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10,11,12 Is

15 Impediment
I klassen indgår pionèrsamfund ved iskanten, forblæst ydderkyst og høj�eldsområder.

16 Impediment/grus�ader
Klassen er adskilt fra foregående som homogene grus�ader. Den omfatter grusdeltaer- 
og �ader samt pionèrsamfund i nærheden af isen. Vegetationsdækket er meget 
sparsomt.

20 Sparsomt vegeterte områder
Bart �eld eller blok dominerer.  Nogen vegetation forekommer blandt �eldknauserne, 
og da mest i form af revlinghede med lav/lavpotentiale. Klassen forekommer på 
toppene og  nord-hældninger. 

21 Revlinghede med renslavdækning/lavpotensiale
Enheden er adskilt på grundlag af andelen af bart �eld eller blok/grus som udgør 30-40 
procent. I sådanne områder dannes almindeligvis revlinghede med krybende kirtelbirk 
og blågrå pil.  Lavdækket er estimeret til middels, 30-70 procent i de vegeterede 
områder, tilsvarende 30 prosent af totalarealet.  Enheden er meget almindelig og øger i 
areal ud mod kysten. Baseret på feltobservationer �nder vi kun lavdækning i klassen 
sydvest for Sioraq.  I området øst for dette forekommer renlaven kun fragmentartisk på 
grund af det hårde beitetryk. 

24 Dvergbuskehede
En samleenhed for vegetationstyper hvor krybende til noget opret blågrå pil og 
kirtelbirk dominerer. Buskskikt over en halv meter mangler. Revling dominerer i 
bundskiktet, men mosebølle bliver mere almindelig i indlandet.  Lavindholdet sydvest 
for Sioraq kan være betydelig, og i skrinne områder glider enheden over mod lavrig 
revlinghede.  I sydvendte skråninger er græs mere almindelig i bundskiktet, og 
enheden glider her over mod tørre krat.  Enheden optræder på de lokalklimatisk 
middels gunstige områder, men selv her er der skrinne forhold og blokinnholdet er 
betydelig.

25 Tørre krat 
Klassen optræder oftest i sydvendte skråninger.  Blågrå pil er almindeligste art, men 
også  kirtelbirk og højtvoksende mosebølle er almindelig.  I de indre dele kan krattet 
blive over en meter høj.  Udover mod kysten og på �ade partier bliver klassen mere 
sparsomt repræsenteret, og buskene bliver mere lavtvoksende.  Tørgræsarter og nogle 
urter kan dominere i bundsiktet.  Busk-siktet er fra åbent til tæt, og tørre græsbakker 
med spredte pilekrat indgår.  På de �atere partier og ud mod kysten bliver revling mere 
almindelig i bundsiktet. Ytterst på kysten kan og nogle dværg-pil (Salix herbacea) 
samfund indgå.

26 Fuktige krat
Enheden optræder i nordvendte skråninger.  I de indre dele kan blågrå pil nå en højde 
på over en halv meter. Ud mod kysten bliver klassen mindre almindelig og buskene 
mere lavtvoksende.  Græs og mosser dominerer i bundskiktet. 
  
29 Græshede
En samleenhed for græsdominerede vegetationstyper. Enheden er variabel m.h.t. 
fugtighed.  Rank-star (Carex bigelowii) er den mest karakteristiske art. Den fugtigste 
udgave af enheden er græskærtyper, hvor mosestar (Carex rari�ora) og kæruld 
dominerer. Den tørreste udgave af enheden �nder vi i svage nordhælninger, og denne 
repræsenterer overgangen mod revlinghede. Arter som revling og krybende kirtelbirk 
dominerer blandt rank-star her. I indre dele af landet forekommer ofte enkelte 
pilebuske i enheden.

30 Vegeterede nordskråninger/vådmark
Enheden repræsenterer to helt forskellige naturforhold.  Den ene udgave  omfatter 
nordskråninger som var påvirket af skygge da satellittscenen blev taget.  Sådanne 
områder er problematiske at kortlægge, men vegetationsindholdet kan være 
betydeligt.  I de indre dele af landet �nder vi ofte fugtige krat her, dette aftager udover 
mod kysten.  Det andet naturforhold klassen repræsenterer er våde kær.  Våde kær er 
meget sparsomt repræsenteret i studieområdet, men nogle kæruldominerede pletter 
forekommer langs vandkanter. 

Klasse nr. Vegetasjonstype     km2     %
5,6  Vann/gruntvann    113,2    7,28
7  Vannkant/skygge    100,1    6,44
10,11,12 Is        17,2    1,10
15  Impediment       82,3    5,29
16  Impediment/grus�ader     38,7    2,49
20  Sparsomt vegeterede områder  191,9  12,34
21  Revlinghede m. renlav/lavpotensiale 270,6  17,41
24  Dvergbuskhede    269,3  17,33
25  Tørre krat     192,1  12,36
26  Fuktige krat       44,7    2,88
29  Græshed     121,1    7,79
30  Vegeterede nordsk./våtmark  113,2    7,29
  Totalt             1554,2          100,00

Tabell Arealdata for Isortoq renbeiteområde (merket med blåt på overskiktskortet).

Indledning

Dette vegetationskort er en del af rapporteringen fra et projekt udarbejdet i fællesskab mellem Grønlands Naturinstitut 
og NORUT Informasjonsteknologi as i Tromsø.  Hovedproduktet fra projektet er en rapport (Møller-Lund et. al. 1996).  
Rapporten omhandler baggrunden for projektet, naturforholdene i området, beskrivelse af vegetationen og 
renbeiteforholdene.  Rapporten gir også beitevurderinger og anbefaling om brug af området og renantal. Tidligere 
statskonsulent for rendrift i Norge, Loyd Villmo, deltog i feltarbejdet.  Villmo har givet hovedbidraget til 
renbeitevurderingen i rapporten. Projektet er rettet mod vegetationskortlægning for tamrendriften i Grønland, og er i 
grønlandsk sammenhæng et pilotprojekt. Baggrunden for projektet er behovet for at få en metode, som ressource- og 
tidse�ektivt gør det muligt at få overblik over fødegrundlaget for renen i Grønland og dermed kan give et grundlag for 
en bærekraftig udnyttelse af rensdyrpopulationerne i Grønland. Med ordet beitekortlægning forstås kortlægning og 
kvanti�sering af de naturtyper, der udgør de vigtigste fødebiotoper for renen.

Stefan Magnusson og Ole Kristiansen driver tamrendrift i Isortoq-området, et område der dækker ca. 1500 km2 land, 
inklusiv øer beliggende i Qaqortoq Kommune i Syd-Grønland.  De har taget kontakt med Grønlands Naturinstitut for at 
få en vurdering af renbeiteforholdene i området.  Dette vegetationkort dækker hele deres koncessionstildelte område. 

Satellitdata er i større og større grad taget i brug inden for miljøkortlægning og miljøovervågning.  Fjernanalyse fra 
satellitter er på mange måder traditionelle kortlægningsmetoder overlegne. Omkostningene, tidsaspektet og 
mulighedene for tilnærmet kontinuerlig overvågning er her nogle af stikordene.  NORUT er en forskningsbedrift ved 
Universitetet i Tromsø, Norge. NORUT besidder høj kundskab indenfor brug af satellitteknologi til både marin og 
terrestrisk kortlægning og overvågning.

Datagrundlag og metode

Vegetationskortet bygger på et utsnit af en fuldscene fra Landsat TM/5 - fra 23 juli 1993. En hel satelitscene blev købt 
ind.  Hele scenen dækker et område, som strækker sig langt forbi Narsarssuaq, men her er bare udsnittet som dækker 
Isortoq renbeiteområde vist. Til klassi�kationen af satelittscenen blev kanal 4, 5 og 3 benyttet.  Den romlige opløsning 
for Landsat TM/5 er 30 x 30 kvadratmeter. Satellitbilledet blev klassi�seret ved hjælp af ENVI billedbehandlingsprogram. 
For at tilpasse satellitbilledet til kortriktig format (UTM) (geometrisk korrektion) blev digitale kort fra GEUS brugt. 
Middelfejlen i det digitale kortmateriale er angivet til: "et par hundrede meter, men endnu større fejl forekommer".

I tolkning, visuel analyse og beregning af arealdata fra satellittdatakortene benyttede vi det geogra�ske 
informationssystem (GIS) Arc/Info 7.0.2  sammen med databaseprogrammet Microsoft Access 6.0. 
Klassi�seringsalgoritmen gav 36 spektralklasser.  Efter tolkningen blev klasser, der indikerer ens naturforhold slået 
sammen.  Produktet som vises her har derfor kun 15 vegetationsklasser.

Naturforhold, kortfremstilling og tolkning

Kundskab om generelle økologiske forhold for forskellige naturtyper er meget vigtig i tolkningen af satellitproduserede 
vegetations-/naturtypekort.  Det er videre meget vigtig, at man i tillæg har god regional/lokal oversigt over 
naturtyperne i det aktuelle kortlægningsområde.  En beskrivelse af naturforholdene er givet i rapporten.  Erfaringer fra 
tidligere kortlægningsprojekter baseret på satellitdata har vist, at der ikke altid er lige godt samsvar mellem 
vegetationsenheder gengivet i traditionelle vegetationskort og enheder som fremkommer på satellitdatakort.  
Satellitdata gengiver vegetationen langs en frodighedsakse, efter grader af åbenhed, skygge og langs en gradient fra 
tør til våd. Videre er optiske satellitdata stærkt påvirket af terrænforhold.  Specielt vanskelig er det at få gode 
tolkningsresultater i terræn med stor relief og store lokale terrænvariationer. 

I sydgrønlandsk målestok er området �adt.  Det aller meste af området ligger under 200 m.o.h. Nunarssuit længst i 
sydvest skiller sig ud med sine op til 800 meter høje tinder.  Nogle �eldpartier �nder vi også i nordøst.   Men det meste 
af studieområdet har små højdeforskelle.  På afstand virker området tilsyneladende �adt med afrundede former.  På et 
mere detaljeret niveau er det derimod meget småkupperet, specielt i de ydre kystnære områder. Hårde, næringsfattige 
bjergarter og få sedimenter er med til at give denne landskabstype.  Et sådent småkupperet landskab giver stor 
variation i graden af snedække, og deraf store variationer i vegetationen fra meter til meter.  Der dannes ofte en 
�nmosaik af forskellige vegetationstyper, sten blokker, nøgent �eld og vandpytter. I de ydre kystnære områder er 
jordslaget tyndt og udvasket.  Nøgne �eld og blokke dominerer landskabsbilledet, vegetationsdække �nder vi i de 
beskyttede områder.  I sådanne områder med store lokale terrænvariationer og stor andel af impediment er det 
problematisk at kortlægge vegetationen med dagens satellitter. Et pixel på Landsat TM/5 dækker et område på 30 x 30 
meter.  Det småkupperede landskab gør at vi kan �nde en række vegetationstyper indenfor dette areal.  Satellitten 
skiller spektralklasserne i sådanne skrinne områder efter graden af impediment.  Men graden af impediment giver et 
representativt naturforhold som satellitten afbilder. Vi kan af dette indirekte få den vegetasjonstype frem som vil 
dominere under disse naturforhold.  På et sådant grundlag er klasse 21 tolket som revlinghede med middels 
lavdækning/lavpotensiale.  Det er viktig når man har dette vegetationskort med ud i felten, at man ser op og omkring 
sig for at se hvad derer den almindeligste vegetationstype i området.

Den almindeligste vegetationstype i skrinne områder med meget impediment er revlinghede. I de områder med lidt 
eller bare moderat beite af ren, udgør rensdyrlaverne et betydelig indslag.  Grå rensdyrlav (Cladina rangiferina) er den 
mest almindelige art. Dværgbuskene i dette området er krybende.  I nordvendte hælninger udgør gråmose 
(Racomitrium lanuginosum) et betydelig indsalg.  

Det oceaniske klima giver en tidlig snesmelting (pers. medd. S. Magnusson) og deraf lang vækstsæsong.  Der hvor 
sneen ligger længst om foråret �nder vi græsdomineret vegetation. Den lyskrævende rank-star (Carex bigelowii) får 
ofte dominans her.  Urtelier og mere typiske snelejer er næsten ikke representeret.  På grund af de store lokale 
terrænvariationer optræder de �este af disse græs- og snelejeområder kun pletvis i revlingheden.  Arealene af pletterne 
er så små ude ved kysten, at de ikke bliver skilt ud som en egen klasse, men indgår i klasse 20 sparsomt vegeterede 
områder og klasse 21 revlinghede med middels lavdækning/lavpotentiale. I de lokalklimatisk mest gunstige områder af 
kysten og i de lavereliggende områder i indlandet, er der mere humusdannelse, og størstedelen af bjerggrunden er 
tilvokset.  Klasserne her er direkte skilt ud efter dominerende vegetasjonstype.  Flybilleder over studieområdet fra april 
1947 indikerer en sne-gradient fra sydvest-mod nordøst, med mindst sne i de indre områder i Sioraq og mest på 
Nunarssuit ude ved kysten. Kysten har et oceanisk klima med mildere vintre end indlandet, men klimagradienten til 
indlandet er så stærk at de indre områder alligevel bliver snebare tidligere. 

I de indre områder er blågrå pil (Salix glauca) den dominerende art.  Arten indgår i alle vegetasjonstyper, men med 
forskellig grad af dækning og højde. De næringsfattige forhold gør at revlingen dominerer i bundskiktet i �ere av 
klassene. Ellers er rank-star (Carex bigelowii) påfaldende almindelig i alle lysåbne vegetationssamfund. Området Isortoq 
set som helhed er �adt med få bratte �eldsider.  Der er derfor små problemer med skyggeområder i nordskråninger i 
forhold til hvad man kan forvente ved kortlægning i andre dele af Vestgrønland. Nordvendte skråninger, som ligger i 
skyggen når satellittbilledet bliver taget, er vanskelige at kortlægge. Disse områder giver ofte samme re�ektion som 
vand og våde kær. Kær fandt vi kun pletvis langs vandkanter indenfor studieområdet og i for små arealer til at 
dominere re�ektionen i et pixel.  Klasse 30 vegeterede nordskåninger / kær er derfor primært vegeterede 
nordskråninger. Flybillederne viste, at indlandsiskanten har rykket sig lidt fra 1946 og frem til nu. De lokale variationer 
er store. Søndre Qipisarqo Bræ så ud til at have trukket sig lidt tilbage. Forskellen var markant større i indre Marraq ved 
Qaleradlit imâ, hvor arealer med impediment og pionérsamfund på satellitkortet fra 1993 endnu var under isen i 1947.  
Vegetationen i de lavereliggende områder nært iskanten har derfor ofte et pionèrpræg.  Klasserne vil have et noget 
andet indhold her end i resten af områderne.  

Satellittscenen benyttet i dette projekt indeholdt en større sky udenfor kysten af Nunarsuit. For at lave et kortogra�sk 
bedre produkt blev denne sky �ernet og omklassi�seret til vand. Skyen lå imidlertid nogle meter ind på land enkelte 
steder. Dette har ført til at de ydderste områder har lidt for stor andel impediment.  Størst impedimentområder �nder vi 
i �eldområderne i sydvest og ved iskanten.  De lidt skrinne vegetationsklasser (klasse 20 og 21) og dværgbuskehede 
(klasse 24) viser et karakteristisk mønster.  Enhederne er almindeligst ude ved kysten, i den sydvestlige del af området, 
og i �eldområderne i indlandet nordøstligst i studieområdet.  De skrinne typer får også et noget andet artsindhold i de 
ydre kystområder kontra �eldområderne i indlandet. I det småkupperede landskab bliver de vegeterede pletter med 
græsdominans og snelejer mere almidelige blandt revlinghede i indlandet end ude ved kysten.  Indlandsområderne i 
nordvest mangler �eldområder af betydning, og de skrinne enheder udgør defor mindre andele af totalarealet her. 
Området har derimod desto større arealer af de frodigste vegetationstyper, tørre- og fugtige krat og græsheder. 

Renbeite i Sioraq

Ole Kristiansen begyndte med rensdyravl i 1973 med 150 dyr fra Itinnera-driften ved Kapisillit i Nuuk Kommune.  
Områderne han tog i brug var først Kangerluatsiaap nunaa og siden Qaersuarssuk i 1976, begge områder, hvor der ikke 
var vildren eller tamren fra før. I årene mellem frem til 1988 var der gennemsnitlig 800 dyr i vinter�okken.  I 1988 købte 
Stefan Magnusson sig ind i driften, og nye områder fra Qaqortoq kommunes arealtildeling af 1984 blev taget i brug.  I 
dag driver og ejer de to tamrenejere bestanden sammen.   Vinteren 1990/1991 blev vinter�okken anslået til at være ca. 
2.000 dyr. I vinteren 1994/1995 anslog man at �okken havde vokset til 5.000 dyr.  Flokken har i de senere år holdt til på 
Sioraq store deler av året.  Det høje renantal på Sioraq de senere år har ført til store ændringer af naturen.  Uheldigvis er 
satellitscenen som er brugt i dette projekt, fra året før renantallet øgede kraftig på Sioraq, og ændringer ses derfor ikke 
på scenen.  Baseret på feltarbeidet kan vi give en grov beskrivelse af ændringsforløbet indenfor vegetationsklasserne, 
som satellitten har adskilt. Specielt udsat er de skrinne vegetasjonstyper.  De mest udsatte vegetationsdækkede 
områder �nder vi der hvor vegetationsdækket glider over i nøgent �eld.  Sådanne områder havde tidligere tyndt 
jorddække, men ses som hvide pletter med nøgent �eld idag.  Den meget hårde trampe- og beitebelastning har 
induseret vand- og vinderosion.  Jordslaget er her eroderet bort.  Der vil sansynligvis ikke etablere sig vegetationdække 
igen her på meget lang tid.  Disse områder udgør i størrelsesorden 1-2 procent af totalarealet.  Det forholdsvis 
kupperede landskab medfører at slike områderne har et begrænset totalareal.  Arealmæssig udgør revlingheden og 
dværgbuskeheden store områder.  Renlaven forekommer her kunfragmentarisk.  Åbne jordpletter ses regelmæssig.  
Større partier med dværgbuske i sydskråninger blev et par steder observeret fuldstændig raseret. Pilekrattet i de 
frodigste områder viser stedvis en omdanning til artsrige græsheder.  Græshedene i området er bare mindre påvirket, 
og vil raskt revegetere.  En nærmere beskrivelse af situationen er givet i rapporten.  Vi vil her præsisere at sådanne 
ændinger af naturen kun forekommer i Sioraq-området som er på kun 268 km2.  

Tak

Først og fremmest vil vi takke Stefan Magnusson og Ole Kristiansen for en god 
modtagelse og godt samarbejde under feltarbejdet. Specielt takker vi Ole for lån af 
hans hus og for at ska�e os friskt rensdyrkød, da madlageret var tomt. Vi kunne ikke 
have gennemført dette projekt uden vores lokalkendte og uundværlige chau�ør, 
Jenseeraq Rasmussen. Han læste satellitkortene uden besvær og sejlede os derhen vi 
ville, selv i isfyldt farvand.  Projektet er blevet �nansieret ved 160.000 Dkr fra Grønlands 
Naturinstitut og 50.000 Dkr fra henholdsvis Nordisk Atlant-samarbejde (NORA) og 
Nordisk Kontaktorgan for Jorbrugsforskning (NKJ) og har samlet et budget på 260.000 
Dkr. Vi takker NORA og NKJ for økonomisk støtte og sætter særlig pris på at et lille 
pilotprojekt som dette kan få støtte.
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