til dette afsnit). 

D. KÆR 

I hele den centrale del af kælvningsområdet, dvs. fra de nederste 

dele til plateauerne op til ca. 400 meters hØjde, indtager ~rene en 

særdeles vigtig plads i vegetationsbilledet. Ingen andre steder er der 

set områder, der rummer så tætliggende og vidtudstrakte ~ som her. 

Som i de tidligere beskrevne kær er det også her Eriophorum an gu

stifolium og Carex rariflora, der er de gennemgående og i reglen også 

dominerende arter - ligeledes som tidligere med en klar overv.ægt af 

Eriophorum. 

Kærene veksler mellem næsten rene Eriophorum angustifolium - ~r 

og de vidtudbredte Eriophorum angustifolium - Carex rariflora - ~r 

samt kombinationer med Carex norvegica eller Carex saxatilis, der beg

ge stedvis kan stå meget tæt. 
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I den nedre del af området, hvor bunden er leret og gennemstrømmes 

af utallige forgreninger af de ovenfra kommende vandlØb, får calama

grostis negleeta stor indflydelse og vokser sammen med Eriophorum angu

stifolium, samt store mængder af Euphrasia frigida. 

GRAMINOIDER: Udover de allerede nævnte, Eriophorum anqustifolium, 

carex rariflora, Carex norvegica, Carex saxatilis og Calamagrostis 

negleeta, forekommer hist og her Scirpus caespitosus, Juncus castaneus, 

Kobresia sirnpliciuscula og Carex bigelowii. 

DVÆRGBUSKE: I denne gruppe er Salix arctophila mest fremherskende. 

Desuden mØdes i reglen såvel Vaccinium uliqinosum som Betula nana. 

URTER: Polygonurn viviparurn er den almindeligste urt i ~rene. Des

uden optr.æder Tofieldia pusilla, Pedicularis flammea samt temmelig hyp

pigt pinguicula vulgaris (almindelig vibefedt). Endelig kan den omtalte 

karakteristiske forekomst af Euphrasia frigida nævnes. 

Fig. 4. Kælvningsområdet 10.6.1983. 
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6. UndersØgelser af rensdyrbestanden 

Hovedformålet med rensdyrundersØgelserne er fastlæggelse af rensdyre

nes områdeudnyttelse samt indsamling af data til belysning af dyrenes fØ

demuligheder og fØdevalg. Oplysninger herom er nØdvendige som grundlag 

for vurdering af det foreslåede vandkraftanLægs betydning for rensdyrene. 

Til dette formål er der dels foretaget rekognoscering og bestands

opgØrelse fra helikopter dels foretaget besigtigelse af vegetationens 

tilstand og studier af rensdyrbestandens struktur samt forelØbige under

sØgelser af renernes fØdevalg og aktivitetsIDØnster. 

6.1 Metoder 

BestandsopgØrelse 

Rensdyrtællingen 24. november 1983 blev foretaget fra helikopter 

(Jet Ranger, Bell 206B) med 1 navigatØr/observatØr i ven,stre side på for

sædet og 1 observatør i hØjre side på bagsædet. NavigatØr/observatør ind

tegnede ruten og tidspunkter for passage af bestemte punkter på et kort 

og optalte på venstre side. ObservatØren på bagsædet talte i hØjre side. 

Tidspunkt og flokstØrrelse for hver flok blev indtalt i diktafon. Herved 

kunne observationerne senere stedfæstes med rimelig nØjagtighed på kortet. 

Flyhastigheden var ca. 150 krn/t, og flyvehØjden varierede mellem 

100 og 300 m over terr.æn. Observationsforholdene var optimale uden sky

~e og med 100% snedække i hele området. I Nuuk faldt ca. 10 cm sne 

natten mellem 22. og 23. november, og seneste sne antages at v.ære faldet 

på samme tidspunkt i observationsområdet. 

Flyruten blev lagt således, at der hovedsagelig blev flØjet i de 

områder, hvor de stØrste koncentrationer af dyr forventedes (stratified 

random sampling). Mellem koncentrationsområderne blev ruten lagt således, 

at det blev kontrolleret, om de forventet tomme områder rent faktisk var 

tomme. Hovedkriteriet for om et område forventedes at rumme koncentra-

tioner af dyr, var tilstedev.ærelsen af egnet vinterfØde. Dette blev kon

stateret ved sommerens feltarbejde, hvor det blev undersØgt, om lav

dækket i de forskellige områder bar pr.æg af at blive udnyttet. Områ

derne 3, 5, 6 og 10 er feltrekognosceret i juni, mens områderne 3, 5, 

6, 7, 9, 10 samt 11, 12 og 13 er feltrekognosceret i juli/august. Områ

deinddelingen fremgår af Fig. 6 og er delvis baseret på terr.ænforhold. 
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Fig. 6. Områdeinddeling for rensdyrundersøgelser. 3, 4 og 5 er kælvningsområde. 

9 og 10 vigtigste vinterområder. 
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Flyveruten blev lagt således, at alle v.æsentlige dalstrØg under 

500 m.o.h. blev gennemflØjet. Over denne hØjde er lavforekomsterne spar

somme. Hovedv.ægten blev lagt på den Østlige halvdel af området mellem 

indlandsisen og kysten. Det vides fra tidligere flyvninger og feltar

bejde, at kystområderne udnyttes i ringe udstroækning. Flyveruten er vist 

på Fig. 7. I de beflØjne områder skØnnes 90% af de tilstedev.ærende dyr 

at v.ære observeret. Denne procent kan diskuteres og varierer formodentlig 

med terr.ænforholdene og tætheden af dyr. For området som helhed antages den 

at v.ære realistisk. 

Hertil kommer, at der findes et antal dyr i områder, som ikke befly

ves eller ikke er oversigtbare ved flyvningen. 

Bestandens struktur 

Alle observerede dyrs kØn og alder blev så vidt muligt bestemt. Der 

blev anvendt fØlgende inddeling: 

Kalve (kØn ubestemt) • 

Hundyr: årsdyr samt 2-årigei 3 år og ældre. 

Handyr (bukke): årsdyr samt 2-årige; 3 år og ældre. 

Penis er normalt synlig hos alle handyr. Aldersbestemmelsen er baseret 

på krop- og gevirs tØrrelse og -form. 

Der knytter sig nogen usikkerhed med hensyn til de 2-årige dyr. 

FlokstØrrelse blev noteret for alle observerede flokke. Tvillinge-

fØdsler er sjældne hos rensdyr. Antallet af kalve i en flok svarede såle

des til antallet af hundyr med kalv. Kalvene blev normalt henfØrt til de 

ældre dyr, da observationer ar yngre dyr med kalv var uhyre sjældne. Ob

servationer blev i juni foretaget i område 3, 5, 6 og 10 og i juli-au

gust i område 3, 5, 6, 7, 9 og 10. 

Gevirstatus 

For alle hundyr blev det noteret, om de havde gevir. Kalvenes gevir

status blev noteret i 2. feltperiode. Observationerne er fra omr å de- 3, 5, 

6, 7, 9 og 10. I fØrste periode inkluderer gruppen uden gevir både indi

vider, der netop havde kastet geviret, og dyr, der ikke ville sætte ge

vir, kullede. I anden periode består gruppen uden gevir udelukkende af 

kullede individer. 
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Fig. 7. øverst tæthed er af rensdyr ved tælling november 1983. 
Nederst: Flyverute ved tællingen. 
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FØdevalg 

For alle fouragerende dyr blev det anfØrt, hvilket af fØlgende plan

tesamfund, dyret fouragerede på, 1) kær, 2) krat, 3) fugtig dv.ærgbusk

hede, 4) tør dv.ærgbuskhede og 5) fjeldmark. Denne inddeling er lidt for

skellig fra den inddeling, der blev anvendt ved vegetationskortLægningen 

i 2. feltperiode. Denne sidste inddeling forelå imidlertid fØrst efter 

feltperioden. Der er dog så stor overensstemmelse mellem inddelingerne, 

at det er rimeligt at anvende tallene. 

Langt de fleste data stammer fra en enkelt observation pr. obser

veret flok. 

De fleste observationer er fra perioden 10.00-20.00 i område 5 og 6. 

Aktivitetsstudier 

Den anvendte metode er en blanding af "ad libitum sampling" og 

lIinstantaneous sean sampling" beskrevet af Altmann (1974). 

For alle uforstyrrede flokke blev det foruden tidspunkt noteret, 

hvor mange dyr, der henholdsvis fouragerede, hvilede (drØvtygning), stod, 

gik, lØb, diede eller andet. Datamængden er således sammensat af een 

observation pr. flok hovedsagelig fra tidsrummet 10.00 til 20.00 i 

område 5 og 6. Observationstidspunkt er det samme for alle dyr, og alle 

observerede dyr antages at v.ære observeret i lige lang tid. 

Metoden er dikteret af den tid, der var til rådighed, og det ind

samlede materiale tillader ikke, at der drages endelige konklusioner. 

Det anses dog at v.ære forsvarligt at betragte materialet som udtryk for 

tendenser i den tid, dyrene bruger på forskellige aktiviteter. 

6.2 Klimaforhold i observationsperioderne 

Observationer blev foretaget i perioderne 4.6.-16.6.1983 og 

1 7. 7. -1 6. 8. 1983. 

I den fØrste periode var der gennemgående roligt vejr. Sneen var 

bortsmeltet overalt dog med enkelte snefaner i de hØjereliggende områ

der, Pingorssuaq og Pingorssuak kitdleq. Forholdene var markant forskel

lige i den vestlige del af området, hvor der stadig var sne~kke helt ned 

til KANG's bred. KANG var isdækket bortset fra en smal, op til 25 m bred~ 

br.æmme langs bredden i den Østlige ende. Isen forsvandt helt mellem 17.6. 

og 5.7. 

De fØrste insekter blev observeret omkring 12.6. 

Anden feltperiode var generelt pr.æget af usædvanlig meget nedbØr i 

form af regn. Insektaktiviteten var hØj i hele perioden bortset fra de 

enkelte dage med vind. 
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6. 3 Resultater 

BestandsstØrrelse og fordeling af rensdyr 

Området syd for Ameralikfjorden er delt i 15 delområder på bag-

grund af terr.ænforhold og forekomster af rensdyr. 

Flyruter for optælling og rekognoscering er vist på Fig. 7. 

Optællingsresultater og arealforhold fremgår af Tabel 1 næste sideo 

For optællingen 24.11.1983 er desuden angivet skØn og tætheder for 

de enkelte områder. Ved optællingen i april 1982 var snedækket kun 

30-40%, og da der ikke foreligger skØn for de enkelte områder, er tæt

hedsberegninger udeladt. Optællingen antages dog at give et rimeligt 

indtryk af bestandens relative fordeling i de enkelte områder. Flyv

ningen 11.1.1984 var en rekognoscering, og skØn og tæthedsberegninger 

er derfor ikke forsvarlige, men tallene afspejler utvivlsomt dyrenes 

relative fordeling. Fig. v og n angiver procentuel fordeling af obser

vationer for april 1982 og januar 1984. Ameralikbestanden er pr. 

24.11.1983 opgjort til 2.100 dyr. 

Fig. 7 viser tæthederne af dyr i november 1983. Feltarbejdet i 

juni og i j ull--august har givet et indtryk af, hvor dyrene befandt sig ~)2 

disse tidspunkter. I begyndelsen af juni blev områderne 3; S. 6 og 10 

beSØgt. I område 3 blev den 9.-12. juni observeret mindst 700 dyr o I 

område 5 og 6 skØnnes at have v,æret i alt ca. 150 til 300 dyr, mens der 

i område 10 skØnnes at have v.æret ca. 200 dyr. Dette sidste tal skal 

dog tages med forbehold, da der kun er foretaget en gennemvandring af 

området. 

I juli-august blev områderne 3, 5, 6, 7, 9, 10 og gr.ænseornrådet 

mellem 11 og 13 beSØgt. Mellem 11 og 13 blev observeret et enkelt dyr i 

august, men området er tydeligt kun lidt brugt af rensdyr, og fra et tid

ligere beSØg i den sydlige del af område 11 vides det, at der også her 

kun færdes få dyre Tilsvarende ~lder område 12. I alle de Øvrige be

søgte områder var der tydelige tegn på rensdyraktivitet, og der blev 

observeret dyr alle vegne. Områderne 3/ 5 og 6 bærer det stærkeste 

pr.æg af rensdyraktivitet (jvf. bot. afsn.). Område 1 og 2 er ikke be-

søgt· 

Fordelingen af dyr i maj/juni svarer antagelig til april-forde

lingen, men med en meget stor koncentration i område 3 og 5 og med 

tilsvarende lavere tæthed i områder vest for område 4 og 6. 

I juli-august er dyrene formodentlig spredt over alle områderne 

1-10. 
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Tabel 1. Antal og tætheder af rensdyr i hvert enkelt delområde i november 1983. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Yderst til højre er angivet antal observerede dyr ved rekognoscering 

i januar 1984 og ved tælling i april 1982. 

Antal Skøn Ikke befløjet Total afru~det 
dyr/km 2 Antal obs. Antal 

obs overset skøn km rec. jan. 84 april 

11 5 40 56 223 0,25 - O 

O - 20 20 224 0,09 - 23 

O - 10 10 36 0,3 O 83 

20 5 20 45 108 0,42 20 44 

6 5 20 31 51 0,61 17 85 

102 10 20 132 62 2,13 3 23 

23 5 10 38 115 0,33 46 O 

21 5 20 46 168 0,27 - 42 

652 65 50 767 200 3,84 446 5 

584 60 50 694 372 1 ,87 179 52 

29 5 25 59 461 0,13 20 O 

156 15 20 191 93 2,05 26 O 

- - O O 141 O O O 

- - O O 556 O - O 

- - O O 264 O - -

1604 180 305 2089 3074 0,68 x 757 357 

x 1,74 dyr/km 2 , hvis områder uden dyr (13-15 og delvis 11) udelades. 

obs. 
82 
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område 1 er grcænseområde til tamrendistriktet og havde i slut

ningen af 70'erne meget rige lavforekomster (A. Triumf, pers. medd.). 

Område 2 skØnnes på grund af terr.ænforholdene at v.ære uden betydning 

for rensdyr, når bortses fra den vestlige del ned mod Isortuarssuk. 

Fra en tidligere belling fra april 1982 og en rekognoscering i 

januar 1984 er den relative fordeling af dyr samt flyveruter vist på 

Fig. 8 og Fig. 9. 

Bestandens struktur 

JUNI. Fig. 10 viser de observerede dyr i henholdsvis område 3 + 5 

(+ Østlige del af 6) og område 6 (- Østlige del) fordelt på kØn og alder. 

Der ses en meget markant forskel i fordellingen i de to områder. I 

område 6 er der ikke set kalve, mens kalvene udgjorde næsten 23% i om

råde 3 + 5. Der er ikke nogen V<æsentlig forskel i andelen af unge hundyr, 

hvor der er set henholdsvis 11,5% og 19% i område 6 og 3 + 56 Andelen af 

ældre hundyr er 54,2 i område 6, mens den er 52 i område 3 + 5. Andelen 

af unge hanner er lavere end andelen af unge hunner i begge områder. I 

område 6 er den 7% og i område 3 + 5 2%. I område 6 er der set 28% gamle 

hanner, mens der i område 3 + 5 kun er set 4%. 

I område 3 + 5 havde 44% af de observerede ældre hundyr kalv, mens 

under 5% af de yngre hunner havde kalv. I område 6 havde ingen dyr kalve. 

JULI-AUGUST. Tabel 2 viser de observerede dyr i henholdsvis område 

3 + 5, 6, 9 og 10 samt alle områder tilsammen. Det generelle indtryk er, 

at fordelingen af dyr er mere ens i de forskellige områder end i juni. 

De enkelte tal skal ikke her sammenstilles fra område til område. For

delingen for de sammenslåede områder er vist i Fig. 10. 

Det ser ud til, at hundyr og kalve er koncentreret mest mod øst, 

mens hannerne er Længere mod vest. Videre var der flest dyr i det Øst

lige område. 

Kalveandelen varierer mellem 18% og 34%. Andelen af unge hundyr svinger 

mellem 5,5% og 11%, mens der er mellem 27% og 48% ældre hunner. 

De unge handyr udgØr mellem 7 % og 24% og de ældre mellem 4% og 27% 

af observationerne. 

Kalveprocenterne for de ældre dyr er henholdsvis 65, 69, 59 og 65 i 

område 3 + 51 6, 9 og 10. 
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Fordeling af observerede rensdyr i april 1982 og januar 198/. H?" an]ive r, 
at området ikke er overfløjet. 
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Køns- og aldersfordeling i juni i kælvningsområdet (3/5) og uden for 
kælvningsområdet (6). I august er alle områder slået sammen (se Tabel 

2) • 



-51-

Tabel 2. KØns- og aldersfordeling (%) af observerede dyr i august --------------- --- .... -- - - - ------------------
;"oE.4-e ! t_ .e.å _ o~<!e.!. 

kalve ung hun gml hun ung han grnl han s.. 
3/5 34 6 48 9 4 346 

6 24 11 38 13 15 592 

9 18 5 31 24 22 55 

10 18 10 27 18 27 113 

alle omr 26 9 40 12 13 1107 

Observationerne fra de enkelte områder tyder på, at dyrene nu i mod

sætning til juni er spredt over et stort område, og at segregationen i 

alders- og kØnsgrupper ikke ~gere er fremherskende. Den fordeling, der 

er udtrykt i de samlede observationer fra alle områder, antages derfor 

at v.ære repr.æsentativ for hele bestanden. 

Kalvene udgØr således 26% af bestanden, mens de yngre dyr udgØres af 

henholdsvis 9% hunner og 12% hanner. 

De ældre hunner udgØr det stØrste element i bestanden med 40% imod 

kun 13% ældre bukke. 
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FlokstØrrelse 

Fig. 11 viser antallet af flokke og antallet af individer inden for 

hver flokstØrrellesgruppe. 

flokstørrelse 
juni 

n~122 (606) 

flokstørrelse 
aug 

n-3gS (1006) 

flokke D 
individer. 

Fig. 11. Fordelingen af dyr i forskellige flokstØrrelser (x-aksen). n an

giver antallet af observerede flokke. I parentes er angivet det 

observerede individantal. 

I juni er over 60% af dyrene set i flokke med 6 eller flere dyr. Den 

hyppigst observerede flokstØrrelse er 3-5 dyr. 

I juli-august er tilsvarende kun set knap 30% af samtlige dyr i flokke 

med 6 eller flere individer. Hyppigste flokstØrrelse er her 2 dyr. 

De fleste dyr er set i flokke med 2 dyr eller 3-5 dyr med henholds

vis 25 og 33% af observationerne. Flokkene med to dyr består hovedsage

lig af moderdyr med kalv. 
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Gevirstatus hos hundyr 

Se Fig. 12. 

JUNI: I område 3 + 5 (~lvningsområdet) er de gevirlØse den største 

gruppe med i alt 55% af observationerne. Heraf er de 53% ældre dyr. Der 

er kun set enkelte dyr (ældre) med 1 stang i geviret. Gruppen med gevir 

(44%) fordeler sig ligeligt mellem unge og gamle. 

I område 6 er kun 2% af dyrene gevirlØse (ældre). Der er ikke set 

dyr med 1 stang. 98% af dyrene havde gevir i bast, heraf var de 60% ældre 

dyr og de 38% yngre dyr. 

Der er altså en markant forskel i gevirstatus i og uden for ~lvnings

området. 

JULI-AUGUST: Her pr.æsenteres kun fordelingen for observationerne fra 

alle områder slået sammen, da bestanden ser ud til at v.ære blandet og 

spredt over hele området. Der er ikke taget hensyn til, om dyrene havde 

kalv eller ej. 

Gruppen uden gevir udgØr i alt 21% af bestanden (2% kalve, 6% unge dyr 

og 13% ældre dyr). Tretten % af dyrene havde 1 stang i geviret ( 1% kalve, 

2% yngre og 11% ældre dyr). Endelig havde 67% af dyrene gevir (12% kalve, 

12% yngre dyr og 43% ældre dyr). 

Det er på et mindre materiale testet, om de observerede frekvenser af 

dyr uden gevir afveg fra frekvensen for den samlede bestand (0,21) for 

grupperne: unge dyr uden kalv, ældre dyr uden kalv og ældre dyr .med kalv 

(Tabel 3). 

Tabel 3. Gevirstatus for forskellige grupper af hundyr. 

gevi unge dyr ældre dyr ældre dyr 

u. kalv u. kalv m. kalv 

uden gevir 3 (7%) 13 (24%) 23 (20%) 

1 stang 6 (15% ) 7 (12%) 34 (9%) 

med gevir 32 (78%) 34 (62%) 118 (71%) 

Andelen af gevirlØse er for hver gruppe testet i forhold til det for

ventede antal (21%) for den samlede bestand. Afvigelsen for ældre dyr bå-
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Fig. 12. Hundyrenes gevirstatus i juni i kælvningsområdet (3/5) og uden 
for kælvningsornrådet (6). I august er alle områder slået sammen, 
og kalvenes gevirstatus er medtaget. 
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de med og uden kalver ikke signifikant, mens der for gruppen af unge 

dyr uden kalver en signifikant mindre (p = 0,017) andel af gevirlØse dyr. 

Fordelingen af hundyr med og uden gevir uden for ~lvningsområdet 

er signifikant forskellig fra den fordeling, der blev fundet for bestan

den som helhed senere på sommeren (21% uden gevir) (p = 0,0000245199). 

Gevirstatus hos bukke 

Allerede i begyndelsen af juni havde bukkene ret store gevirer. Hos de 

ældre bukke var det ikke ualmindeligt med et gevir med stangLængde op til 

60 cm. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at der i august blev observeret een 

buk uden gevir. Alle Øvrige bukke havde gevir. 

I 
!' 

. i 
\ 
I 

Fig. 13. Renbuk i august. 
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. Valg af vegetationstype ved fouragering 

Fig. 14 viser fordelingfen af fouragerede vegetationstyper i henholds

vis juni og juli-augusto 

juni 
n=116 

aug 
n=z661 

~-------"'" fjeld_~k o 

Fig. 14. Rensdyrenes valg af vegetationstype i juni og august. 

t dv.hede og f dv.hede er henholdsvis tør og fugtig dværg

buskhede. 

I juni er kær og krat de hyppigst fouragerede samfund med tilsammen 

over 2/3 af samtlige observationer. Der er ikke observeret dyr, der 

fouragerede fjeldmarkvegetation. 

I juli-august er rensdyrenes fØdevalg signifikant forskelligt fra juni 

(p = 0,0001). Kær er hyppigst fouragerede type med knap 40% af samtlige 

observationer, fugtig og tør dv.ærgbuskhede fourageres nogenlunde lige meget 

med hver godt 20% af observationerne. Krat fourageres i mindre grad end i 

august. 

Der kan ikke påvises nogen kØnsbestemt forskel i fØdevalg i juni. 
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AktivitetsmØnster 

ForelØbige undersØgelser af rensdyrenes aktivitetsmØnster er illu~ 

streret i Fig. 15. 

aktivitetsmønster 
juni 
n~24g 

aktivitetsmmnster 
aug 
n~863 

Fig. 15. Renernes aktivitetsmØnster i henholdsvis juni og august. 

JUNI: Materialets omfang er begr.ænset, men der er en serdeles tyde

lig tendens i tallene, idet kun fouragerende og hvilende dyr er observe

ret i v.æsentligt omfang med henholdsvis 69% og 28%. 

JULI-AUGUST: De fouragerende dyr udgØr hovedparten af observationer

ne med 77%, mens gang og hvile udgØr henholdsvis 10% og 9%. De Øvrige 

aktiviteter er under 5%. 
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6.4 Diskussion 

Bestandens stØrrelse og anvendelse af området 

Den nuv.ærende bestandsstØrrelse på ca. 2.100 dyr svarer til 0,68 

dyr pr. km for hele det potentielle forekomstornråde (1-15) og 1,74 dyr/ 

km for det område, hvor dyrene rent faktisk forekommer (1-12 exel. 3/4 

af 11). 

Sammenlignes med tal fra andre rensdyrornråder i Norge og Nordamerika, 

kan tætheden for det faktiske udbredelsesområde formentlig betragtes som 

passende for mængden af fØderessourcer. Dette gBlder primært lavforekomster

ne, da sommergr.æsningen nBppe er begr.ænsende for bestandens v.ækst. En be

standstilv.ækst vil k~ve, at de uudnyttede kystområder bliver anvendt om vin

teren, idet man ellers vil forvente en total overgr.æsning af lavområderne 

i indlandet. En total overgr.æsning vil antagelig også ske med den nuv,æ-

rende bestandsstØrrelse, hvis bestanden forbliver i indlandet om vin-

teren. 

Vintergr.æsningen kan ikke ses isoleret fra sommergr.æsningen, da akku

mulering af fedt i sommerens lØb er en v.æsentlig forudsætning for dyrenes 

muligheder for at klare vinteren. Seks dyr (bukke) skudt 10.-12. august 

1983 af lokale jægere havde intet eller op til 10 mm spæk på ryggen. IfØl

ge fangerne var et fedtlag på flere cm ikke ualmindeligt i slutningen af 

1970'erne, og det manglende fedtlag er så meget mere bemærkelses~rdigt, 

som det normalt er bukke, der udvikler det kraftigste fedtlag. Det kan dog 

ikke udelukkes, at tilsvarende ville udvikles i lØbet af d.e 6-8 uger, der 

var ~ilbage inden brunsttiden. på trods heraf må det ringe fedtlag betrag

tes som en indikation af, at dyrene af en eller anden grund· ikke har ind

taget en optimal mængde fØde. på grundlag af de botaniske undersØgelser må 

det betragtes som mindre sandsynligt, at fØdemængden er begr.ænsende. Un

dersØgelsen af dyrenes aktivitetsmØnster tyder på trods af det begrcensede 

materiale på, at der sker en Øgning i energiforbrugende aktiviteter (gang, 

lØb) i lØbet af sommeren, og dette kan utvivlsomt tilskrives insektplagen, 

som fØrst blev betydende i tiden mellem de to feltperioder primo juni og 

ultimo juli/primo august. Endelig har det utvivlsomt en betydning, at de 

seneste to vintre har v.æret usædvanlig hårde. selvom der ikke i ornrå-

det er tegn på forØget vinterdØdelighed, er der ikke tvivl om, at dyrene 

udsættes for en meget hård belastning i sådanne vintre. Det manglende 

fedtlag antages at skyldes en kombination af de seneste hårde vintre og de 

energiforbrugende aktiviteter, der påfØres rensdyrene ved forstyrrelser fra 
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insekter. SpØrgsmålet kan dog ikke besvares sikkert på det foreligende grund

lag/ og med de nuv.ærende vinterressourcer vil det næppe have nogen betydelig 

negativ effekt på bestanden. I vintre, hvor sne eller islag gør vegeta

tionen util~gelig, eller hvis lavområderne overg~sses, kan det mang-

lende fedtlag derimod have en katastrofal betydning for bestanden med om

fattende vinterdØdelighed, som det er set i Sisimiutbestanden. 

såfremt hele det potentielle forekomstornråde inddrages, må det kon

kluderes, at der er basis for en bestandstilv,ækst. Kommer bestanden til 

at overstige 3.500 dyr svarende til en tæthed på 1,2 dyr/km, må man regne 

med V<Esentlige overgr.æsninger og risiko for bestandssamrnenbrud. 

Fig. 16. Område 9 syd for KANG, ca. 700 m.o.h. I dette område observeredes 

mange rensdyr ved flyvninger i november og januar. De lyse pletter 

i forgrunden er bevokset med laver, hovedsagelig af sl~9terne Steren

c~ulnn, Cla~onia oa ~etraria. 10. august 1983. Foto: Peter A~stru~. 
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Fordeling i området 

Rensdyrenes fordeling i området er dokumenteret ved flyvning i områ

det i januar, april og november og ved feltarbejde i juni, juli og au-

gust. Feltarbejdet giver et ret usikkert indtryk af forholdet mellem antallet 

af individer i de enkelte områder, mens flyvningerne giver et godt indtryk 

af fordelingen. 

Der er en tydelig årstids variation i rensdyrenes udnyttelse af områ

det både med hensyn til antallet af dyr og dyrenes kØn og alder. Den fØlgen

de beskrivelse ~lder perioden april 1982 til januar 1984. Dette mønster 

vil antagelig ~lde i de nærmeste år fremover, men vil i Øvrigt ændre sig 

i sammenhæng med bestandsstØrrelse og lokalisering af specielt vinterfØde. 

I vinterperioden november til marts er langt de fleste dyr at finde 

i områderne 9-12, hvor der ved besigtigelse i sommeren 1983 blev konstate

ret rige lavforekomster, som ikke ~ar pr~Q af ti~ligere nedtrampning og 

fouragering. Det er derfor rimeligt at antage, at disse områder fØrst i de 

seneste år er begyndt at blive benyttet i v.æsentligt omfang. Dyrene færdes i 

denne periode koncentreret og i relativt store flokke. Næsten alle dyr ses 

i dalstrØgene. Specielt er der mange dyr i de centrale dele af område 9 

og 10. Det relativt lave antal observationer i januar sammenlignet med 

november typer på, at dyrene går mest spredt i januar, da observations

forholdene i Øvrigt var ens. I områderne Længere mod øst (område 5-7) 

er der konstateret et V<æsentligt slid på lav~kket, og dette passer med 

antagelsen om, at der i de senere år er sket en forskydning mod vest 

i rensdyrenes vinterområder. Forskydningen er således nØdvendiggjort 

af forringelsen af fourageringsmuligheder mod øst. Årsagen til for

ringelsen af fØdemulighederne er mest sandsynligt overgr.æsning i 

forbindelse med bestandstilv.ækst. Såfremt v.æksten i bestanden fortSEt

ter, må det forventes, at dyrene vil t~kke Lengere og ~ngere mod vest 

om vinteren. I denne forbindelse er en kort~gning af snedækket af betyd

ning. på Fig. 17 er vist de nuv,ærende og fremtidige (ved bestandstilv.ækst) 

trcækveje. 

Kangerluarsunnguup tasersua vil utvivlsomt spille en v.æsentlig rolle 

for et sådant tr.æk, idet en islagt sø normalt er lettere at passere end 

f.eks. hØjfjeldområderne syd for sØen, som dels er vanskeligt pass~ble 

af terr.ænmæssige grunde dels på grund af risikoen for snernasser i passe

ne. Erfaringer fra Nordamerika viser også, at sØer ofte anvendes som 

t~veje. I Øvrigt vil trcækvejene normalt fØlge dalstrØg og pas, hvor 

det er fremkommeligt, og de samme veje benyttes både forår og efterår. 
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Fig. 17. Rensdyrenes trækveje. De stumpe pile angiver et eventuelt fremtidigt træk. Her er vist sensommer- og 

efterårssituationen. Om foråret vil trækk~c gå i modsat retning. Med små pile er angivet, at der om 
vinteren utvivlsonlt er et vist træk tværs over søen. 
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Sidst på vinteren i april-maj vil dyrene opsøge snefri områder, 

hvor plantev.æksten er begyndt at komme i gang, og dette sker tidligst 

i området øst for en linie midt gennem KANG. Dette gælder i særdeles-

hed område 3, hvor dyrene ~lver formentlig i slutningen af maj. Det er 

endnu usikkert, hvor stort et område, der kan karakteriseres som egent

ligt ~lvningsområde, men botaniske undersØgelser viser, at område 3 er 

enestående med hensyn til vegetation med mange gnesser og starer i vidt

strakte ~rområder og med hensyn til tidlig sneafsmeltning og fremvækst 

af friske planter. Området ligger endvidere relativt beskyttet for vind 

og nedbØr og opfylder derved næsten alle krav til et godt ~lvningsom

råde. UndersØgelserne i juni viste, at der næsten udelukkende fandtes 

hundyr og kalve samt årsdyr i området, mens bukke, hundyr uden kalv, 

men eventuelt med årsdyr og unge dyr uden kalv var Længere mod vest i 

område 5 og 6. Arsdyrene i kælvningsområdet fandtes typisk i smågrupper i 

randen af området, men sjældent sammen med moqerdyret og dennes nye kalv. 

Senere på sommeren viser observationerne fra forskellige områder, 

at bestanden i hØj grad spredes og blandes over et stort område. Den 

gennemsnitlige flokstØrrelse falder således i sommerens lØb, hvilket 

dog nok også er en fØlge af insektplage. Spredningen er sikkert dels et 

udtryk for, at der er fØdeemner i et bredt spektrum af biotoper, dels for 

renernes selektering af de små ~områder. 

Spredningen af dyrene må antages at v.ære fremherskende indtil brun

sten i oktober r hvor dyrene igen samles i dalstrØget mellem KANG og 

Pingorssuaq. I september er observeret mange dyr her af A. Holm. 

Efter brunsten går dyrene ~gere mod vest igen til vinterornrå

derne 9 og 10 ad tr.ækvejene, Fig_ 17. 

Bestandens struktur 

Den store usikkerhed med hensyn til den antalsmæssige fordeling af 

dyrene i de forskellige områder og den tydelige segregation af dyrene 

gør det umuligt at anvende juni-tallene som udtryk for hele bestandens 

struktur. Juli-august-tallene, hvor bestanden tydeligvis er meget spredt 

og blandet, skulle derimod give et rimeligt indtryk af bestandens struktur, 

når observationerne for alle områder slås sammen. 

Andelen af kalve svarer stort set til Sisimiutbestandens (Thing, 1982) 

i slutningen af 1970'erne, mens andelen af ældre simler gennemgående er 

lidt mindreD Andelen af yngre dyr er af samme stØrrelsesorden som i 
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Sisimiutbestanden. Ældre bukke-andelen er antagelig hØjere end i 8isi

roiutbestanden, men tallene er ikke helt sammenlignelige, da der ikke er 

anvendt samme aldersinddeling. I Sisimiutbestanden er vinterdØdelig-

heden betydelig større hos kalve og handyr i alle aldersgrupper end hos 

hundyr. Da vinterdØdeligheden generelt er stØrre i Sisimiutbestanden, 

synes antagelsen om større bukkeandel i Ameralikbestanden rimelig, hvilket 

yderligere understØttes af buk/hundyr forholdet. 

KØnsfordelingen i Ameralikbestanden tyder dog også på, at handyr

dØdeligheden er hØjest. Dette skyldes måske til dels en selektiv jagt på 

bukke (A. Holm, pers. medd.). Jagttrykket er imidlertid relativt lille og 

kan ikke forklare hele skævheden. Det er normalt i de fleste rensdyrbe

stande, at den naturlige bukkedØdelighed er hØj' , og man regner normalt med, 

at bukke ikke bliver ældre end 6-7 år, hvilket i hØj grad skyldes, at de 

i brunsttiden tærer en stor del af deres fedtreserver op og derved udsættes 

for en hØj vinterdØdelighed. 

Kalveprocenten på knap 70% i august er hØj sammenlignet med Sisimiut

bestanden, hvor der sidst i 1970'erne var en meget hØj sommerdØdelighed 

blandt kalvene, således at antallet af kalve pr. 100 hundyr faldt fra 

knap 70 på ~lvningstidspunktet til knap 30 i august. Den gennemsnitlige 

kalv simleforhold for 12 forskellige vildrenbestande i Canada, Alaska og Nor

ge viser en lignende udvikling (Thing, op. cit.), nemlig at kalveprocenten 

umiddelbart fØr næste ~lvning er reduceret til mellem 20 og 30 kalve pr. 

100 hundyr svarende til, at kalveandelen reduceres med ca. 60% i det fØr-

ste l~veårl Forskellen mellem Sisimiutbestandene og de Øvrige bestande er, 

at reduktionen i kalveandel i Sisirniut sker allerede i lØbet af sommeren, 

mens den i de Øvrige bestande fØrst sker i lØbet af vinteren. 

Ungdyrgruppen svarer til to årgange og udgØr i Arneralikbestanden i 

alt 21% og udgØr altså tilsammen mindre end den aktuelle kalveandel. 

S~lv når det tages i betragtning, at bestanden er i v.ækst, og at der 

altså har v,æret færre dyr til at fØde disse to årgange, må det betrag-

tes som givet, at kalvedØdeligheden er af samme stØrrelsesorden som i andre 

bestande, og at den fØrst sætter ind om vinteren. 

Der er en ikke-signifikant forskel i andelen af unge han- og hundyr. 

Det at der er observeret flest hanner tyder dog på, at der ikke i de 

unge aldersklasser er overdØdelighed hos hanner. 
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Valg af vegetationstype ved fouragering og rensdyrenes kondition 
----------------------------------------------------------------
FØdevalgsobservationerne registrerer kun den fouragerede vegetations

type og ikke de enkelte fouragerede plantearter. Der er ikke korrigeret 

for udbredelsen af de enkelte typer. 

I juni er der ikke tvivl om, at alle friske skud af især ~sser og 

starer i kærområderne er af største betydning. I Øvrigt var der på dette 

tidspunkt knopper og skud af bl.a. grØnlandsk post, dv.ærgbirk, blågrå 

pil og andre pilearter samt arktisk alperose, mosebØlle-, hØnsetarm og 

troldurt. I pilekrattene var der underv.ækst af gnæsser og starer samt 

enkelte steder kvan. 

Vomindholdet hos to bukke, som antages at v-ære dØde ved styrt i 

sidste halvdel af maj, var overvejende forskellige gr.æsser og starer samt 

lav. Den ene af bukkene havde ca. 2 mm fedt på ryggen, mens den anden 

virkede afmagret helt uden fedt på ryggen. Hvile med drØvtygning og 

fouragering udgjorde det meste af dyrenes tid, og der var endnu ingen 

insektplageo Inter tyder på, at den hårde vinter havde forårsaget nogen 

v.æsentlig dØdelighed. Der blev kun fundet nyligt dØde dyr ved vandfaldet i 

KANG's udlØbu Begge havde b~kkede ben. En anden indikation på, at vin

teren ikke havde v.æret årsag til omfattende dØdsfald var, at en gammel, 

øjensynlig gigtsvag og næsten blind bUk, som fØrste gang blev set i juni, 

havde klaret vinteren og blev observeret igen i august. 

Senere på sommeren, da vegetationen var fuldt udviklet, Øgedes foura

geringsintensiteten, men samtidig også de energiforbrugende aktiviteter. 

Krattenes betydning falder og hedetypernes andel øges. 

Stadig er det formodentlig gr.æsserne og starerne, der er vigtigst, 

men også andre arter er af betydning. En vomprØve fra en buk indeholdt 

næsten udelukkende blade af blågrå pil, og flere af urterne ædes også. 

således fandtes mange afbidte eksemplarer af smalbladet gederams. 

'Rank star findes i stØrre eller mindre grad i alle vegetationstyperne 

og må antages at v.ære af v.æsentlig betydning. Flere steder, ofte langs 

vandlØb, var stærkt afbidte flader næsten udelukkende bevokset med rank 

star (Fig. 18). Disse flader antages at v.ære opstået på grund af rens

dyrenes g~sning og vedligeholdelse af denne. 

Seks skudte bukke havde endnu 120 august ikke udviklet et spæklag. 

Der sås enten intet eller kun få mm på ryggen. 
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Fig. 18. Rensdyr fouragerende på Rank star "-plæne" langs mindre vand

løb. Vegetationstypen er formodentlig fremkommet og vedlige

holdt ved rensdyrenes græsning. 
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Af ca. 20 fundne løse ~ørknogler havde alle på nær een marven i be

hold, og dyrene var således næppe døde af sult. Den ene, som kan antages at 

være død af sult om vinteren, var en meget gammel buk med stærkt nedslid

te tænder. 

Kalveprocenten i august svarer til det normale i skandinaviske 

tarnrenbestande (Skjenneberg & Slagsvold, 1968) og indikerer altså ikke 

unormale forhold forårsaget af vinteren. 

Det kan nævnes, at næsten alle kastede gevirstænger og gevirer var 

afgnavede af rensdyr og i mindre grad muligvis også af sneharer. Dette er 

også kendt i Canada (Kellsall, 1968), men forekommer ikke i Sisimiutbe

standen (H. Thing, pers. medd.). Dette at dyrene æder gevirstumper tyder 

på, at calcium eller fosfor findes i utilstrcBkkelig mængde i dyrenes 

fØde, men det vides ikke, hvorvidt dette i Øvrigt har indflydelse på be

standen. 

Som nævnt er der ikke foretaget undersØgelser af, hvilke plante

arter, dyrene foret~(ker, men ud fra beskrivelsen af de forskellige ve

getationstyper i afsnit 5 kan man få et indtryk af, hvilke planter, 

der kan formodes at v,ære vigtigst. 

I ~lvningsområdet er der i den tørre dv.ærgbuskhede en større re

pnøsentation af grcæsser og starer end i de Øvrige tØrre heder. Kobresia 

myosuroides og Carex biqelowii er vigtigst, men af disse er sikkert kun 

C. bigelowii vigtig sammen med C_ norvegica og Eriophorum angustifolium. 

Af urter har Stellaria longipes og Pedicularis flammea muligvis en vis 

betydning. 

Krattene er kvantitativt af ringe betydning. Skud og blade af Salix 

glauca er ofte iagttaget fouragereto Af undervegetationen må Calamagrostis 

langsdorfii og Poa pratensis tilskrives v.ærdi sammen med diverse urter, 

bl.a. Pyrola grandiflora og Stellaria longipes. 

~ene er særdeles rigt repr.æsenteret i området. De vigtigste foura

gerede arter er utvivlsomt Eriophorum angustifoliurn, Carex rariflora, 

C. saxatilis og Calamagrostis neglecta. 

I den Øvrige del af området er de samme arter af betydning, idet dyre

ne formodentlig som i Sisimiutbestanden fØlger fremkomsten af friske skud 

og spirer i de forskellige samfund på forskellige hØjdeniveauer og med 

forskellig eksponering. 
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I den tørre dv.ærgbuskhede er Hierochloe alpina og Carex bigelowii 

antagelig de v.æsentligste arter sammen med Poa glauca. Urterne er kvan

titativt af ringe betydning, men bl.a. Stellaria longipes, Campanula gie

seckiana og Cerastium alpinum ædes formodentlig. 

I den ekstremt tørre dværgbuskhede fourageres kun i begrænset omfang 

i juni til august. Carex supina og Poa glauca fourageres utvivlsomt. 

på de syd- og sydvestvendte skråninger er det iagttaget, at Chamae

nerion angustifolium fourageres intensivt, men igen må man antage, at de 

tidligere nævnte gr.æsser og halvg~sser er v.æsentligst. 

Den fugtige dv.ærgbuskhede fourageres hyppigt og gØr generelt et 

frodigt indtryk. Det skal dog bemærkes, at denne type sammen med den 

tØrre dv.ærgbuskhede udgØr de mest udbredte vegetationstyper i området, 

hvilket også afspejler sig i hyppigheden af observationer af fourage

rende dyr i disse typer. Vigtigste arter er utvivlsomt Carex bigelowii og 

Eriophorurn angustifoliurn. 

Ekstremt fugtig nordeksponeret mos-dv.ærgbuskhede fourageres kun i 

ringe grad, hvilket utvivlsomt hænger sammen med mossernes dominans og 

~ssernes og halvg~ssernes svage reprcæsentation. 

Krattene fourageres relativt hyppigt især fØrst på sommeren. Det 

blev ofte observeret, at dyrene gennem lang tid stod og åd blade af blå

grå pil. Calamagrostis langsdorfii som undervegetation har antagelig også 

haft betydning. Kæocene fourageres intensivt, og det gelder både kær af 

stØrre udstr.ækning og de små pletter med ~r og de Øvrige vegetations

v.ære af stØrste betydning sammen med andre gr.æsser og halvg~sser. 

Højfjeldsområderne fourageres tilsyneladende kun i meget be

gr.ænset omfang, men de hØjtliggende små kærområder er af betydning. 

De kvantitativt særdeles vigtige dv,ærgbuske, Betula nana, Vacci

nium uliginosum, Rhododendron lapponicum og begge arter af Ledum er ikke 

iagttaget fourageret, hvilket dog ikke udelukker, at de kan have en vis 

betydning. 

Forbindelse til tamrenbestanden ved Itinnera 

Nord for Ameralikfjorden og Austmannadalen findes en tamrenbestand 

bestående af rensdyr af norsk oprindelse indfØrt til GrØnland i 1952 

(Lassen & Aastrup, 1981). Ameralikbestanden er ikke fysisk adskilt fra 

denne bestand og er givetvis genetisk påvirket af denne. 
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I Ameralikbestanden kan farvemæssige varianter utvivlsomt henfØres 

til tamrenindblanding. Det drejer sig dels om helt lyse eller næsten hvi

de dyr, dels om meget mØrke individer, som ikke er hvide på bugen. Ende

lig er der set enkelte individer med hvide felter og pletter i "ansig

tet", blis, som det ofte ses hos tamrener. 

Alle de omtalte farvevarianter er kun set hos enkelte dyr, mens farve

variationer var ret almindelige i tarnrenbestanden ved Itinnera i 1977, hvor 

alene de helt lyse dyr udgjorde ca. 10% af bestanden. 

Farvevariationen hos nyligt fØdte kalve dækkede et bredt spektrum, lige 

fra næsten hvide til helt mØrkebrune eller næsten sorte. Mest almindelige 

var de lysegråbrune med et rØdligt skær over ryggen, mens de mØrke og 

lyse varianter kun blev observeret i enkelte tilfælde. Efterhånden som 

kalvene skiftede til sornmerpels, blev farvevariationen v.æsentlig mindre. 

Alt i alt må det nok konkluderes, at Ameralikbestanden i det store 

og hele ikke adskiller sig farvemæssigt v.æsentligt fra andre vildrenbestan

de, hvor der også findes farvevariationer (Kelsall, 1968). Det skal alli-

gevel understreges, at der næppe er tvivl om, at bestanden genetisk er un

der indflydelse af forvildede tamrener. Der findes tydeligvis både vildre

ner og rener af tamrenherkomst i området, og der er næppe grund til at 

tro, at de ikke også parrer sig indbyrdes. 

Den relativt lille andel af kullede hundyr tyder også i retning af 

tamrenindblanding. I tarnrenbestanden blev der i 1977 kun observeret et 

enkelt kullet hundyr. Den genetiske og miljømæssige baggrund for kullet

heden er dog ikke afklaret. 

Kælvnings t idspu nkt 

Kælvnings'tidspunktet kan ikke fastslås med sikkerhed på det fore

liggende grundlag o 

I Sisimiutbestanden falder ~lvningen i perioden 290 maj - 23. juni 

(Thing, 1981) med hovedparten af kalvene fØdt mellem 3. juni og 11. juni. 

Visse indikationer for kælvnings tidspunkt i Ameralikbestanden kan ud

drages af oplysninger om kalveprocent og gevirstatus hos dyrene i ~lv

ningsområdet 100-12. juni. Kalveprocenten var 44% i ~lvningsområdet i 

juni mod 65% for bestanden som helhed i juli-august. Det anses for meget 

lidt sandsynligt, at der har v.æret større ukendte koncentrationer af hun

dyr med kalve i andre områder på kælvningstidspunktet. Hele stigningen 

må derfor tilskrives, at de resterende kalve er fØdt senere end 12. juni, 

hvor et antal svarende til 68% af de kalveJ der fandtes i juli-august, var 
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Det har tidliger~ ~ret almindeligt at antage, at dr.ægtige hundyr be

holdt deres gamle fejede gevir indtil få dage efter kalvens fØdsel. Denne 

regel er næppe gyldig i Ameralikbestanden, hvor der kun blev observeret 

et enkelt dyr med fejet gevir på trods af, at mindst 30% af den samlede 

kalveproduktion endnu ikke var fØdt. Man må derfor regne med, at de re

sterende kalve skulle fØdes af hundyr, som var kullede, havde kastet ge

viret eller havde gevir i bast. Wika (1980) har rapporteret tilfælde, hvor 

kalve blev fØdt af hundyr med gevir i bast. 

~vningernes toppunkt antages forelØbig at ligge i perioden 25. maj 

til 5. juni. 

FlokstØrrelse 

Der er en tydelig tendens til, at dyrene går i stØrre flokke omkring 

kælvningstidspunktet end senere på sommeren. 

Om vinteren og i kælvningstiden er det velkendt, at rensdyr ofte 

tærdes i stØrre flokke. I kælvningsområdet var som nævnt samlet 5-700 dyr 

i store mere eller mindre veldefinerede grupper eller flokke på normalt 

ikke over 25 dyr. Bukke fandtes ikke i det centrale ~lvningsområde, hvor 

der bortset fra ungdyr i mindre grupper kun fandtes hundyr og nyfØdte 

kalve. 

De fØrste insekter, stikmyg og kv.ægmyg, dukkede op 10.-12. juni, og 

dyrene er derved frie for insektplage i ~lvningstiden. Dette medvirker til, 

at dyrene har ro til at fouragere og tygge drØv i Længere perioder og med

virker herved også til, at der ofte opstår koncentrationer af dyr på de 

gunstigste stedero Der er ikke nogen iØjnefaldende fast struktur i flokkene, 

som ofte forlades af nogle dyr, mens andre kommer til. 

Senere på sommeren ses betydelig færre dyr i store flokke, idet knap 

75% af dyrene er set i flokke med 5 dyr eller derunder. 

Spredningen af dyrene skyldes antagelig insektplagen samt det for

hold, at der nu findes egnede fØdeemner i en bred variation af vegetations

typer og terr.ænformer. 

AktivitetsmØnster 

Som nævnt er materialet for lille til at drage endelige konklusioner. 

MØnstret er tilsyneladende nogenlunde ens for de to måneder, dog er 

der en tendens til, at dyrene hviler mest i juni. Dette kan formodentlig 

henfØres til, at der i juni endnu ikke var insektplage. Flere dage i 
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juli-august var der noget stærk insektaktivitet resulterende i, at dyre

ne var mere rastlØse og gik og lØb mere på bekostning af hvile og drØv

tygning. Tendensen er dog ikke entydig, da der samtidig er en tendens til, 

at dyrene i hØjere grad end i juni fouragerer. 

Gevirstatus 

I de grØnlandske vildrenbestande er der i modsætning til andre rensdyr

bestande og tamrenbestanden ved Itinnera i Godthåbsfjorden observeret meget 

hØje andele af kullede hundyr, det vil sige dyr, som ikke sætter gevir i 

lØbet af sommeren. 

I Sisimiutbestanden var der i august 1982 i området ved Tasersuaq 55% 

hundyr uden gevir (GF, 1983), og syd for Paamiut i Sermilikbes·tanden var 

der i 1980 71% hundyr uden gevir (Reimers, 1980). I Ameralikbestanden hav

de 20% af de observerede hundyr ikke gevir i august 1982 (GF, 1983). Un

der feltarbejdet i sommeren 1983 blev det fundet, at 21% af hundyrene ikke 

havde gevir i august. 

I litteraturen findes kun få angivelser af, at hundyrene ikke har gevir. 

Rosing (1955) nævner, at han havde lejlighed til at undersØge 4 hundyr 

stammende fra Ameralikbestanden. Et hundyr og en kalv var begge kullede, 

mens 2 hundyr kun havde henholdsvis hØjre og venstre stang i geviret. på 

dette tidspunkt var rensdyrbestanden generelt meget lille. Det er uvist, 

om dette også gjaldt Ameralikbestanden. Muller (1906) beskriver rensdy

rene i SydgrØnland, men nævner ikke fænomenet. Han er dog usikker med 

hensyn til, hvornår dyrene f.ælder geviret og nævner, at der kan tr.æffes 

dyr, der for Uengst har kastet geviret, hele sommeren. Dette kan tolkes 

således, at han ikke var opmærksom på, at en del dyr eventuelt var kullede 

hele året. RenSdyrbestanden var på dette tidspunkt på vej op. 

Wika (1982) antyder, at der ligger forskelle i dyrenes hormonstatus 

til grund for, at enkelte hundyr i norske rensdyrbestande ikke bærer ge

vir. Hos alle hjortearter findes del anatomiske potentiel for gevirud

vikling hos begge kØn. Wika (op. cit.) mener, at hormonale faktorer be

stemmer gevirets endelige udvikling. 

I en tidligere artikel (Wika, 1980) foreslås det, at gevir og foster 

kan betragtes som konkurrerende v.ækststrukturer, og at gevirudviklingen 

snarere er påvirket heraf end af dyrets hormonstatus under dr.ægtighe

den. Man kunne da ~nke sig, at dyrene ved knappe fØderessourcer ikke 

har ressourcer nok til at sætte gevir, mens fosterudviklingen fort-

sætter. 
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Herfor taler, at ~e unge hundyr uden kalv har en hØjere frekvens 

af gevir bærende dyr end bestanden som helhed. Imod taler, at der til

syneladende er flere dyr med gevir i gruppen ældre dyr med kalv end i 

gruppen ældre dy! uden kalv. Afvigelserne er dog ikke signifikante. Den 

manglende signifikans afspejler muligvis, at det er disse grupper, der ud

gØr den v.æsentligste del af grundlaget for beregningen af den gevirprocent, 

tallene er testet imod. 

Det er bemærkelsesværdigt, at der på kælvningstidspunktet kun var 1 ud 

af 60 observerede hundyr uden kalv uden for kælvningsområder, der ikke havde 

gevir. Testes denne fordeling mod fordelingen i bestanden som helhed, ses 

det, at afvigelsen er højt signifikant (p 0.0001). Dette tyder på en sammen

hæng mellem fosterudvikling og gevirudvikling som foreslået af Wika (1980). 

Desværre mangler et tilstrækkeligt materiale med registrering af dyrenes 

gevir/kalv forhold. 

på det foreligende grundlag kan der ikke drages konklusioner, men 

det synes rimeligt at antage en sammenhæng mellem gevirudvikling og foster

udvikling og moderdyrets alder. Såfremt denne hypotese er rigtig, indikerer 

forekomsten af kullethed måske utilstrcækkelige fØderessourcer. Dette er 

imidlertid umiddelbart i modstrid med de Øvrige vurderinger af Ameralik

bestandens fØderessourcer~ Det er endvidere vanskeligt at forklare, at 

kullethed ikke er observeret i andre rensdyrbestande i Nordamerika og 

Norge under lignBnde forhold. Dette kunne pege henimod en muligvis 

genetisk bestemt manglende evne hos grØnlandske vildrener til under 

vanskelige ernæringsmæssige forhold at syntetisere det eller de hormo-

ner, der styrer gevirudviklingen. 
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7. ForelØbig miljØmæssig vurdering 

MiljØeffekter ved etablering af vandkraftv.ærker i GrØnland er be

handlet generelt i rapporten "Vandkraft i Grønland: Rensayr" (GFM, 1984). 

I dette afsnit gives en forelØbig vurdering af de miljØeffekter, der kan 

forventes at berøre rensdyrbestanden i Buksefjordområdet ved etablering 

af et vandkraftværk som beskrevet i "ForelØbigt ' dispositionsforslag for 

vandkraftanJæg ved Buksefjord, Nuuk/Godthåb" (GTO, 1983a) og "Disposi

tionsforslag for transmissionsanlæg ved Buksefjord, Godthåb (Nuuk)" 

(GTO, 1983b). 

Reservoir i Kangerluarsunnguup tasersua 

Etablering af en zone med fluktuerende vandstand under det nuv.ærende 

vandspejl vil primært have fØlgende virkninger: 

1) Erosion i og over den nuv.ærende bredzone. 

2) Ændrede fugtighedsforhold i jordbunden i en zone over den oprinde

delige vandstand. 

3) I lØbet af vinteren vil der, efterhånden som vandstanden falder, 

opstå en zone med opspækket is. Ved tærsklen midt i sØen vil 

antagelig på grund af strØmforholdene v.ære en zone med tynd is el

ler åbent vand. 

4) En generel sænkning af sØens vandspejl vil medfØre tidligere is

llegning og mindre risiko for tåge og rimdannelser. Videre kan 

forventes hØjere sommertemperatur maksimum og lavere efterårs-

temperatur minimum. 

ad 1) Hele den zone, der berØres af varierende vandstand, eroderes for 

lØse materialer, h vilket kan forventes også at berøre zonen 

ovenover maksimum vandstand, på steder, hvor fundamentet for 

skr.ænter borteroderes. 

Bredzonen vil derved komme til at fremstå som et næsten vegetations

lØst år i landskabet, hvis landskabelige v,ærdi forringes betydeligt. 

Erosionszonen forventes kun i ubetydeligt omIang at reducere rens

dyrenes fØderessourcer. 
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Zonen mellem laveste og hØjeste regulerede vandstand vil muligvis 

for den øverste dels vedkommende blive bevokset af amfibiske eller 

etårige planter. 

ad 2) Ændringerne i jordbundens fugtighedsforhold i og over den oprinde

lige bredzone forventes at v.ære små, både hvad angår ændringernes 

stØrrelse og det berørte områdes areal. Det må dog forventes, at 

der vil ske en vis udtØrring op derved en favorisering af tør

bundsplanter. Generelt vil resultatet heraf v.ære fremkomst af ve

getationstyper, som er mindre v.ærdifulde for rensdyr. 

ad 3) Ændringerne i sØens isforhold og opspr.ækningszonen langs bredden 

kan have v.æsentlig betydning for rensdyrenes muligheder for at 

passere den islagte sø og derved berØre deres mulighed for at be

nytte sØen som vandringsvej. Islagte sØer benyttes meget ofte som 

vandringsveje, da de er lettere fremkommelige end pas eller dal

strøg med store snemasser, og i visse tilfælde kan det v.ære ene

ste mulighed for at komme fra et område til et andet. 

De Voæsentligste problemer vil ~re, at der kun vanskeligt eller 

måske ikke vil kunne ske passage mellem områderne nord og syd for 

sØen, og at dyrene derved kan blive fastlåst det ene eller andet 

sted. I øst-vest gående retning vil passage kunne blive vanske

lig lige nord for sø 350, hvor fjeldet er meget stejlt. 

Betydningen af, at grupper af dyr isoleres i begr.ænsede områder, 

ligger dels i risoko for fØdemangel, dels i uØnsket nedslidning 

af lavdækket inden for området. I ekstreme tilfælde vil en så

ledes opstået fØdernangel medfØre, at dyr dØr af sult. Videre er 

det af hensyn til regenereringen af lavdækket Ønskeligt, at fou

rageringen spredes. 

ad 4) Ændringer i lokalklimaet forårsaget af en regulering af KANG må 

forventes at ~re så små, at de ikke kan registreres, og de vil 

næppe heller have betydning for rensdyrbestanden. 
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Kraftv.ærk og tilhØrende bygninger og an~g 

Kraftuærk, tipområder, veje, bygninger og lignende optager alle et 

areal, som i de fleste tilfælde oprindelig var dækket af vegetation. Her

ved reduceres mængden af fØderessourcer. Tilsammen kan arealet v.ære ikke 

ubetydeligt, men set i forhold til de Øvrige uberørte arealer må det anta

ges at v.ære af ringe betydning for rensdyrene. 

Et andet og mere v.æsentligt aspekt er den aktivitet og forstyrrelse, 

der er forbundet med an~gsarbejderne og senere i ringere grad med v.ær

kets drift. Forstyrrelserne betyder, at dyrene forlader området eller 

reducerer brugen af området. Derved berøres et større areal, og udbuddet 

af fØderessourcer reduceres tilsvarende. Ved en mindre grad af forstyr

relse forbliver rensdyrene i området, men ædetiden reduceres samtidig 

med, at forstyrrelserne påfØrer dyrene øget energiforbrug ved flugt og lØb. 

Det kan påregnes, at der efterhånden vil ske en vis til~nning. I Øvrigt 

henvises til rapport fra GFM (1984). 

Alt i alt må effekten af kraftv.ærket og tilhØrende anLæg forventes 

at v.ære beskeden i betragtning af, at der kun forventes at v.ære få dyr i 

området i sommerperioden. 

OverfØring af reservoir - kraftv.ærk 

OverfØringen fra reservoir til kraftv.ærket sker gennem en tunnel, 

men forud~tter samtidig, at de nuv.ærende aflØb ved KANG~s Østende tØr-

lægges. 

Bortset fra den aktivitet, der er forbundet med tv.ærslagene til 

tunnelen, forventes ingen effekter heraf. Man bØr dog v.ære opmærksom på, 

at strØmforsyningen til indtagshuset ikke spærrer for passage. 

UdtØrringen af KANG's nuv.ærende aflØb betyder, at vandfaldet ved øst

enden forsvinder, hvilket får en betydelig landskabsmæssig effekt. Grund

grundlaget for en koloni af strØmænder forsvinder. Vegetationen langs 

aflØbselven vil en en mindre zone langs elvens nuv.ærende forlØb ændres 

visse steder, således at tØrbundsplantger favoriseres. Det er usikkert, i 

hvor hØj grad ~rområderne ved sydenden af elven påvirkes. 

I det store og hele påregnes ikke nogen v.æsentlig reduktion af rens-

dyrenes fØderessourcer. 
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Transmissionslinie 

Ved den nuv.ærende bestandsstØrrelse og udnyttelse af området vil kun 

ganske få dyr komme i nærheden af den planlagte transmissionslinie. Da 

der imidlertid kan forventes en forØgelse af bestanden i de kommende år, og 

da dette vil betyde, at dyrene må trcække længere mod vest om vinteren, vil 

problemet blive aktuelt. 

En luftledning blokerer ikke for passage, men erfaringer fra Norge har 

vist, at renerne viser en vis modvilje mod at passere. Tilf.ældet er dog ikke 

helt sammenligneligt med de grØnlandske forhold (se nærmere omtale GFM, 1984). 

Med hensyn til transmissions linien mellem Ameralikfjorden og Buksefjorden 

må det forventes, at en del dyr vil tøve med at passere, og nogle vil måske 

aldrig gØre det. Generelt må man regne med, at dyrene vil passere, når 

incitamentet er s~rkt nok, det vil i fØrste r.ække sige tilstedev.ærelsen af 

fØderessourcer. Passage forudsætter dog, at der ikke forekommer menneskelig 

aktivitet langs linien. I anLægsperioden må det forventes, at dyrene vil 

vise større modvilje mod at passere. Dette problem vil hovedsagelig v.ære 

aktuelt om vinteren, hvor man også kan forvente en negativ reaktion over 

for spor fra bæltekØretØjer og lignendec En passende tilrettelæggelse, 

under hensyntagen til dyrenes trcækveje, af aktiviteterne langs linien vil 

kunne afhjælpe de v.æsentligste ulemper. 

OverfØring af nabolande 

område II 

Reguleringen af sØ 370 vil påvirke vegetationen i et meget begr.ænset 

område. Den åbne kanal og anlægsvejen vil ikke berøre tr.ækveje, da passa

ge i forvejen er umulig på grund af det stejle fjeld lige øst for an~gs

stedet. 

Ved udlØbet af overfØringen i KANG vil opstå en åbenvandszone, som vil 

påvirke rensdyrenes passagemuligheder Q 

Område III 

AnLægsarbejde omkring kælvningstidspunktet (ca. 10. maj - 20. juni) 

vil påføre rensdyrene v.æsentlig forstyrrelse på det tidspunkt, hvor de er 

mest fØlsomme for forstyrrelse og i dårligst kondition. Gr.æsningsområderne 

i dalen sydØst for Pingorssuaq er enestående for området som helhed på 
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dette tidspunkt og må betragtes som uerstattelige. området bærer pr.æg af 

at v.ære benyttet som kælvningsområde i mange år. Senere på sommeren benyt

tes området i betydelig mindre omfanglog forstyrrelse vil da v.ære af 

mindre betydning. 

Dæmningen og den åbne kanal bØr konstrueres, så passage er mulig, men 

vil i Øvrigt ikke påfØre renerne v.æsentlige ulemper. 

område IV 

Oplandet omfatter et område, som på grund af hØjdeforholdene kun er af 

ringe v.ærdi for rensdyr. Kanalen bØr udformes, så passage ikke forhindres. 

Passet er utvivlsomt gennemgangsområde mellem KANG's opland og området nord 

for Isortuarssuup tasia, men af mindre betydning end dalstrØget Længere 

mod vest. 

Område V 

Heller ikke dette område har særlig v.ærdi for rensdyr. GennemfØrelse 

af overfØringen vil v.ære uden betydning. 

I 1984 fØlges undersØgelserne op ved nærmere studier af rensdyrenes 

adnærd i og uden for kælvningstiden, og der indsamles oplysninger om be

standens produktion og struktur i maj-juni. 

I det vegetationskortlagte område indsamles i juli-august data til 

belysning af dyrenes fØdevalg, som gør det muligt at se dette i forhold 

til vegetationstypernes arealmæssige forhold. 

Lavdækkets tilstand beskrives i og uden for vinterområdet med hen

syn til tykkelse og grad af gr,æsning. 
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Bilag 1. 

Arkæologiske undersøgelser ved Kangerluarsunnguup tasersua, Nuuk kor~une. 

Fra Grønlands Landsmuseums rapport citeres: 

fil sommeren 1982 foretoges arkæologiske rekognosceringer langs den store 

sø, KANG. 

Der blev i alt registreret 16 større og mindre rensdyrjæger - lejre i 

området. Nogle består af en enkelt teltring, sandsynligvis benyttet 

ved enkelte overnatninger {f.eks. løbe nr. 1,4,14 og 15}, andre er ba

sislejre af mere permanent karakter med mange teltringejtelthuse og 

udstrakte rnøddingslag. Lejre der har været benyttet gennem flere af 

sommer og efterårs månederne {f.eks. løbe nr. 3,6,10 og 11}. Kun en 

af de registrerede 16 lejre var i forvejen kendt af Landsmuseet. 

Af særlig interesse var følgende renjægerlejre: 

A) Løbe nr. 10 (Landsmuseets fredning - nr. 18). En renjægerlejr med to 

velbevarede telthuse og et møddingsområde på ca. 150 m
2

• Bopladsornrå

det strækker sig helt ned til søbredden. Ved prøvegravninger i mød

dingslagene blev der konstateret en interessant stratigrafi med flere 

kulturhorisonter indehOldende rensdyr knogler og enkelte sælknogler 

(rester af medbragt rejseproviant). De registrerede kulturlag tilhø-

te alle Thule-kulturen, men da vi standsedes af permafrost, er der mu

lighed for ældre bosættelsesspor i dybere liggende lag. At disse sand

synligvis findes, bekræftes af et fund af bearbejdet bjergkrystal, et 

muligt spor efter palæoeskimoerne. 

B) Løbe nr. 11. Stor renjægerlejr med mere end 8 telthuse, 4 teltringe 
2 

og udstrakte møddingslag. Bopladsområder dækker ca. 2500 m , og stræk-

ker sig helt ned til bredden af søen. 

Telthusene er af en usædvanlig type, og det blev under undersøgelsen 

anset for muligt, at de var bygget af palæoeskimoer. Visse oldsager 

antydede også tilstedeværelsen af palæoeskimoer, og der blev udtaget 

c-14-prøver, der imidlertid angav en alder på ca. 1600 AD. På trods 

af denne skuffende datering i forhold til forventningerne, er det en 

interessant datering, da det er den første indland-renjægerplads fra 

neo-eskimoisk tid i Nuuk kommune med så godt bevaret o~ganisk materia

le. Pladsen vil absolut have høj prioritet ved en evt. nærmere under

søgelse af pladser i området. 
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C) Løbe nr. 16. En stor renjægerlejr bestående af mindst 8 teltringe. 

Lejren ligger ved indfaldsporten til det store renjagtområde i dalstrø

gene mod øst. Bopladsområdet (ca. 3000 m
2

) strækkker sig helt ned til 

søbredden. Il 

Det skal bemærkes, at museumsleder Claus Andreasen har oplyst, at bevarings

forholdene nær søen vil ændres i negativ retning ved en generel vandstands

sænkning i søen. 
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