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Indledning 

Med Miljøstyrelsens tilsagn og tillægstilsagn af hhv. 19. juni 2013 og 14. marts 
2016 om Nordvandet (MST. J.nr 112-00176), har det været muligt for DCE at 
igangsætte arbejdet mednærværende notat om Nordvandets biologi og vig-
tige biologiske områder, samt grundlaget for en videnskabelig artikel. 

Undersøgelsesområdet inkluderer både en grønlandsk og en canadisk del, og 
er afbilledet i figur 1.  

Det er hensigten at den videnskabelige artikel vil anvende nærværende notat 
om grundlag for en forvaltningsmæssig vinkel, med fokus på områdets arter, 
økosystemer og naturværdier. I henhold til projektbeskrivelse samt efterføl-
gende møder, er det aftalt med Miljøstyrelsen, at notatet målrettes til et op-
læg/hvidbog, der kan anvendes til diskussion mellem relevante myndighe-
der, om fremtidig forvaltning af området.  

 
Det er aftalt at notatet blandt andet skal indeholde:  

 En oversigt over relevante nationale og internationale interessenter, der 
har aktiviteter i relation til Nordvandet 

 En oversigt over igangsatte og afsluttede relevante projekter, der beskæf-
tiger sig med Nordvandet. Oversigten skal bidrage til at give et overblik 
over igangværende processer i relation til beskyttelse af Nordvandet og 
betydningen for Grønland, hvis Nordvandet udpeges i henhold til en in-
ternational overenskomst/konvention. 

 En oversigt og en beskrivelse af områdets biologiske kerneområder, i form 
af kort på arts- og sæsonniveau. 

 Relevante kort der illustrerer de vigtigste områder, herunder også i den 
grad det vil være muligt, en opdeling på art og sæson.  

Figur 1. Undersøgelsesområdet 

inkluderer både en canadisk og 

en grønlandsk del, men for så 

vidt angår følsomhedsvurderinger 

og forvaltningsaspekter, lægger 

notatet vægt på den grønlandske 

del af området. 
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 En vurdering af hvilke områder, der er særligt følsomme.  
 Forslag til forvaltning af området. 

Hensigten er, at de data der præsenteres i notatet anvendes til en videre dialog 
mellem relevante myndigheder og aktører om eventuelle forvaltningstiltag. 

Notatet er inddelt i fire afsnit:  

1. Nordvandet: Aktører, igangværende indsatser og nuværende beskyttelse 
1.1 Relevante internationale aktører 
1.2 Relevante grønlandske, danske og canadiske indsatser 
1.3 Eksempler på forsknings- og overvågningsaktiviteter i området 
1.4 Gældende lovgivning af relevans for denne rapport 

2. Beskrivelse af økosystemet i Nordvandet 
2.1 Overordnet beskrivelse af det fysiske og biologiske miljø  
2.2 Fugle  
2.3 Havpattedyr 
2.4 International betydning 

3. Identifikation af vigtige områder og vurdering af mulige forvaltningstiltag 
3.1. Identifikation og illustration af vigtige områder for biodiversitet og 

økosystemer  
3.2 Menneskelige påvirkninger, følsomme områder og mulige forvalt-

ningstiltag  
3.3 Eksempler på mulige forvaltnings- og udpegningstiltag 

4. Konklusion og anbefalinger. 
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1 Nordvandet: Aktører, igangværende ind-
satser og nuværende beskyttelse 

I de seneste år har Arktis og de arktiske økosystemer oplevet et øget pres og 
store forandringer, blandt andet på grund af de globalt stigende temperatu-
rer. Det varmere klima vil medføre en reducering af havisens areal, længere 
perioder med isfrie havområder i sommerperioderne og dermed nye mulig-
heder for skibstrafik, fiskeri, turisme, udnyttelse af mineralressourcer mv. 
Også i grønlandske kyst- og havområder forudses et stadig større pres på de 
arktiske marine økosystemer.  

Som det fremgår nedenfor har en række internationale initiativer sat fokus på 
disse problemstillinger og relevante tiltag overvejes i flere forskellige sam-
menhænge. I den forbindelse er Nordvandets økosystemer og biodiversitet 
adskillige gange blevet fremhævet som værende af særlig betydning.  

1.1 Relevante internationale aktører 
I Arktisk Råd har PAME (Protection of Arctic Marine Environment) -arbejds-
gruppen i 2009 udgivet Arctic Marine Shipping Assessment, som kom med 
en række anbefalinger, herunder at identificere områder af stor økologisk og kul-
turel betydning (Anbefaling IIC) (AMSA, 2009). Som en direkte opfølgning på 
dette udarbejdede PAME i 2012 en rapport, der identificerer økologisk og kul-
turelt vigtige og sårbare marine områder (AMAP/CAFF/SDWG, 2013). 
Grundlaget var de kriterier, der er udviklet af den Internationale Maritime 
Organisation (IMO) til identifikation af vigtige og følsomme marine områder 
(Particular Sensitive Sea Areas – PSSA). Rapporten inkluderer 12 grønlandske 
områder, herunder Nordvandet.  

Også den internationale naturorganisation (International Union for Conserva-
tion of Nature, IUCN) har givet Nordvandet opmærksomhed. IUCN afholdt i 
2010 en ekspertworkshop, hvor særligt vigtige områder i Arktis blev identifi-
ceret, ud fra Biodiversitetskonventionens kriterier for Identifikation af Ecologi-
cal and Biological Significant Areas (EBSA). I den forbindelse kom Nordvandet 
ud blandt de allerhøjest listede i hele Arktis og blev sammen med elleve andre 
marine områder i Arktis, karakteriseret som arktisk Super EBSA (Speer & 
Laughlin, 2011). I 2016 har IUCN i samarbejde med FN´s organisation for ud-
dannelse, videnskab, kultur og kommunikation (UNESCO) endvidere afholdt 
en ekspertworkshop om identifikation af arktiske marine områder, der kan 
betragtes som enestående, og dermed mulige kandidater til udpegning som 
verdensarvsområder (World Heritage Site - WHS) på baggrund af UNESCO´s 
kriterier. IUCN har i foråret 2017 udgivet en rapport, hvor blandt andet Nord-
vandet er nævnt som mulig kandidat til et marint WHS (Speer et al. 2017). 

Flere andre organisationer, ud over IUCN, har endvidere vist interesse for 
Nordvandet. Blandt andet har Inuit Circumpolar Council (ICC), nedsat Piki-
alasorsuaq Kommissionen, der på baggrund af Inuit befolkningernes viden 
om området planlægger at udgive en rapport med anbefalinger om områdets 
fremtidige brug og forvaltning (Lyberth & Egede, 2013). Derudover har Ver-
densnaturfonden (WWF) fokus på fremtidig beskyttelse af Nordvandet og 
har igangsat et arbejde med det formål at reducere forstyrrelser og forurening 
i området. (http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/gronland_og_arktis/sa-
dan_arbejder_vi/trefokusomrader/index.cfm)  
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En række øvrige internationale organisationer, konventioner og processer, 
kan have relevans for Nordvandets fremtidige forvaltning. Det vil ikke være 
muligt at gennemgå samtlige aspekter i den forbindelse, men de målsætnin-
ger som stats- og regeringsledere er blevet enige om i regi af Konventionen 
om Biologisk Mangfoldighed (CBD) bør dog nævnes. Heri indgår målsætnin-
ger, der skal øge arealet af verdens marine beskyttede områder (Delmål 11; i 
2020 skal 10% af det marine område være beskyttet), samt målsætninger om 
forebyggelse af udryddelse af truede arter (delmål 12) og økosystembaserede 
metoder til forvaltning af marine arter (delmål 6).  

Endelig skal en række samarbejdsinitiativer under Arktisk råd nævnes, herun-
der opfølgningen på anbefalingerne i Arctic Biodiversity Assessment (Meltofte, 
2013), samt det opfølgende arbejde med etablering af et arktisk netværk af ma-
rine beskyttede områder (Marine Protected Areas – MPA) under PAME (Pro-
tection of Arctic Marine Environment) (PAME 2015, Sommerkorn et al. 2017).  

1.2 Relevante grønlandske, danske og canadiske indsatser 
I 2010 afholdt den danske Miljøminister og det grønlandske medlem af 
Naalakkersuisut for miljø og natur et arktisk miljøministermøde, hvor udfal-
det blev et Chairs Statement, der opfordrer parterne til at gennemføre en iden-
tifikation af områder med øget økologisk og kulturel værdi, som kræver be-
skyttelse mod skibsfarten.  

Udfaldet medførte øget nationalt fokus på vigtige marine områder i Grønland. 
I den forbindelse udarbejdede DCE og Grønlands Naturinstitut efter anmod-
ning fra det daværende Miljøministerie en rapport om identificering af vigtige 
og økologisk sårbare marine områder i Grønland, med udgangspunkt i PSSA 
kriterierne (Christensen et al. 2012), hvor tolv områder blev identificeret og hvor 
Nordvandet opnåede absolut højest prioritering. Efterfølgende er det besluttet 
at se nærmere på tre områder (Nordvandet, Store Hellefiskebanke/ Disko Bugt, 
området ud for Scoresbysund) i forhold til påvirkninger fra skibsfarten (Anon, 
2011). En analyse af en mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibs-
trafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke blev i 2015 udarbejdet af DCE og 
GN (Christensen 2015). Nærværende notat er som nævnt indledningsvis, udar-
bejdet som et led i at drøfte mulige forvaltningsaspekter i relation til Nordvan-
det mellem relevante forvaltningsmyndigheder.  

Nationalt har Naalakkersuisut endvidere igangsat et arbejde om vigtige om-
råder for arter og naturtyper, i forbindelse med en fremadrettet strategisk ind-
sats relateret til arealbaseret beskyttelse af den grønlandske biodiversitet. I 
den forbindelse er en oversigt over økologiske og biologiske interesseområder 
i Vest- og Sydøstgrønland udarbejdet (Christensen et al. 2016). Udgangspunk-
tet for den identificering, der er foretaget, er primært Biodiversitetskonventi-
onens EBSA (Ecological and Biological Significant Marine Areas) kriterier, Ram-
sar-konventionens kriterier til identifikation af vigtige vådområder, Den In-
ternationale Naturbeskyttelsesunions (IUCN) kriterier til identifikation af 
nøglebiotoper KBA (Key Biodiversity Areas) og IMO´s (International Maritime 
Organization) kriterier til identifikation af økologisk vigtige og følsomme hav-
områder PSSA (Particular Sensitive Sea Areas). Endelig indgår nationale pri-
oriteringer/kriterier til en vis grad. Rapporten identificerer 23 områder, her-
under 3 indenfor dette notats undersøgelsesområde.  

Den canadiske regering har i 2011 vedtaget en strategi for etableringen af et 
canadisk netværk af marine beskyttede områder (Government of Canada, 
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2011), der blandt andet beskriver kriterier for identificering af potentielle om-
råder og hvorledes sammenhæng mellem områderne sikres bedst muligt. I 
Canada er det Fisheries and Oceans Canada (DFO), der har det overordnede an-
svar for implementering af strategien og i 2011 udpegede de 38 Ecologically 
and Biologically Significant Areas i arktisk Canada. Områderne er udpeget på 
baggrund af en række videnskabelige workshops med inddragelse af lokal 
viden (pers. comm. Francine Mercier, 2016, Stephenson & Hartwig, 2010). For-
målet med udpegningen er at skabe et grundlag for en økosystembaseret for-
valtning og er desuden en komponent i den nationale udvikling af et netværk 
af marine beskyttede områder (MPA´ere) (Cobb, 2011). 

I henhold til de canadiske myndigheders målsætninger kommer Canadas ma-
rine beskyttede områder til at bestå af 13 netværk, svarende til 13 marine bio-
regioner. Dette notats undersøgelsesområde inkluderer to canadiske bioregi-
oner; Arctic Arcipelago og Eastern Arctic. Det canadiske miljø- og klimamini-
sterium (Ministry of Environment and Climate Change) arbejder i øjeblikket ud 
fra en målsætning om at have 5 % af det samlede marine/ kystnære område 
beskyttet inden udgangen af 2017 og 10 % senest i 2020 (Pers komm. Bethany 
Schroeder DFO 2016. Se også http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/conserva-
tion/index-eng.html). Fire delområder inden for den canadiske del af under-
søgelsesområdet i nærværende notat er udpeget som canadiske EBSA´er. 
Mere konkret arbejder de canadiske føderale myndigheder i et samarbejde 
med de lokale myndigheder på at udpege et beskyttet område, som inklude-
rer Mundingen af Jones Sound, og Coburg Island, som en del af et større ma-
rint beskyttet område, der også inkluderer hele Lancaster Sound 
(https://www.pc.gc.ca/en/amnc-nmca/cnamnc-cnnmca/lancaster/empla-
cement-location). Coburg Island er allerede fredet som et ”Wildlife Manage-
ment Area” primært af hensyn til områdets fuglekolonier (https://www.ca-
nada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-
areas/locations/nirjutiqavvik.html.)    

1.3 Eksempler på forsknings- og overvågningsaktiviteter i 
området 

Inden for undersøgelsesområdet foregår der en række forsknings- og overvåg-
ningsaktiviteter relateret til økosystemer og biodiversitet. Herunder er Grøn-
lands Naturinstituts forskning i bestandsforhold for fugle og havpattedyr, der 
har til hensigt at understøtte en bæredygtig udnyttelse af fangstdyrene. 

Der kører desuden et par større forskningsprojekter i Nordvandet, der kan 
forventes at bidrage med yderligere relevant viden i de kommende år. Det 
drejer sig om: 

 Nordvandsprojektet (NOW). NOW-projektet løber fra 2014 til 2017 og skal 
undersøge klimaforandringernes langsigtede betydning for Thule-områ-
dets økosystemer og dermed for de samfund, der afhænger af dem. Pro-
jektet er et samarbejde mellem biologer (AU og GN), antropologer (KU) og 
arkæologer (NatMus og Nunatta Katersugaasvia (Grønlands Nationalmu-
seum)) og finansieres af Carlsberg fonden og Villum fonden. Projektet ud-
fører bl.a. økologiske undersøgelser af hvalros, søkonge og lomvie. I sam-
arbejde med lokale fangere undersøges blandt andet nutidige fangstruter, 
fangsttraditioner og kostvaner (Hastrup et al. 2016). 

 ICE-ARC, der er et EU projekt med komponenter i hele Arktis. Projektet er 
et fireårigt projekt med et tværvidenskabeligt fokus på konsekvenserne af 
den reducerede havis. I Nordvandet udfører DMI og GEUS i samarbejde 
med lokale i Qaanaaq bl.a. oceanografiske målinger. 
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Det bør desuden nævnes, at der i Canada pågår forskning i Nordvandet med 
fokus på is og oceanografi, dels med anvendelse af remote sensing dels med 
regelmæssige transekter med forskningsskibet Amundsen (ArcticNet, CEOS 
m.fl.). 

Endelig bør det nævnes, at der igennem en årrække er udført flere mere en-
keltstående forskningsprojekter, herunder projekter udført af Grønlands Na-
turinstitut, specielt om områdets betydning for havpattedyr og havfugle. Des-
uden bør det mere omfattende men noget ældre internationale forskningspro-
jekt ”International North Water Polynya Study”, der foregik i perioden 1997-
1999, nævnes. 

1.4 Gældende lovgivning af relevans for denne rapport 
Ansvaret for Grønlands havmiljø er delt mellem Grønland og Danmark. 
Grønland tager sig af området indenfor 3-sømilegrænsen (Inatsisartutlov nr. 
15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet), og Danmark af området uden-
for 3-sømilegrænsen ud til grænsen for den eksklusive økonomiske zone 
(EEZ) (havmiljøloven; Kgl. anordning nr. 1035 af 22. oktober 2004). Det skal 
dog bemærkes, at det i forbindelse med råstofaktiviteter i området udenfor 3-
sømilegrænsen er Grønland, der har miljømyndigheden. 

Grønlands nye havmiljølov søger at reducere den generelle forurening af havet, 
at forebygge at forurening overhovedet finder sted samt at begrænse skadevirk-
ninger fra allerede sket forurening. Havmiljølovgivningen er blevet mere tids-
varende og er i højere grad i overensstemmelse med gældende international ret, 
som for eksempel den International Maritime Organisations (IMO) polarkode 
om obligatoriske regler for skibe, der sejler i Arktiske farvande.  

Denne rapport inkluderer ikke en beskrivelse af international søret. Dog er 
det i relation til skibstrafik væsentligt at nævne, at det grønlandske søterrito-
rie går fra kysten til basislinjen (indre territorialfarvand) og videre til tre-sø-
milegrænsen (ydre territorialfarvand). Her gælder Grønlands nationale ret. I 
henhold til United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) er 
al sejlads i indre territorialfarvand, hvilket vil sige inden for basislinjen, fuldt 
ud underlagt kyststatens jurisdiktion (Stuer-Lauridsen & Overgaard 2012). 
Basislinjen går rundt om Grønland, og inkluderer alle fjorde, havne, øer m.m. 
Her gælder, at al relevant national lovgivning skal overholdes af alle typer 
skibe, uanset om dette har været godkendt internationalt. Dette inkluderer 
reguleringer, der er hjemlet i medfør af naturbeskyttelsesloven (herunder 
Melvillebugt reservatet, og de nævnte beskyttelseslinjer). Mellem basislinjen 
og 3-sømilegrænsen har international skibsfart i henhold til FN dog ret til fri 
passage (Christensen et al. 2015).  

National naturbeskyttelse i Grønland varetages på grundlag af ’Landstings-
lov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse’ (herefter ”Naturbeskyt-
telsesloven”). Naturbeskyttelsesloven er en rammelov, der giver mulighed for 
vedtagelse af specifikke arealfredninger via bekendtgørelser. Der findes i dag 
12 områder i Grønland, der er beskyttet gennem en arealfredningsbekendtgø-
relse, hvor det ene, naturreservatet i Melvillebugten, findes inden for dette 
notats undersøgelsesområde. Desuden findes der 40 områder i Grønland, der 
er beskyttet gennem fuglebekendtgørelsen (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 
af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle), der ligeledes har hjemmel 
i naturbeskyttelsesloven, hvor følgende syv områder findes inden for under-
søgelsesområdet: 
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 Lion Øer 
 Hakluyt Ø 
 Saunders Ø 
 Perker Snow Bugt 
 Appat Appai 
 Carey Øer 
 Sabine Øer. 

Naturbeskyttelsesloven har derudover nogle generelle fredninger og beskyt-
telseslinjer omkring bestemte naturtyper enten direkte gennem loven eller 
gennem bekendtgørelser vedtaget med hjemmel heri. Af relevans for under-
søgelsesområdet inkluderer dette fuglekolonier samt beskyttelseslinjer om-
kring disse i perioden fra 15. april til 15. september. I denne periode er al unø-
dig forstyrrelse (herunder sejlads) forbudt indenfor en beskyttelseszone på:  

 1000 meter, hvis kolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, sø-
konge, ride, mallemuk eller skarv. Beflyvning med fastvingede fly eller he-
likopter er ikke tilladt i en vertikal og horisontal afstand af under 3000 me-
ter. 

 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af ederfugl, 
tejst, lunde, havterne eller andre mågefugle end ride. 

I figur 2 gives en oversigt over forvaltningslinjer og områder, der med hjem-
mel i ”Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse” fast-
sætter permanente eller periodevise restriktioner. 

Råstofvirksomhed, herunder skibstrafik forbundet med råstofvirksomhed, re-
guleres i hele området under den grønlandske råstoflov. Råstofloven foreskri-
ver, at råstofvirksomhed skal udføres i overensstemmelse med anerkendt god 
international praksis inden for området (se i øvrigt kapitel 5.3), og at virksom-
heden skal udføres miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Forundersøgelse, 
efterforskning og udnyttelse af ikke-levende ressourcer, herunder mineralske 
råstoffer, er således ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven og dermed heller 
ikke af f.eks. fredningsbekendtgørelser udstedt i medfør af denne. I stedet er 
det fastsat i naturbeskyttelsesloven, at råstofaktiviteter reguleres på grundlag 
af råstofloven. 

Råstofmyndigheden i Grønland opererer med et sæt feltregler, der udpeger 
en række ”vigtige områder for dyrelivet” med tilhørende vejledende ad-
gangsregulering (Råstofdirektoratet 2000). Disse fokuserer på artsspecifikke 
kerneområder og den periode, hvor arten anses som følsom (f.eks. yngleperi-
ode, fældeperiode eller vigtige fourageringsperioder), og dækker delvis de 
eksisterende områdefredninger. Råstofaktiviteter bliver endvidere individu-
elt vurderet således, at den nyeste viden mht. naturbeskyttelse anvendes på 
området. Endvidere skal der for projekter vedrørende udnyttelse af mineraler 
udfærdiges en VVM-rapport efter råstofmyndighedens regler i ”Retningslin-
jer for udarbejdelse af VVM-redegørelse for mineraludnyttelse i Grønland” 
(Miljøstyrelsen for Råstofområdet 2015). 
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Figur 2 inkluderer ikke ”vigtige områder for dyrelivet”, som er udpeget i hen-
hold til råstofloven og som regulerer færdsel ved råstofundersøgelser. 

Figur 2. Oversigt over fredede 

områder, andre interesseområder 

og relevante forvaltningsgrænser. 

Se tekst for yderligere informa-

tion. 
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2 Beskrivelse af økosystemet i Nordvandet 

2.1 Overordnet beskrivelse af det fysiske og biologiske miljø  
Polynier er betegnelsen for større og tilbagevendende åbentvandsområder i et 
ellers isdækket hav og polyniet i Nordvandet, Nordvandspolyniet, er et af de 
største og mest produktive polynier i Arktis (Deming et al 2002). Det er belig-
gende i den nordlige del af Baffin Bugt og strækker sig op i Smith Sund/Nares 
Stræde (undertiden helt til Robeson Kanal) og ind i Jones Sound og det deles 
mellem Canada (Nunavut) og Grønland. Størrelsen og udbredelsen varierer 
meget, men kan nå op på 80,000 km2. Om vinteren er store dele (op til 95 %) 
dækket af dynamisk drivis, som dog hele tiden har åbne vandområder i form 
af revner og våger (Melling et al. 2001). Polynyet dannes delvis ved, at der dan-
nes en isbro i Smith Sund/Nares Stræde, som spærrer for inflow af is fra nord. 
Med en fremherskende vind også fra nord, blæses den is, der dannes i selve 
området, sydover. Der forekommer desuden up-welling af relativt varmt vand 
langs den grønlandske side af polyniet (Melling et al. 2001). Langs kysterne, i 
fjordene og i perioder også i Smith Sund og Nares stræde er der fast-is, som 
danner en skarp grænse til den drivende is og det åbne vand. Mod sydøst dan-
nes om foråret en opbrudszone (shear zone) langs fastisen i Melville Bugt. I den 
sydlige del af Nordvandet er de tilgrænsende kyster generelt af klipper, mens 
lave sedimentkyster er mere udbredte mod nord. Aller nordligst på den grøn-
landske side ligger den store Humboldt Gletscher. 

Det egentlige polynie forekommer i vinterperioden fra oktober til juni, men 
er meget dynamisk og varierer i sin udbredelse fra år til år (figur 3).  

 
Om sommeren er store dele af området så godt som isfrit og er ikke afgrænset 
af is i det mindste sydover, mens der kan være is i Smiths Sund og op gennem 
Nares Stræde.  

Figur 3. Isdække i foråret 2016. I 

marts ses at drivisen, med 

sprækker og huller med åbent 

vand, dækker en stor del af po-

lyniet, hvilket varierer fra år til år. I 

april og maj ses et voksende om-

råde fri for havis, ligesom en ty-

delig isfri zone langs Grønlands 

vestkyst ses (opbrudszone). I juni 

er der kun rester af fastis i fjor-

dene tilbage. 
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Primærproduktionen indledes grundet det åbne vand i polyniet allerede i april 
og topper i maj-juni. Men det er karakteristisk, at produktionen er høj gennem 
hele den isfrie periode (Lovejoy et al. 2002, Tremblay et al. 2002, Tremblay et al. 
2006a) og at den senere på sommeren især foregår i dybder ned til 20 m under 
overfladen (Martin et al. 2010). Den ser ud til at være betydeligt højere i den 
grønlandske del af Nordvandet end i den canadiske del (figur 4).  

 
Den årlige produktion af klorofyl er målt til noget af det højeste i arktiske 
økosystemer og som gennemsnit over hele området til 251 g C m-2 per år 
(Klein et al. 2002). 

Meget tyder på, at det er tilgængeligheden af nitrat, der er begrænsende for 
primærproduktionen (Tremblay et al. 2002). Det er vist, at kun ca. 15-20 % af 
produktionen synker til bunden, hvor den bliver tilgængelig for benthiske 
samfund, mens resten kanaliseres gennem fødekæderne i vandsøjlen (Trem-
blay et al. 2006b) 

Der foregår også primærproduktion i og på undersiden af havisen. Størrelsen 
af denne produktion i Nordvandet kendes ikke, men den må formodes at 
være begrænset, da det er påvist at is-alger udgjorde under 3 % af den sam-
lede alge-biomasse (Michel et al. 2002). 

Figur 4. Primærproduktionen re-

præsenteret ved koncentrationen 

af klorofyl a målt fra satellit. Data 

er præsenteret som et månedligt 

gennemsnit i forhold til en årspe-

riode. Farverne angiver forskel-

lige klorofyl-koncentrationer (rød 

= højeste koncentration). Be-

mærk at der i maj sker en op-

blomstring i den centrale del af 

undersøgelsesområdet, hvor po-

lyniet findes. De angivne kort vi-

ser kun klorofyl i overfladen. Vi-

den om klorofyl i vandsøjlen i un-

dersøgelsesområdet er yderst 

begrænset (Kilde: Oceancolor 

hjemmeside, NASA – zoomet ind 

på eksisterende kort). 
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Den høje primærproduktion giver grobund for et meget diverst samfund af 
zooplankton som græsser på algerne (Prokopowicz & Fortier 2002, Ringuette 
et al. 2002) og hvor vandlopper (Copepoder) dominerer. Blandt disse er vand-
lopperne af slægten Calanus meget vigtige. De er uhyre talrige og nogle, som 
for eksempel C. Hyperboreus er særdeles næringsrige, da de oplagrer fedtstof 
for at kunne overvintre uden at tage føde til sig. 

Bundfaunaen er ikke særlig godt undersøgt i selve området, men undersøgel-
ser længere sydpå i Baffin Bugt tyder på, at den må være artsrig og med høje 
tætheder af organismer (Sejr et al. 2011). Forekomsterne i polynyet af hvalros-
ser og ederfugle, hvis primærføde er skaldyr, viser også, at bundfaunaen er 
rig, i det mindste på de vanddybder, de kan udnytte (ederfugle ned til 25 m, 
hvalrosser ned til 100 m). 

Kendskabet til fiskene i polynyet er begrænset. Den vigtigste art i fødekæ-
derne er polartorsken, som optræder meget talrigt og som er nøgleføde for 
både fugle, sæler og større fisk (Boertmann & Mosbech 2017). I de dybere dele 
af vandsøjlen findes hellefisk, som for nylig er blevet en vigtig ressource for 
befolkningen på den grønlandske side, og flere elve har bestande af fjeldør-
red, som opholder sig i det marine miljø i sommermånederne. Desuden findes 
rejer i begrænsede mængder (Boertmann & Mosbech 2017). 

2.2 Fugle  
Fuglene udgør en meget væsentlig del af økosystemet i Nordvandet. Tretten 
arter af havfugle yngler langs kysterne. Igen er det den grønlandske side, der 
er vigtigst, med meget store ynglekolonier af søkonge, polarlomvie og ride. 
Søkongerne (figur 5) er uhyre talrige og findes i store ynglekolonier langs ky-
sterne mellem Kap Melville og Inglefield Land på den grønlandske side.  

Antallet af søkonger er estimeret til mere end 30 mill. par (Egevang et al. 2003), 
hvilket gør den til den talrigeste fugleart i området og også i hele Nordatlan-
ten. Det er vurderet at ca. 80 % af verdensbestanden yngler langs kysterne på 
den grønlandske side af Nordvandet (Nettleship & Evans 1985). Søkongerne 
lever næsten udelukkende af de store vandlopper C. hyperboreus om somme-
ren, (Pedersen & Falk 2001). 

Polarlomvien har sine største grønlandske ynglekolonier i området, i alt fem 
med samlet set ca. 308.000 fugle, som udgør ca. 68 % af den samlede grøn-
landske bestand (Merkel et al 2014). Disse kolonier er ‒ i modsætning til det 
øvrige Grønland ‒ ikke i tilbagegang, hvilket gør området særdeles vigtigt 
også for denne art. På den canadiske side er der yderligere en meget stor ko-
loni på Coburg Island. Lomvien lever primært af polartorsk. Polarlomviens 
udbredelse i undersøgelsesområdet er vist i figur 6. 

Disse talrige havfugle har stor betydning for det terrestriske miljø omkring 
ynglekolonierne, fordi de bringer store mængder af næring fra havet til land. 
Omkring kolonierne ses en særdeles frodig vegetation, som udnyttes af land-
pattedyr, som harer og moskusokser (Gonzales-Bergonzoni et al. 2017). 
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Ederfuglen yngler også talrigt langs kysterne (i det mindste på den grønland-
ske side; der foreligger ikke informationer fra den canadiske side). Særligt i 
Wolstenholme Fjord er der mange store kolonier. 

Figur 5. Ynglekolonier for søko-

nge. Farvenuancerne i baggrun-

den angiver en teoretisk, relativ 

tæthed af fugle på havet, bereg-

net ved at fordele antallet af yng-

lefugle fra de enkelte kolonier ud 

over havarealet inden for en fou-

rargeringsradius på 105 km (do-

kumenteret ved GPS-sporinger af 

ynglefugle fra Nordvandet). Se 

appendiks 1, note 1 for en meto-

debeskrivelse. 

Figur 6. Ynglekolonier for polar-

lomvie i undersøgelsesområdet. 

Farvenuancerne i baggrunden 

angiver en teoretisk, relativ tæt-

hed af fugle på havet, beregnet 

ved at fordele antallet af yngle-

fugle fra de enkelte kolonier ud 

over havarealet inden for en fou-

rargeringsradius på 114 km (do-

kumenteret ved GPS-sporinger af 

ynglefugle fra Nordvandet). Se 

appendiks 1, note 1 for en meto-

debeskrivelse. 
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Ud over yngleforekomster, er der også fældende ederfugle og de får selskab 
af fældende kongeederfugle, der ellers yngler ved ferskvand i indlandet og 
især kommer fra Canada. Disse fældende fugle samles i flokke langs kysterne 
i sensommeren og det tidlige efterår. Ederfuglene udnytter i modsætning til 
søkonger og lomvier føderessourcer på havbunden som muslinger, slange-
stjerner og søpindsvin. Vigtige områder for ederfuglen er vist i figur 7. 

Området er vigtigt for flere andre fuglebestande, som dog ikke er så talrige. 
Det er f.eks. sabinemåge, lunde og ismåge. Disse bestande er både nationalt 
og for de to mågers vedkommende også internationalt vigtige, fordi der her 
er tale om arter med meget små bestande i Grønland og Nunavut. Ismågen 
yngler tilsyneladende kun på den canadiske side af polyniet, men fugle ses 
også på den grønlandske side om sommeren. 

 
Figur 8 og 9 viser fuglekolonier og aktionsradius for andre fuglearter. Fælles 
for alle havfuglene er, at de trækker sydpå om vinteren.  

 

Figur 7. Ynglekolonier og fælde-

områder for almindelig ederfugl i 

undersøgelsesområdet. 
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Figur 8. Ynglekolonier og akti-

onsradius for ismåge, ride, hav-

terne og sabinemåge i undersø-

gelsesområdet. Ismågens akti-

onsradius er meget stor og er 

ikke angivet på kortet. 

Figur 9. Ynglekolonier for malle-

muk og lunde i undersøgelses-

området. 
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2.3 Havpattedyr 
Nordvandet er også særdeles vigtigt for havpattedyr (Heide-Jørgensen et al. 
2013a, 2016). Ni arter forekommer regelmæssigt her. Dertil skal lægges yder-
ligere én art, nemlig vågehvalen, som er observeret eller fanget flere gange 
om sommeren i de senere år. Sælerne er repræsenteret af to åbenvands-gæ-
ster, klapmydsen og grønlandssælen, som begge forlader området om vinte-
ren. Ringsæl, remmesæl og hvalros forekommer hele året; hvalrossen foreta-
ger dog årstidsbestemte vandringer mellem forskellige områder indenfor po-
lyniet, sådan at de om sommeren primært er på den canadiske side og om 
vinteren på den grønlandske side og i mundingen af Jones Sound (Born 2011, 
Stephenson & Hartwig 2010). Udbredelse og vigtige områder for hvalros er 
vist i figur 10. Ringsælen og remmesælen er knyttet til havisen, og særligt 
ringsælen kan findes i høje koncentrationer i fjorde med stabil og længeva-
rende fastis. Forårstællinger, der dækkede hele polynyet (men ikke hele ud-
bredelsesområdet indenfor dette undersøgelsesområde) i maj 2009 og 2010, 
gav et estimat på ca. 9500 ringsæler og 6000 remmesæler (Heide-Jørgensen et 
al. 2013).  

Blandt hvalerne forekommer de tre egentlige arktiske arter, grønlandshval, 
hvidhval og narhval. Narhvaler forekommer året rundt, mens grønlandshval 
og hvidhval er primært træk- og vintergæster i polynyet. Grønlandshvalen er 
fåtallig, mens en større bestand af hvidhvaler overvintrer. Bestanden af hvid-
hvaler i den grønlandske del blev i 2014 estimeret til ca. 2300 (Heide-Jørgen-
sen et al. 2016).  

 

Figur 10. Udbredelse og vigtige 

områder for hvalros i undersøgel-

sesområdet. 
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Narhvalen har meget vigtige sommeropholdssteder i tilgrænsende kystområ-
der og fjorde på begge sider af Nordvandet (figur 12). Om foråret bevæger 
disse narhvaler sig igennem polynyet og tællinger i maj 2009 og 2010 gav 7700 
narhvaler som det højeste estimat (Heide-Jørgensen et al. 2013a). I Inglefield 
Bredning blev sommerbestanden vurderet til ca. 8300 dyr i 2007 (Heide-Jør-
gensen et al 2010). Bestanden i Smith Sund, som om sommer hovedsageligt 
holder til i den vestlige del af området, ved Ellesmere Ø, er vurderet til ca. 
16400 narhvaler (NAMMCO/JCNB 2015). 

De Narhvaler fra Arktisk Canada og Melville Bugten, som er blevet mærket 
med satellitsender, trækker ud af området for at overvintre i den centrale del 
af Baffin Bugt (Heide-Jørgensen et al. 2013b). Vinteropholdssteder for de nar-
hvaler, som bruger Inglefield Bredning og Smith Sund om sommeren, er ikke 
kendte, men en del forekommer dog også i Nordvandet om vinteren, idet en 
tælling i april 2014 på den grønlandske side gav et resultat på ca. 3000 nar-
hvaler (Heide-Jørgensen et al. 2016).  

Isbjørnen forekommer i området hele året. Isbjørnene tilhører to forskellige 
forvaltningsbestande: mod syd den i Baffin Bugt og mod nord den i Kane Bas-
sin. Baffin Bugt-bestanden blev i 2016 estimeret til ca. 2826, mens den i Kane 
Bassin blev vurderet til 357 (SWG 2016).  

Figur 11. Udbredelse og vigtige 

områder for grønlandshval i un-

dersøgelsesområdet. 
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Isbjørnene i Baffin Bugt-bestanden foretager lange årstidsbestemte vandrin-
ger, sådan at de om vinteren og tidligt forår ofte er på den grønlandske side, 
hvor der er opbrudszoner i isen, og de følger der på isens tilbagetrækning 
over mod land på den canadiske side i løbet af det sene forår og sommeren. 
En gruppe af isbjørnene forbliver dog i Melville Bugt over sommeren (SWG 
2016). I Kane Basin, hvor der er stadig havis året rundt, bevæger isbjørnene 
sig på både den canadisk og grønlandske side året rundt (SWG 2016). 

Havpattedyrene er vigtige fangstdyr for befolkningen i området, og de har 
været grundlaget for de forskellige menneskelige bosættelser de sidste godt 
4000 år.  

2.4 International betydning 
Som nævnt i afsnit 1. er områdets naturforhold i flere sammenhænge identi-
ficeret som særlig vigtig på internationalt niveau: 

IUCN har i forbindelse med en ekspertworkshop identificeret undersøgelses-
området som et ud af 12 særlig vigtige arktiske marine områder ud fra biodi-
versitetskonventionens EBSA-kriterier (Speer & Laughlin, 2011).  

IUCN har i forbindelse med en anden ekspertworkshop for nylig identificeret 
Arktiske marine områder, der lever op til UNESCO´s kriterier for marine ver-
densarvsområder, herunder Nordvandet (Speer et al. 2017).  

Området er nævnt som særlig værdifuldt i forbindelse med en identifikation 
af økologisk værdifulde og sårbare marine områder i Arktis (AMSA IIC – 
CAFF/ AMAP / SDWG, 2013). 

Området opnåede i forbindelse med et nationalt assessment over vigtige og 
sårbare havområder i Grønland højeste pointsætning og højest prioritering ud 

Figur 12. Udbredelse og vigtige 

områder for narhval i undersøgel-

sesområdet. 
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fra IMO´s PSSA kriterier i forhold til identificering af vigtige og sårbare ma-
rine økosystemer (Christensen et al. 2015).  

Årsagerne hertil er præsenteret ovenfor; Nordvandet er af kritisk betydning 
for mange migrerende internationale bestande af fugle og havpattedyr. Des-
uden er området det mest produktive polynie i Arktis og en række dyrearter 
er afhængige af dets ressourcer. Som nævnt ovenfor er 80 procent af verdens 
bestand af søkonger afhængige af området, og særligt i polyniets østlige del – 
den grønlandske side – skaber opvæld af næringsrigt vand grundlaget en høj 
biologisk produktion og diversitet, herunder ikke mindst arktiske endemiske 
arter af havpattedyr og havfugle. Nordvandets naturressourcer har desuden 
været grundlaget for indvandringen til Grønland af mennesker vestfra (i flere 
omgange), og har derfor tillige stor historisk/kulturel betydning (Hastrup 
2015). I dag udgør Nordvandets ressourcer stadig grundlaget for en unik fan-
gerkultur.  

De samfundsmæssige vigtige havpattedyr inkluderer ringsæl, narhval, hvid-
hval, grønlandshval, hvalros og isbjørn. For flere af disse arters bestande er dele 
af undersøgelsesområdet på visse tider af året af kritisk betydning for deres 
overlevelse. Desuden skal det nævnes, at visse bestande af fugle, inklusiv søko-
nge, har nogle af deres vigtigste grønlandske ynglelokaliteter indenfor under-
søgelsesområdet, herunder ride og polarlomvie. Afslutningsvis skal det næv-
nes, at en række af de arter, der forekommer i undersøgelsesområdet, er inklu-
deret i den grønlandske liste over truede arter fra 2007 (rødliste – Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rødlistede arter i undersøgelsesområdet (Boertmann, 2007). Det bør nævnes, at den grønlandske rødliste er under 

opdatering og at visse arter i dag ville opnå en anden rødlistestatus. 

Art National 

rødliste 

International rødliste Forekomst i området Områdets betyd-

ning for bestand 

Isbjørn Sårbar (VU) Sårbar (VU) Hele året International 

Hvalros Kritisk truet (CR) Sårbar (VU) Hele året International 

Klapmyds Ikke truet (LC) Sårbar (VU) Sommer og efterår Lokal 

Grønlandshval Næsten truet (NT)  Ikke truet (LC) Forår og sommer Regional 

Hvidhval Kritisk truet (CR) Næsten truet (NT) Efterår, vinter og forår International 

Narhval Kritisk truet (CR) Næsten truet (NT) Hele året International 

Alm. ederfugl Sårbar (VU) Ikke truet (LC) Forår, sommer og efterår National 

Sabinemåge Næsten truet (NT) Ikke truet (LC) Forår og sommer National 

Ride Sårbar (VU) Ikke truet (LC) Forår, sommer og efterår National 

Ismåge Sårbar (VU) Næsten truet (NT) Forår, sommer og efterår International 

Havterne Næsten truet (NT) Ikke truet (LC) Forår og sommer Regional 

Polarlomvie Sårbar (VU) Ikke truet (LC) Forår, sommer og efterår International 

Lunde Næsten truet (NT) Sårbar (VU) Forår, sommer og efterår Regional 
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3 Identifikation af vigtige områder og vurde-
ring af mulige forvaltningstiltag 

3.1 Identifikation og illustration af vigtige områder for biodi-
versitet og økosystemer  

For nærværende notat er formålet at identificere de vigtigste biologiske om-
råder indenfor undersøgelsesområdet, samt ikke mindst at vurdere variation 
og ændringer af de vigtige områder i tid og rum.  

Grundlaget for identifikationen er, med de vigtigste eksempler præsenteret i 
afsnit 2, at inkludere og anvende rumlige data for en række arters og økosy-
stemkomponenters udbredelse. Udgangspunktet for de anvendte data er det 
føromtalte projekt igangsat af Naalakkersuisut om vigtige områder for arter 
og naturtyper, i forbindelse med en fremadrettet strategisk indsats relateret 
til arealbaseret beskyttelse af den grønlandske biodiversitet (Christensen et al. 
2016), hvor rumlige data for vigtige forekomster af en lang række arter, na-
turtyper og økosystemkomponenter i Grønland er kortlagt og beskrevet. For 
samtlige arters og økosystemkomponenters vedkommende er de rumlige 
data i nærværende notat blevet suppleret med oplysninger i finere rumlig 
skala. Desuden er årstidsvariationer inkluderet for alle arter/økosystemkom-
ponenters udbredelse, således at der indgår et tidsinterval (sæson) for hvert 
enkelt korttema.  

Datagrundlaget stammer primært fra det forsknings- og analysearbejde, der 
er foretaget i forbindelse med de strategiske miljøvurderinger forud for olie-
efterforskning i Grønland (Boertmann & Mosbech 2017), suppleret med nyere 
litteratur, såfremt dette har været relevant og muligt.  

Supplerende data er inkluderet fra den canadiske side af området, som pri-
mært stammer fra det arbejde, der er foretaget i den arktiske del af Canada 
om identifikation af Ecologically and Biologically Significant Areas (pers comm. 
Francine Mercier, 2016, Fisheries and Oceans Canada, 2015, Stephenson & 
Hartwig, 2010, Kenchington et al. 2011, Cobb, 2011). For den canadiske del af 
Nordvandet er også anvendt data fra CAFF´s Circumpolar Seabird Data Portal 
(http://axiom.seabirds.net/maps/js/seabirds.php?app=circumpo-
lar#z=2&ll=NaN,0.00000) og i begrænset omfang fugletællingsdata fra cana-
diske skibssurveys (Gjerdrum et al. 2012) . 

Analysen er gennemført som en såkaldt ”overlayanalyse” i GIS (Geografisk 
Informations System), hvor tematiske kort lægges oven på hinanden for på 
den måde at fremhæve områder, hvor mange og/eller vigtige forekomster 
overlapper hinanden. I nærværende analyse er der anvendt 57 kortlag med 
sæsonale udbredelser for i alt 24 forskellige arter/økosystemkomponenter (se 
tabeller i bilag). Der er således anvendt langt flere kortlag end de der er vist i 
kapitel 2. Den grundlæggende analysemetode er tidligere anvendt af DCE i 
forbindelse med ovennævnte projekt om Identifikation af biologiske interesseom-
råder (Christensen et al. 2016), samt i et projekt om Analyse af mulig økosystem-
baseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke 
(Christensen et al. 2015). I nærværende notat er analysemetoden dog udbyg-
get på en række punkter, bl.a. i forhold til at håndtere årstidsvariation. I bila-
get til nærværende notat findes en detaljeret beskrivelse af analysemetoden, 
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datagrundlaget og diverse vægtninger, og for yderligere information henvi-
ses til de to tidligere rapporter.  

Nedenfor præsenteres analyseresultaterne i form af kort for forskellige tids-
punkter henover året (figur 14 – figur 17). Kortene er tematiseret ud fra 5 % - 
procentiler på en skala fra blå (lave værdier), over gul, til rød (høje værdier). 
Den rødeste farve dækker altid de 5 % af arealet, der scorer højest på det givne 
tidspunkt af året – de områder, der ud fra de anvendte kriterier er de biologisk 
vigtigste. Den rødeste farve kombineret med den næst-rødeste farve dækker 
de 10 % af arealet, der har de højeste værdier på det givne tidspunkt af året, 
osv. Der kan i princippet udarbejdes kort for hver eneste dag henover året, 
men nedenfor er præsenteret fire figurer (7 kort), der repræsenterer forskel-
lige sæsoner i en årscyklus. Kortlægningen ud fra procentiler betyder, at man 
på et givent tidspunkt af året, altid kan se, hvilke områder, der er de vigtigste 
- de viser den relative fordeling på de forskellige tidspunkter. Det betyder 
imidlertid også, at man ikke direkte kan sammenligne kort fra forskellige tids-
punkter. For at sammenligne den biologiske vigtighed mellem forskellige 
tidspunkter skal man kigge på figur 13, som viser hvordan de absolutte vær-
dier varierer henover året.  

 

 
Figur 13. Denne figur viser, hvordan den samlede pointsum i overlayanalysen, som er grundlaget for kortene i figur 15 – 18, 
udvikler sig henover året (se metodebeskrivelse i bilag). Bemærk at pointsummen vokser om foråret efterhånden som de 
migrerende arter ankommer, og gradvist falder i løbet af efteråret, når disse arter tager af sted fra området igen. Kurven af-
spejler således, at den biologiske betydning / vigtighed ud fra de givne kriterier er størst i maj – august. Da pointsummen 
ikke er konstant hen over året, kan betydningen af vigtige områder ikke sammenlignes direkte mellem kortene – et rødt om-
råde fra vinterperioden har typisk ikke ligeså høje værdier som et rødt område om sommeren, hvor væsentlig flere arter er 
tilstede. Kortene i figur 15-18 viser således kun områdernes relative biologiske vigtighed på det givne tidspunkt. 
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Figur 14. Vinter. Kort over biologisk vigtige områder i en typisk vintersituation, her for me-

dio januar. I denne periode er de vigtigste områder hvalrossens tre vinterkoncentrations-

områder i Murchison Sound, vest for Wolstenholme Fjord og omkring Coburg Island (se 

afsnit 2). Det mørkeorange område langs den grønlandske kontinentalskrænt skyldes pri-

mært overlappende udbredelsesområder for narhval, hvalros, hvidhval og remmesæl. I 

den canadiske del af undersøgelsesområdet ses hvidhvalens hovedudbredelsesområde 

om vinteren mod NV. Nærværende kort for medio januar er karakteristisk for store dele af 

vinterperioden, fra starten af december til starten af marts. I denne periode er det primært 

udbredelsen af den landfaste is, der påvirker arternes rumlige fordeling, og dermed giver 

mindre ændringer i afgrænsningen af de vigtige områder. 
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Figur 15. Forår. To kort a) medio april og b) medio maj, der illustrerer de biologisk vigtige områder og ændringen hen over for-

året.  

 

A. Fra 1. marts til midten af april som ses i a) dominerer hvalrossens koncentrationsområder som i vintersituationen (Figur 15). 

Men i april begynder isbjørne dog at søge mod området ved den østlige del af Baffin Bugten og den ydre del af Melville Bugten, 

der fremhæves som orange. Centralt i polyniet ser man meget svagt (i det gule farveregister) den begyndende algeopblom-

string, ligesom produktiviteten langs iskanten fortsat er synlig.  

 

B. Senere på foråret tager pointsummen et kæmpe hop opad (jf. figur 14). Hvilket primært skyldes at havfugle og havpattedyr 

finder sit indpas i takt med at isen forsvinder og der sker en gradvis stigning i primærproduktionen. Der findes desværre ikke 

rumlige data om særlige koncentrationsområder for havfuglene inden selve yngleperioden i juni. Derfor bidrager havfuglene 

stort set ikke til den rumlige fordeling af vigtige områder, selvom det vides, at de i maj ofte samles i store flokke. En række hav-

pattedyrs udbredelsesmønster ændres omkring 1. maj (jf. afsnit 2). Hvalrossens vinterkoncentrationsområder er nu forladt. I den 

grønlandske del af Nordvandet fremstår et trekantet område som vigtigt (rød/mørk orange). Det skyldes primært forårsudbredel-

serne for hvalros, narhval, grønlandshval og hvidhval. Ud for den canadiske kyst ses også et aflangt vigtigt område, som for-

trinsvis skyldes udbredelserne for hvidhval, hvalros, narhval og isbjørn. Farvenuancerne centralt i polyniet skyldes primært for-

årsopblomstringen af alger. Hen over maj sker der stor ændring i de vigtige områder. Derfor skal det understreges at a) ikke er 

repræsentativ for hele maj, men bør ses som et snapshot midt i en overgangsperiode. 
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Figur 16. Sommer. To kort a) medio juni og b) primo august, der illustrerer de biologisk vigtige områder og ændringen i løbet af 

sommeren. 

 

A. I starten af sommeren (juni) fortsætter udviklingen, hvilket primært skyldes, at havfuglene nu påbegynder ynglesæsonen. 

Områderne omkring de store fuglekolonier kommer til at fremstå som de klart vigtigste. I denne periode koncentreres rigtig 

mange individer på et meget lille areal tæt på kolonierne. Derfor ses også en meget større variation i områdets biologiske vigtig-

hed sammenlignet med forårssituationen, hvor der ikke ses tilsvarende koncentrerede og veldefinerede forekomster. De store 

polarlomvie-kolonier, der også huser andre arter, samt Sabine Ø med de store sabinemåge- og havternekolonier slår meget 

kraftigt igennem. Desuden ses også tydeligt, at de store ederfuglekolonier på den grønlandske kyststrækning er med til at defi-

nere de vigtige områder. Bidraget fra havpattedyrene påvirker fortsat farvenuancerne, men de giver nu mere en tone i baggrun-

den og tegner ikke som sådan de vigtigste områder. 

 

B. Hen over sommeren præger havfuglekolonierne fortsat billedet, men når man kommer på den anden side af august er de 

knap så dominerende som tidligere. Meget af den relative vægt forskydes til den canadiske kyst. Det skyldes, at hvalros og is-

bjørn koncentreres her i sommermånederne, hvor de har overlappende udbredelsesområder med hinanden og med narhvalen. 

Melville Bugt og Inglefield Bredning fremstår som relativt mere vigtige end tidligere grundet narhvalens sommerområder, lige-

som isbjørnen også har en sommerudbredelse i Melvillebugten. Ederfuglenes og kongeederfuglenes fældeområder langs de 

grønlandske kyster begynder gradvist at træde frem. 
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3.2 Menneskelige påvirkninger, følsomme områder og mulige 
forvaltningstiltag  

De kraftigste påvirkninger på økosystemet i Nordvandet stammer uden tvivl 
fra klimaændringerne. Desuden påvirkes området af langtransporteret foru-
rening og området omkring Nordvandet og Avanersuaq er kendetegnet ved 
at have de højeste kviksølvbelastninger i Arktis i både fangstdyrene og fan-
gerbefolkningen (Dietz et al. in prep). Mere direkte menneskelige påvirknin-
ger har også betydning, og her er jagt/fangst en væsentlig faktor. Turisme, 
råstofudnyttelse og fiskeri foregår også, men i lille målestok. Disse aktiviteter 
er dog i vækst, og har dermed potentiale til at udvikle sig til mere markante 
påvirkninger i fremtiden. For eksempel har fiskeriet efter Hellefisk været sti-
gende i de senere år og udgjorde i 2016 ca. 130 tons indhandlede hellefisk i 
Qaanaaq (Grønlands statistik, 2017). Både den reducerede havis og udvikling 
af ovennævnte sektorer vil efter al sandsynlighed medføre øget skibstrafik i 
området, herunder trafik med krydstogtskibe (AMAP in press).  

 

Figur 17. Efterår. To kort a) medio september og b) primo november, der illustrerer de biologisk vigtige områder og ændringen 

hen over efteråret.  

 

A. I september er ynglesæsonen for havfuglene slut, og havfuglekolonierne afspejles ikke længere på kortet. Pointsummen er 

også faldet markant (jf. fig 14), hvilket primært afspejler, at mange af havfuglene forlader Nordvandet på dette tidspunkt. Da 

havfuglekolonierne er forladt, er den rumlige variation i områdernes relative vigtighed også faldet drastisk, og man vender lang-

somt tilbage til vintersituationen med langt mere gradvise overgange. Den canadiske kyst fremstår fortsat som et meget vigtigt 

område grundet overlap mellem udbredelsesområderne for hvalros, isbjørn og narhval. Inglefield Bredning og Melville Bugt har 

også relativt høje værdier grundet narhvalen, og i sidstnævnte tilfælde også pga. oversomrende isbjørne. Langs den grønland-

ske kyst ses fortsat ederfuglenes og kongeederfuglenes fældeområder tydeligt, men også de forlades i løbet af den første efter-

årsmåned.  

 

B. Fra midten af oktober begynder hvalrossen at indtage sine tre vigtige vinterkoncentrationsområder, som resten af efteråret 

igen dominerer billedet. De canadiske kystområder, samt Inglefield Bredning og Melville Bugt på den grønlandske side, har lige-

ledes relativt høje værdier, grundet narhvalen. I starten af november skifter narhvalen gradvist fra kystnær ”sommerudbredelse” 

(langs den canadiske kyst, i Inglefield Bredning og i Melville Bugt) til en ”vinterudbredelse” mere centralt i Nordvandet. Omtrent 

samtidig går isbjørnen fra at have været koncentreret langs den canadiske kyst og i Melville Bugt til at være generelt udbredt i 

hele området grundet havisen ekspansion. En anden vigtig begivenhed er hvidhvalens efterårsmigration, der også finder i star-

ten af november. De vigtige områder er derfor ret dynamiske i starten af november. Langs den Canadiske kyst ses, i orange, et 

vigtigt område, som skyldes overlap mellem narhvalens sommerområde, isbjørnens sommerområde der endnu ikke er helt for-

ladt, samt hvidhvalens efterårsmigration. Melville Bugt fremstår også fortsat som et forholdsvis vigtigt område grundet overlap 

mellem narhvalens sommerudbredelse og isbjørnens sommerudbredelse. Det mørkegule/orange bånd, løbende V-Ø på tværs 

af undersøgelsesområdet skyldes primært overlap mellem hvidhvalens migrationsområde og den nordlige del af narhvalens 

kommende vinterområde. Senere i november forlades narhvalens sommerområder helt, og efter ophøret af hvidhvalens efter-

årsmigration omkring 1 december, er vi tilbage ved det vinterbillede, der er givet i figur 14. 
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Klimaændringerne vil medføre yderligere opvarmning af luft og hav, mindre 
is, større ekstremer i vejret og en større variation fra år til år (DMI, Hesselberg 
et al. 2016). En af de mekanismer, der er med til at sikre åbent vand i polyniet 
om vinteren, er som nævnt i afsnit 2 den isbro, der dannes tværs over Smiths 
Sund/Kane Bassin, og som blokerer for isdrift ind i polyniet. Strøm og kraf-
tige nordenvinde holder havet syd for isbroen fri for is. Det er sandsynligt, at 
der er risiko for at denne isbro vil blive mere ustabil i fremtiden, hvilket kan 
medføre at polyniet ændrer karakter. Åbenvandsperioden (defineret som ti-
den med under 50% is dække) i Kane Basin (dvs. nord for Nordvandet) og 
Baffin Bugt (syd for Nordvandet) blev hhv. 12,4 og 12,7 dage længere per årti 
i perioden 1979-2014 (Stern & Laidre, 2016). 

Den direkte klimapåvirkning vil give de arter, der er knyttet til isen, et redu-
ceret habitat, det gælder f.eks. isbjørn. Højere temperaturer vil give sydligere 
arter bedre vilkår, så de breder sig nordpå. Det er en relativ ny udvikling, at 
der kan fanges lodde helt op til Qaanaaq, ligesom der er fanget vågehvaler 
flere gange i de senere år. Det er tegn på, at mønsteret for primærproduktio-
nen i polynyet ændrer sig, men det er uvist, hvordan den samlede primær-
produktion vil udvikle sig (Tremblay et al. 2006, samt AACA in press). Der 
kan derfor potentielt ske store forandringer i fødenettet og dermed i dyrebe-
standene, når mønsteret for primærproduktionen ændrer sig samtidig med, 
at nye dyrearter indvandrer sydfra, herunder lodde og mindre næringsrige 
arter af vandlopper af Calanus slægten, der som nævnt tidligere er nøgleorga-
nismer i økosystemet. Klimapåvirkningernes størrelse afhænger mest af den 
globale indsats, mens der lokalt kan ske en tilpasning til og afbødning af de 
ændringer klimapåvirkningerne medfører. For at afbøde konsekvenserne af 
klimapåvirkningen på biodiversitet og ”ecosystem services” er der behov for 
fokus på økosystemets tilstand og på andre menneskelige påvirkninger af 
økosystemet. Der er behov for tæt kobling mellem overvågning både af øko-
systemet og af påvirkningerne/”stressorerne”, og en forvaltning, der ser på 
helheden. I tabel 2 er der en oversigt over eksisterende og mulige fremtidige 
påvirkninger i området.  

I dag er den væsentligste lokale påvirkning den fangst, der foregår i området. 
Påvirkningen består dels af den dødelighed, som fangsten medfører, dels af 
de forstyrrelser som skud og færdslen med især motorjolle medfører. Fang-
sterne er reguleret med henblik på at sikre en bæredygtig udnyttelse, men i 
enkelte år er kvoterne for narhvaler i Melville Bugt og hvalros højere end råd-
givningen (GINR 2017). Der foregår for de vigtige arter en løbende vurdering 
af bestandenes størrelse, og en diskussion af reguleringen og om fangsten er 
bæredygtig. Reguleringen er en kombination af kvoter, tidsmæssige begræns-
ninger og arealmæssige begrænsninger i jagt og færdsel, samt begrænsninger 
af fartøj og våben tilladt til fangsten.  

Det anbefales, at disse typer reguleringer bibeholdes, og at det på baggrund 
af en videre videnskabelig vurdering overvejes at supplere dem med områder 
som er helt fritaget for jagt. Men omvendt er der knyttet en unik fangstkultur 
til området, og ligesom der er et behov for at beskytte områdets naturværdier, 
er der tilsvarende et behov for at opretholde og beskytte nogle af de vigtige 
fangstområder, som har stor betydning for lokalsamfundene. 
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Derfor bør en fremtidig forvaltning planlægges i dialog med aktørerne. Men 
det må forventes, at nogle arter vil gå tilbage pga. økosystemændringer og 
nogle arter vil gå frem, og det anbefales, at fangsten tilpasses dette. 

Miljøpåvirkningerne fra skibsfart er luftforurening, undervandsstøj, forstyr-
relser over vandet, samt udledninger af spildevand, olieholdigt vand og af-
fald (PAME, 2009).  

Invasive arter, der transporteres med skibe, er en sandsynlig fremtidig trussel, 
som forventes øget med stigende skibstrafik og højere vandtemperaturer 
(Ware et al. 2014). En potentiel trussel er risikoen for oliespild i forbindelse 
med skibsfarten.  

Der er i dag en relativt begrænset skibsfart med forsyninger til områdets bebo-
ere og selvom skibsfarten generelt forventes at stige i de kommende år, forven-
tes den fortsat i en årrække at være relativt begrænset sammenlignet med syd-
ligere områder (AMAP in press). Umiddelbart sydvest for undersøgelsesområ-
det forventes stigende transittrafik gennem Nordvestpassagen med indsejling 
gennem Lancaster Sound, mens der ikke forventes væsentlig stigende transit-
sejlads op gennem Smith Sound i de kommende årtier (AMAP in press). 

Men selv gennem Nordvestpassagen tyder fremskrivninger på, at der fortsat 
vil gå årtier før denne passage vil blive benyttet til transit i større omfang. Der 
er i regionen en stigende aktivitet fra krydstogtskibe og private lystbåde 
(AMAP, in press), der forventes at fortsætte med at stige i de kommende år-
tier. Da mål for disse skibe bl.a. omfatter biologiske spændende områder, som 

Tabel 2. Oversigt over mulige påvirkninger og effekter. * direkte dødelighed af et omfang 

der potentielt kan påvirke en bestand, ** sandsugning medfører typisk meget lokale effek-

ter mens udvinding af mineraler fra havbunden (placer mining) kan påvirke bestande af 

muslinger og bunddyr i et større område, samt de dyr som lever af bunddyr (f. eks. eder-

fugl og hvalros). 

  

Bestands- 

effekter* 

Effekter på 

levesteder 

Forstyrrelse af 

dyreliv 

Kommercielt fiskeri, herunder trawl X X X 

Fangst og subsistensfiskeri X  X 

Færdsel    

   Jollesejlads   X 

   Transport over is: Hundeslæde, snescooter   X 

   Flyvning: Helikopter, fastvingefly   X 

Turisme  X X 

Råstofaktiviteter     

  Boring  X X 

  Udledninger til vand (olie og kemikalie) X X  

  Udledninger til luft  X  

  Seismiske undersøgelser   X 

  Sandsugning/ marin minedrift X** X** X** 

Skibsfart     

  Luftemission  X  

  Udledning til havet – olie (evt. kemikalie) X X  

  Udledninger til havet (organisk)   X  

  Støj   X 

  Kollisioner med havpattedyr  X X 

  Invasive arter (ballastvand)  X X  
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fx fuglefjelde og levesteder for hvaler, er det vigtigt at være opmærksom på 
forstyrrelseseffekter af denne trafik. Der eksisterer i dag en regulering og der 
vil være behov for at tilpasse både regulering og tilsyn i fremtiden (AMAP, in 
press, Naalakkersuisut, 2014).  

Råstofudvinding i området kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning af-
hængig af hvilken aktivitet, hvor den foregår og hvordan den reguleres. Der 
er i dag efterforskning med henblik på minedrift i flere landområder. I et om-
råde er der også undersøgelser med henblik på minedrift i et kystnært hav-
område, Wolstenholme fjord, hvor minedrift potentielt kan påvirke fourage-
ringsområder for hvalrosser og ederfugle og fangsten af disse.  

Der blev i 2010 tildelt olieefterforsknings- og udvindingstilladelser i fem 
blokke i den nordlige del af Baffin Bugt, hvoraf de nordligste overlapper med 
denne rapports undersøgelsesområde. Der blev i 2010-2012 gennemført inten-
sive seismiske undersøgelser og et såkaldt shallow core boreprogram. Resulta-
terne var dog ikke lovende og nu er alle blokkene under tilbagelevering. I 2017 
gennemføres en ny udbudsrunde, hvor blokkene i Baffin Bugt udbydes igen. 
Aktiviteter i forbindelse med olieefterforskning medfører undervandstøj, ud-
ledninger af potentielt skadelige stoffer og risiko for oliespild. Modeller indi-
kerer at havstrøm kan transportere olien direkte indtil Nordvandets område 
(Boertman & Mosbech (eds), 2017).  

Alle typer råstofudvinding vil medføre udskibning og for større projekter må 
det forventes at ske på helårsbasis. Der foregår en del mineralefterforskning i 
de tilgrænsende landområder, og minedrift må forventes i fremtiden. I 2017 
gennemføres en ny udbudsrunde, hvor blokkene i Baffin Bugt udbydes igen.   

Seismiske undersøgelser og isbrydende sejlads medfører undervandsstøj, der 
kan have en væsentlig påvirkning af havpattedyr, særlig narhvaler. Der er i 
dag en regulering af seismik i området (se EAMRAs seismikguidelines), men 
der er en betydelig usikkerhed om effekterne af støjen og hvilken regulering 
der er nødvendig for at beskytte havpattedyrene (Heide-Jørgensen et al. 
upubl, 2015 og Heide-Jørgensen et al. 2013c). Det er et område, hvor der er 
behov for yderligere viden, og hvor der pågår forskning. Der vil i fremtiden 
være behov for samspil mellem overvågning af støjniveau, overvågning af 
narhvaler mv. og regulering af aktiviteter. 

Langtransporteret forurening med især kviksølv er et væsentligt problem i 
hele Arktis og dermed også i Nordvandet. Kviksølvniveauet er steget næsten 
med faktor 20 siden 1850 (Dietz et al. 2009), og både fangstdyrene og befolk-
ningen ved Nordvandet har de højeste kviksølvniveauer i Arktisk. Det anbe-
fales, at der tages særligt hensyn til disse baggrundsniveauer ved regulering 
af råstofaktiviteter og anden forurenende aktivitet.  

3.3 Eksempler på mulige forvaltnings- og udpegningstiltag  
I oplægget til dette notat er der ønsket en beskrivelse af hvilke internationale 
løftestænger, der kan anvendes for beskyttelse af Nordvandet, således at om-
rådet, eller de vigtigste dele af området, opnår en form for beskyttelse, der 
lever op til internationale standarder for Marine Protected Areas (MPA). 

Der findes ingen eksakt definition for, hvornår et område kategoriseres som 
et MPA. Men forskellige internationale aktører har udviklet forskellige stan-
darder for brugen af begrebet. Der findes ligeledes forskellige standarder for, 
hvorledes sådanne områder kan og bør planlægges for at opnå den bedste 
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sammenhæng mellem områderne og dermed sikre biodiversitet og økosyste-
mer bedst muligt.  

I Arktisk Råd har man i PAME arbejdsgruppen samarbejdet om at udvikle en 
fælles ramme for principper og målsætninger for MPA´er i Arktis (PAME, 
2015). PAME anvender i sin definition for, hvornår et område kan karakteri-
seres som et MPA, at området skal: 

1) Opfylde IUCN´s definitioner for et marint beskyttet område (jf. appendix 2)  
2) Opfylde mindst en af PAME´s opstillede målsætninger, herunder om at 

styrke økologisk resiliens, støtte integreret forvaltning, fremme formidling 
og/ eller samarbejde med andre arktiske lande. 

3) Der skal foreligge en forvaltningsplan, eller være udarbejdet relevant lov-
givning om forvaltningen af området. 

PAME har endvidere et indsatsområde, der via en række workshops, skal ud-
vikle principper og værktøjer til brug for de arktiske landes identifikation, 
udpegning og implementering af et repræsentativt arktisk MPA netværk. 
PAME har i foråret 2017 udgivet en såkaldt ”toolbox”, der har til hensigt at 
vejlede Arktisk Råds medlemslande i at udpege et repræsentativt og sammen-
hængende MPA netværk (Sommerkorn et al. 2017).  

I forbindelse med de eksisterende fredninger indenfor Nordvands-området 
vurderes det, at naturreservatet i Melvillebugten allerede lever op til alle 
PAME´s kriterier for definition af et MPA.  

For så vidt angår de syv fuglebeskyttelsesområder, der findes i området, er de 
tydeligt geografisk afgrænset, med et defineret formål om at beskytte området 
mod støj og forstyrrelser i fuglenes yngletid. Ud fra den argumentation kan 
områderne karakteriseres som IUCN kategori IV (Habitat / Species Management 
Area) områder. Man kan ligeledes argumentere for at områderne opfylder en 
målsætning om at beskyttelsen bidrager til at styrke den økologiske resiliens 
og at området er underlagt en konkret relevant lovgivning. På det grundlag 
kan fuglebeskyttelsesområderne ligeledes tolkes at opfylde PAMES kriterier 
for definitionen af et MPA.  

For så vidt angår beskyttelseslinjerne omkring fuglekolonier, findes der ingen 
klar oversigt over disses afgrænsning. Der kan derfor argumenteres for og 
imod om denne generelle fredning kan kategoriseres indenfor IUCN´s fred-
ningskategorier.  

Naturreservatet i Melvillebugten, de syv fuglebeskyttelsesområder, samt be-
skyttelseslinjerne omkring fuglefjeldende udgør tilsammen 5,3 % af den grøn-
landske del af det marine område i undersøgelsesområdet. Områderne er ikke 
i udpeget ud fra en netværkstankegang, som det eksempelvis er beskrevet af 
PAME, i forbindelse med PAMES redskaber (toolbox) til at udpege et repræ-
sentativt og sammenhængemde netværk. I en sådan tankegang skal overve-
jelser vedrørende en økosystembaseret tilgang til beskyttelse af de forskellige 
økosystemkomponenter og nøgleområder for arternes livsstadier, herunder 
yngle-, opvækstområder samt trækkorridorer, inddrages. I den forbindelse 
skal det dog nævnes at Naturreservatet i Melvillebugten kan betragtes som 
en beskyttelse af et sammenhængende økosystem, hvilket er et vigtigt delele-
ment i PAMES netværkstankegang.   
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Med nærværende notat og beskrivelsen af vigtige sæsonmæssige rumlige for-
delinger for en række arter, gives et grundlag for en mulig, mere systematisk 
tilgang til den videre forvaltning af området i et samarbejde mellem relevante 
myndigheder.  

I den forbindelse kan det ligeledes være relevant at samarbejde med de cana-
diske myndigheder, idet flere af de vigtige områder i den grønlandske del, på 
den ene eller anden måde er forbundet med områder i den canadiske del. De 
canadiske EBSA områder inden for undersøgelsesområdet kan på nuværende 
tidspunkt ikke karakteriseres som MPA´er. Derimod vil det forventede Ma-
rine Protected Area ud for mundingen af Jones Sound og Lancaster Sound 
formodentlig vil kunne kategoriseres indenfor IUCN´s fredningskategorier 
(https://www.pc.gc.ca/en/amnc-nmca/cnamnc-cnnmca/lancaster). Og 
som anført tidligere arbejder de canadiske myndigheder målrettet på at ud-
pege mindst 10 % af de canadiske havområder som MPA senest i 2020, med 
udgangspunkt i de identificerede EBSA områder. I den forbindelse arbejder 
de canadiske myndigheder med at fastsætte beskyttelsesmålsætninger ud fra 
en netværkstankegang (Pers komm. Bethany Schroeder DFO,2016. Se også 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/network-reseau-eng.html). 

I forbindelse med den fremtidige forvaltning kan national regulering for en 
række forstyrrelsers vedkommende være tilstrækkelig. Her er ansvaret som 
nævnt tidligere delt mellem grønlandske og danske myndigheder (afsnit 1.4). 
I henhold til UNCLOS er al sejlads i indre territorial farvand underlagt kyst-
statens jurisdiktion. Men for så vidt angår forhold længere til søs (udenfor 
basislinjen, men indenfor den eksklusive økonomiske zone) vil en eventuel 
regulering for en stor dels vedkommende være forankret i internationale kon-
ventioner, herunder UNCLOS. En række forhold til søs kan således ikke re-
guleres via nationale bekendtgørelser.  

Uanset om en eventuel fremtidig regulering har ophæng i en grønlandsk, 
dansk eller international myndighed, kan der som nævnt i 2.4 argumenteres 
for, at Nordvandet opfylder en række internationale kriterier for identifice-
ring af særlig værdifulde områder for biodiversitet og økosystemer. Af-
hængigt af eventuelle beskyttelsesmålsætninger for området kan flere af disse 
internationale løftestænger bringes i spil, som grundlag for en international 
udpegning og relateret forvaltning. I den forbindelse vurderes nedenstående 
at være mest nærliggende: 

 IMO´s liste over ”Særlig følsomme havområder” (Particular Sensitive Sea 
Areas – PSSA)  

 UNESCO´s liste over Biosfæreområder (Man and Biosphere – MAB) 
 UNESCO´s liste over Verdensarvsområder (WHS) 
 Ramsar-konventionens liste over internationalt betydningsfulde vådom-

råder. 

Kriterier for udpegning og forpligtelser i forhold til ovenstående internatio-
nale udpegningsmuligheder er varierende og den eventuelle beskyttelse og 
forvaltning retter sig mod forskellige formål og typer af trusler (box 1 – 4).  

Uanset hvilke løftestænger, man ønsker at anvende i den videre forvaltning 
af området, vurderes det som nævnt tidligere, at en økosystembaseret tilgang 
til forvaltningen med fordel kan overvejes. De enkelte menneskeskabte på-
virkninger af områdets økosystemer bør betragtes samlet og på tværs af lan-
degrænser. En forudsætning for en økosystembaseret tilgang til forvaltning 
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er udviklingen af en fælles tværsektoriel moniteringsindsats af centrale ele-
menter som: is, primærproduktion og fangstdyr, samt de forskellige påvirk-
ninger som for eksempel fangst, fiskeri, skibstrafik, undervandsstøj mv. Et så-
dan moniteringsprogram bør tilsvarende understøtte den overvågning og af-
rapportering, der i varierende grad er påkrævet i relation til en eventuel in-
ternational udpegning (jf. box 1 – 4).  

Der er tidligere peget på en mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af 
skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke, med inspiration fra tilsva-
rende indsatser i Canada, Norge og i Arktisk Råds arbejde generelt (Christen-
sen et al. 2015), og der henvises til denne rapport for uddybende eksempler 
fra de omtalte lande. I Arktisk Råd betragtes økosystembaseret forvaltning 
(Ecosystem Based Approach to Management - EBM) som et vigtigt redskab i frem-
tidens forvaltning af et Arktis, der forandrer sig med stor hastighed. 
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Box 1 IMO, Particular sensitive Sea Area (PSSA) 
(Efter IMO 2002, Stuer-Lauridsen & Overgaard 2012, Christensen et al 2012) 
 
Definition og relevans  
Den Internationale Søfartsorganisation (International Marine Organisation, IMO) fungerer som se-
kretariat og paraply for en række maritime konventioner om forebyggelse af forurening fra skibe m.v. 
Et særligt IMO redskab, er udpegningen af havområder, som er særligt følsomme overfor internati-
onal skibstrafik – Particular Sensitive Sea Areas (PSSA´er).  
 
Anvendelsen af PSSA bestemmelserne har i andre sammenhænge været nævnt som et relevant 
redskab for Grønland, og kriterierne for identifikation af PSSA områder har været afprøvet i en grøn-
landsk kontekst. I den forbindelse opnåede Nordvandet absolut højeste score sammenlignet med 
andre havområder i Grønland. Intensiteten af skibstrafik i Nordvandet er relativ lille, men regulering 
kan dog i fremtiden blive aktuel i de mest følsomme områder.  
 
Kriterier for udpegning af PSSA områder 

 Økologiske kriterier inkluderer: 
 Et unikt eller sjældent økosystem, 
 Kritisk habitat – vigtigt for overlevelsen af fiskebestande eller sjældne arter, 
 Afhængighed – de økologiske processer er afhængige af den biologiske struktur, 
 Høj diversitet og/ eller produktivitet  
 Gyde- eller opvækstpladser – eller vigtige migrationsruter for fisk, pattedyr mv. 
 Naturligt – relativt upåvirket af mennesker 
 Særlig følsomt overfor naturlige begivenheder eller menneskelige aktiviteter. 

  
 Sociale, kulturelle og økonomiske betingelser (herunder områdets betydning for bæredygtig 

turisme): 
 Social og økonomisk afhængighed 
 Område som er vigtigt for lokale 
 Kulturel arv 

  
 Videnskabelige og uddannelsesmæssige betingelser (biologisk forskning eller historisk 
værdi). 

 Et område som har høj videnskabelig interesse. Baseline i moniteringsprogrammer 
 Uddannelse – gode muligheder for at demonstrere særlig naturfænomener. 

 

Forpligtelser: 

PSSA´ere retter sig mod skibstrafikken og de konsekvenser den kan have i særligt følsomme områ-
der. I sig selv indebærer udpegningen som et PSSA ikke en særlig beskyttelse, men det vil fremgå 
af søkortene, hvilke farvande der er PSSA, og forventes dermed at have en præventiv virkning. I 
forbindelse med forslag til udpegning af et PSSA skal der foreslås et eller flere såkaldte Associated 
Protective Measures. Restriktionerne kan f.eks. være særlige skibsruter, som skibene skal 
følge, et farvand skibene helt skal undgå, særlig strenge udledningskrav, og andre tiltag 
som kan beskytte et område mod miljøpåvirkninger fra skibe.  
 
PSSA´er udpeges efter indstilling fra et eller flere lande til IMO, og ansøgningerne skal følge særlige 
IMO-guidelines. 
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Box 2 UNESCO Man and Biosphere Area (Biosfæreområde)  
(efter Aastrup et al. 2005, Aastrup et al. 2009, Christensen et al. 2016) 
 
Definition og relevans: Biosfæreområder er områder, der er internationalt anerkendt som en del af 
UNESCO’s ’Man and Biosphere Programme (MAB). Sevilla-strategien (1995), der er grundlaget for 
udpegninger, understreger den menneskelige dimension i områderne (udvikling af bæredygtige ak-
tiviteter til gavn for de lokale beboelser). Strategien foreskriver, at der skal være en fastboende be-
folkning i området. 
 
Det vurderes, at undersøgelsesområdet efterlever kriterierne for et Biosfæreområde, herunder at 
området har betydning for bevarelsen af biodiversitet og samtidig indeholder en mosaik af økologiske 
systemer. Undersøgelsesområdet er placeret nær Grønlands indtil nu eneste biosfæreområde, Na-
tionalparken i Nord- og Østgrønland. 

 

Kriterier for udpegning af biosfæreområder 

Et område skal bl.a. opfylde følgende kriterier for at være kvalificeret som et biosfæreområde: 

 Indeholder en mosaik af økologiske systemer, der er karakteristiske for regionen. 

 Har betydning for bevarelsen af biodiversitet. 

 Det skal give muligheder for at udforske og vise bæredygtig udvikling på en regional skala. 

 Det skal være tilstrækkeligt stort til at kunne opfylde de tre funktioner nævnt ovenfor. 

 De tre funktioner skal kunne opfyldes gennem en zonering af området (se nedenfor). 

 Offentligheden, lokale samfund og private virksomheder skal inddrages i planlægningen og ud-
førelsen af de forskellige funktioner i området. 

 

Forpligtelser: 

I strategien (UNESCO, 1996) listes en lang række indikatorer for implementering af et biosfæreom-
råde. Blandt andet er det et krav at: 

 Området skal være særligt udvalgte til at udforske og fremvise naturbeskyttelse og bæredygtig 
udvikling i regionalt omfang. I den forbindelse skal tre funktioner opfyldes: 

 Naturbeskyttelse: bevaring af økosystemer, biodiversitet og genetisk diversitet. 

 Udvikling af lokale samfund på en sociokulturel og økologisk bæredygtig måde. 

 Forsyning og støtte til uddannelse, udforskning og overvågning, samt til demonstration af 
projekter i forbindelse med naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling. 

 Området skal inddeles i zoner for at muliggøre både beskyttelse af naturområder og udnyttelse 
af naturressourcer. Zonerne består af kerneområder, en bufferzone og en ydre overgangszone.  

 Der skal etableres lovgivningsmæssig beskyttelse af de økosystemer og arter, som området 
omfatter. Dette gælder både for kerneområder og bufferzoner. 

 Området skal være stort nok til opfylde beskyttelseskravene, og der kan være flere kerneområ-
der.  
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Box 3 UNESCO World Heritage Sites  
(UNESCO 2008, Christensen et al. 2016, Speer et al. 2017) 
 
Definition og relevans: Konventionen forpligter medlemslandene til at sikre effektive tiltag til at bevare, 
beskytte og formidle kultur- og naturarv i landet. De områder, der optages på konventionens verdens-
arvsliste over kultur og naturarv, får en unik status som umistelig for hele menneskeheden, og kan 
derfor betragtes som den ultimative anerkendelse.  

Undersøgelsesområdet er af IUCN vurderet til at leve op til de basale kriterier for et UNESCO verdens-
arvsområde (Unik Arktisk natur). For så vidt angår undersøgelsesområdet vil samspillet mellem is, 
strømforhold, polyniedannelsen, det unikke økosystem og de store forekomster af højarktiske arter og 
en unik fangerkultur være i fokus for en eventuel udpegning.  

 

Kriterier for udpegning af UNESCO World Heritage Sites:  

Der findes ikke egentlige biologiske kriterier for identifikation af verdensarvsområde, ud over at området 
skal være unikt og enestående på verdensplan. Konventionen arbejde dog med fire generelle kriterier, 
hvor mindst det ene skal opfyldes: 

 Naturfænomener: Superlativ naturfænomen eller områder af exceptionel naturlig skønhed 

 Geologi (herunder oceanografi): Eksempler på enestående geologiske processer, der afspejler 
jordens dannelseshistorie 

 Økosystemer: Unikke og enestående økosystemer og biologiske processer  

 Biodiversitet og truede arter: De absolut vigtigste og signifikante naturlige habitater for bevarelsen 
af den biologiske mangfoldighed. 

 

Forpligtelser:  

Et områdes optagelse på konventionens verdensarvsliste pålægger nationale administrationer en 
række forpligtelser, herunder  

 Iværksættelse af den nødvendige overvågning 

 Implementering af relevant lovgivning og regulering 

 Iværksættelse af forvaltningsplan, der skal målrettes til at sikre, at områdets særlige universelle 
rolle på optagelsestidspunktet fastholdes eller forbedres i fremtiden.  

 

En eventuel udpegning skal indledes med en grundig ansøgningsproces der inkluderer detaljerede 
beskrivelser af værdierne, samt tydelige forklaringer på hvorledes reguleringer og foranstaltninger be-
skytter værdierne. Parallelt med dette arbejde skal udarbejdelsen af relevant fredningsbekendtgø-
relse(r), samt en forvaltningsplan i overensstemmelse med forpligtelserne udarbejdes. 
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Box 4. Ramsar-område 
(Efter Christensen et al. 2017, Ramsar 2007, Ramsar 1994) 

Definition og relevans 
Områder der er optaget på den internationale liste over internationalt vigtige vådområder (under 
Ramsar-konventionen). Vådområder omfatter i henhold til konventionen strandenge, moser, søer, 
rindende vande fjorde og havområder. Til brug for udvikling af de enkelte landes implementering har 
konventionen udarbejdet en række Guidelines/Handbooks, som bygger på konventionens artikler og 
vedtagne resolutioner. 

Flere delområder inden for undersøgelsesområdet efterlever kriterierne for optagelse på Ramsar-
konventionens liste over internationalt værdifulde vådområder.  

Kriterier for udpegning af Ramsarområder 

Eksempler på kriterier for hvordan et område kan komme i betragtning til optagelse på Ramsar-
konventionens liste over internationalt værdifulde vådområder:  

 Området udgør et repræsentativt eksempel på en sjælden eller unik vådområdetype inden for den 
biogeografiske region. 

 Området er levested for sjældne eller truede arter. 
 Der i opholder sig regelmæssigt mindst 20.000 vandfugle i området. 
 Der i opholder sig regelmæssigt 1 % af en population af en art eller underart af vandfugle eller 

andre dyrearter i området.  
 Området rummer vigtige grundlag for fiskepopulationers eksistens. 

 
Forpligtelser: 
Konventionens medlemslande skal ved tiltrædelse blandt andet: 

 Arbejde for at beskytte de økologiske værdier, der er knyttet til landets vådområder generelt og 
sikre, at udnyttelsen af områderne sker på en økologisk fornuftig og bæredygtig måde (Wise Use). 

 Udforme og gennemføre lovgivning, forvaltningsplaner og programmer for at fremme beskyttelsen 
af de vådområder, der er optaget på listen. Programmer og planer skal blandt andet omfatte mo-
nitering, forskning, uddannelse, formidling, m.v. Formålet er, at sikre områdernes økologiske vær-
dier og sikre at udnyttelsen af områderne sker på en bæredygtig måde.  

 Samarbejde med andre lande om vådområder og arter i vådområder, som landene er fælles om. 
 

Afrapportere en række forhold til konventionens sekretariat før hver konference, der afholdes for de 
parter, der har tilsluttet sig konventionen. 
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4 Konklusion og anbefalinger 

Nordvandet er et enestående økologisk system med en enestående højarktisk 
fauna og en tilknyttet fangerkultur. Området er af kritisk betydning for mange 
migrerende internationale bestande af fugle og havpattedyr. Desuden er om-
rådet det mest produktive polynie i Arktis og en række dyrearter er af-
hængige af dets ressourcer.  

80 procent af verdens bestand af søkonger er afhængige af området, og særligt 
i polyniets østlige del – den grønlandske side – skaber opvæld af næringsrigt 
vand grundlaget en høj biologisk produktion og diversitet, herunder ikke 
mindst endemiske, arktiske arter. Den rumlige analyse, der er anvendt i 
denne rapport, illustrerer hvor de relativt vigtigste biologiske områder fore-
kommer hen over året, og hvor der kan være grundlag for skærpet opmærk-
somhed i forhold til forstyrrelser. Desuden illustrerer analysen, at områdets 
biologiske værdi, der er fastsat på baggrund af nationale og international kri-
terier, varierer hen over året.  

Nordvandet er under forandring primært pga. klimaændringer, men æn-
drede fangstmønstre, råstofudnyttelse, turisme og skibsfart kan også påvirke 
området væsentligt i de kommende årtier. Ca. 5 % af den grønlandske del af 
undersøgelsesområdet er i dag beskyttet i en grad, som lever op til Arktisk 
Råds kriterier for et MPA, men flere af de vigtigste områder er ikke beskyttet 
mod nye ændrede påvirkningsmønstre. På grund af områdets enestående na-
turforekomster og unikke karakter, der blandt andet har medvirket til, at 
IUCN har vurderet området som en mulig kandidat til et UNESCO verdens-
arvsområde, vurderes det, at der er grundlag for videre overvejelser om sup-
plerende beskyttelses- og forvaltningstiltag.  

For at bevare de unikke kvaliteter i Nordvandet bedst muligt er der behov for 
en forvaltning, der bygger på overvågning af, hvordan økosystem og dyreliv 
udvikler sig og tilsvarende hvordan menneskeskabte forstyrrelser som jagt, 
(undervands-)støj, fiskeri og andre påvirkninger udvikler sig. Det er også væ-
sentligt, at forvaltningen udvikles i dialog med brugerne af området, og lokal 
viden om ændret fordeling af fangstdyr og vigtige fangstområder kan med 
fordel bringes i spil. I den forbindelse er beskyttelse af fangstområder af stor 
betydning for lokalbefolkningen. 

Identifikation af særlig vigtige og sårbare delområder med behov for arealbe-
skyttelse kan med fordel være en del af den fremtidige forvaltning. Det vur-
deres, at undersøgelsesområdet, eller dele af undersøgelsesområdet, efterle-
ver de kriterier, der er opstillet for optagelse på blandt andet IMO´s liste over 
PSSA områder, UNESCO´s lister over verdensarvsområder og biosfæreområ-
der, samt Ramsarkonventionens liste over internationalt betydningsfulde 
vådområder. I relation til skibstrafik er det den umiddelbare vurdering, at de 
reguleringsværktøjer, der findes under PSSA, er mest aktuelle i forhold til de 
mulige supplerende forvaltningstiltag. 

Men arealbeskyttelse kan ikke stå alene, og arealbeskyttelsen bør være dyna-
misk, da det må forventes, at der vil ske forskydninger i udbredelsen af ker-
nehabitater i de kommende årtier. I den forbindelse kan der med fordel hentes 
inspiration fra erfaringer gjort i andre arktiske lande, herunder Norge, hvor 
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man har forvaltet ud fra en helhedsforvaltningstankegang. Desuden kan prin-
cipper om EBM, samt om sammenhæng (connectivity) i relation til marine be-
skyttede områder (MPA), som er udviklet i Arktisk Råd, med fordel anvendes 
som udgangspunkt for videre tanker om forvaltning af området.   

De kort, der præsenteres i dette notat, kan indgå i overvejelser om udvikling 
af en arealbaseret forvaltning med hensyn til: 

 Ruter for større skibe i forhold til 
a) begrænsning af undervandsstøj 
b) særlig fokus på oliespild, der kan påvirke de vigtigste og mest 

følsomme områder, og 
c) planlægning af oliespildsberedskab 

 Særlige regler for fangst og fiskeri/trawling 
 Særlige regler for turisme/krydstogtskibe 
 Særlige regler for råstofudnyttelse 
 Særlige regler for begrænsning og eventuelt friholdelse af særlige leveste-

der for andre typer forstyrrelser. 

Det anbefales, at der udvikles en økosystembaseret forvaltning, med henblik 
på at beskytte områdets kvaliteter baseret på dialog og inddragelse af lokale 
beboere og andre aktører. Da økosystemet og de menneskelige aktiviteter er 
dynamiske vil en del af dette arbejde med fordel kunne være at udvikle et 
fælles tværsektorielt moniteringsprogram af centrale elementer som: is, pri-
mærproduktion, fangstdyr, fangst og fangstrejser, fiskeri, skibstrafik, under-
vandsstøj. Det vil være nærliggende at lokale deltager både i udvikling og 
udførelse af moniteringen, hvor det er relevant. I dette arbejde kunne Pikiala-
sorsuaq, KNAPK m.fl. ligeledes inddrages, ligesom et samarbejde med de ca-
nadiske myndigheder vil være relevant. 
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Appendix 1. Teknisk beskrivelse af rumlige  
analyser 

Dette appendiks giver en detaljeret beskrivelse af metoden anvendt i forbin-
delse med beregningerne af de sæsonale kort over biologisk vigtige områder 
(afsnit 3).  Disse beregninger er gennemført som såkaldte ”overlayanalyser” i 
GIS (Geografisk Informations System). Grundlaget herfor er, at man opdeler 
sit undersøgelsesområde i et net af kvadratiske celler. For hvert korttema, som 
indgår i analysen (i dette tilfælde sæsonale udbredelser af forskellige økosy-
stemkomponenter), udarbejdes et separat lag, hvor hver celle i nettet får tildelt 
en værdi ud fra graden af forekomst. Via GIS er det dernæst muligt at foretage 
matematiske operationer ned gennem stakken af kortlag. Man kan eksempel-
vis summere celleværdierne på tværs af alle kortlagene, hvilket i tilfælde af, 
at der er tale om artsudbredelser, vil resultere i et kort over artsrigdom. Lige-
ledes kan man gange lagene med hinanden, eller gange med vægte, osv. En 
overlayanalyse er således ikke en statistisk analyse, men en rumlig model som 
blot er baseret på en serie matematiske operationer på en stak af kortlag.  

Første trin har været at producere cellebaserede kortlag (1x1 km celler) for de 
sæsonale udbredelser af de forskellige økosystemkomponenter, som indgår i 
analysen. I alt indgår 24 forskellige økosystemkomponenter i analysen, men 
da udbredelsesmønsteret for flere økosystemkomponenter ændrer sig hen-
over året, bliver resultatet 57 forskellige cellebaserede kortlag (se tabel 1). 
Hvert cellebaseret kortlag er forsynet med en start- og en slutdato, der afgræn-
ser den periode, som kortet er relevant for. Mange økosystemkomponenter er 
kun tilstede i dele af året. I de cellebaserede kortlag har hver celle en værdi, 
hvis størrelse dels udtrykker økosystemkomponentens forekomst i cellen spe-
cifikt, og dels afspejler økosystemkomponentens betydning generelt. For at 
opnå denne dobbeltegenskab, har vi gjort følgende: 

Hver økosystem-komponent har fået tildelt en pointsum, som afspejler den-
nes relative betydning i forhold til de øvrige økosystemkomponenter, som 
indgår i analysen. Fastsættelse af pointsummens størrelse er foretaget ud fra 
en række kriterier, herunder Biodiversitetskonventionens EBSA-kriterier 
(Ecologically and Biologically Significant Areas), Ramsarkonventionens krite-
rier m.v. Under disse kriterier findes også nationale hensyn (se Christensen et 
al. 2015; in press for en uddybende beskrivelse). Overordnet set er der taget 
hensyn til økosystemkomponentens internationale betydning (skala 1-4), og 
den internationale betydning af de udbredelsesområder, som økosystemkom-
ponenten har i Nordvandet (skala 1-4). Specifikt er pointsummen for en øko-
systemkomponent beregnet som produktet af disse to vægte (spænd 1-16), 
ganget med 100000 (se tabel 1).  

For hver økosystemkomponent er denne pointsum dernæst blevet fordelt ud 
over cellerne i de sæsonale, cellebaserede kortlag. Dog opererer vi med en 
sæsonvægt, som muliggør at skrue pointsummen ned, hvis en økosystem-
komponent er væsentligt mindre tilstede i en given sæson end i de øvrige sæ-
soner. Ligeledes har det for visse økosystemkomponenter i skrivende stund 
ikke været muligt at fremskaffe data fra den canadiske del af Nordvandet. I 
disse tilfælde har vi justeret pointsummen størrelse i forhold til den andel af 
arealet, som vi har data for (dækningsgraden). Såvel sæsonvægt som dæk-
ningsgrad har værdispændet 0-1 (default 1), og disse faktorer ganges ind i 
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økosystemkomponentens pointsum forud for, at denne fordeles ud over cel-
lerne i det sæsonale, cellebaserede kortlag (se tabel 1).  

I forhold til fordelingen af pointsummen ud over cellerne i en økosystemkom-
ponents sæsonale, cellebaserede kortlag, har vi anvendt den viden, der er til-
gængelig om økosystemkomponentens rumlige udbredelse i Nordvandet. 
For nogle økosystemkomponenter er denne viden ret detaljeret (f.eks. hav-
fugle i yngleperioden, hvor koloniernes størrelse og beliggenhed er kendt) og 
vi har i disse tilfælde kunne anvende dækkende udbredelsesdata eller rum-
lige modeller til at fordele pointsummen (se tabel 2). For et betydeligt antal 
økosystemkomponenter er vidensgrundlaget imidlertid langt mere begræn-
set, og her kan der måske blot skelnes mellem et generelt udbredelsesområde 
og nogle kendte koncentrationsområder inden for en given sæson. For disse 
økosystemkomponenter er de forskellige områdetyper i den givne sæson ble-
vet tildelt relative vægte, der definerer, hvor store celleværdierne skal være i 
forhold til hinanden (se tabel 2). Hvis et generelt udbredelsesområde har fået 
den relative vægt 1, mens kendte koncentrationsområder har fået vægten 10, 
så er pointsummen for den givne økosystemkomponent fordelt således, at cel-
leværdierne er 10 gange højere indenfor de kendte koncentrationsområder 
sammenlignet med det generelle udbredelsesområde. Samtlige celler, hvor 
økosystemkomponenten er til stede i en given sæson, summerer naturligvis 
stadig til økosystemkomponentens pointsum (justeret med sæsonvægt og 
dækningsgrad).  

At det er en pointsum, der er fordelt ud over de sæsonale kortlag, betyder, at 
hvis man har at gøre med to lige vigtige økosystemkomponenter/arter 
(samme pointsum), men den ene art kun er til stede på halvt så stort et areal 
som den anden art, så vil celleværdierne for førstnævnte art i gennemsnit 
være dobbelt så høje som for sidstnævnte art. Når lagene summeres til et kort 
over biologisk vigtige områder, vil vigtige arter (høj pointsum), der er kon-
centreret på et lille areal (få celler at fordele pointsummen på) således være 
dem, der ”brænder” kraftigst igennem på kortet. Dette er netop hensigten, for 
et område, hvor en betydningsfuld økosystemkomponent er koncentreret på 
et meget lille areal, vil typisk være et vigtigt område. Generelt kan man sige, 
at en overlayanalyse af kortlag, udarbejdet efter den beskrevne metode, vil 
fremhæve områder hvor vigtige økosystemkomponenter er stærkt koncentre-
ret rumligt og områder hvor mange og/eller vigtige økosystemkomponenter 
har overlappende udbredelser.   

Der er foretaget en overlayanalyse for hver enkelt dag året rundt, altså 365 
stk. I hver overlayanalyse er samtlige cellebaserede kortlag, hvis periode (de-
fineret fra og med startdato til slutdato) dækker den aktuelle dato, summeret 
til et cellebaseret kort over biologisk vigtige områder. Da økosystemkompo-
nenternes periodeangivelser naturligvis ikke afspejler den tidsvariation, der 
er i virkeligheden (havfuglene ankommer fx ikke altid 1. maj, og gradvist i 
stedet for pludseligt), er der dernæst foretaget en udjævning i tid. Dette er 
gjort ved for hver dag at beregne et gennemsnit af de overlays, der ligger in-
denfor et tidsvindue på +-5 dage i forhold til den aktuelle dato. Fuldstændig 
tilsvarende er de rumlige udbredelser af fx havpattedyrene langt fra så velde-
finerede, som stregerne på kortene giver indtryk af. De tidsudjævnede, dag-
lige overlays er derfor efterfølgende blevet udjævnet rumligt ved i hver celle 
at beregne den gennemsnitlige celleværdi indenfor en radius af 5 km. 

I afsnit 3 er der vist et overlay for hver halve måned året rundt. Kortene er 
tematiseret ud fra 5%-procentiler på en skala fra blå (lave værdier), over gul, 
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til rød (høje værdier). At der er anvendt 5%-procentiler betyder, at hver af de 
20 forskellige farver på skalaen ideelt set dækker 5 % af det areal, der indgår 
i analysen. Den rødeste farve dækker altid de 5 % af arealet, der har de højeste 
celleværdier på det givne tidspunkt af året – de vigtigste områder. Den røde-
ste farve kombineret med den næst-rødeste farve dækker de 10 % af arealet, 
der har de højeste værdier på det givne tidspunkt af året, osv.  At det kun er 
ideelt set, at hver farve dækker 5 % af arealet, hænger sammen med, at der 
kan opstå den situation, at mere end 5 % af cellerne har præcis samme værdi.  

Kortlægningen ud fra procentiler betyder, at man på et givent tidspunkt af året, 
altid kan se, hvilke områder, der er de vigtigste. Kortene viser således den rela-
tive fordeling på de forskellige tidspunkter. Det betyder imideltid også, at man 
ikke direkte kan sammenligne kort fra forskellige tidspunkter – de celler, der fx 
i januar falder inden for 5%-procentilen, og dermed er de vigtigste på dette tids-
punkt, kan meget vel have celleværdier af en størrelse, der ville betyde, at de 
faldt indenfor fx 45-50%-procentilen, hvis det havde været om sommeren, hvor 
væsentligt flere økosystemkomponenter er tilstede i Nordvandet og cellevær-
dierne i overlayet generelt er højere. For at fange denne afgørende forskel mel-
lem de forskellige tidspunkter af året (den sæsonale variation i den biologiske 
vigtighed af undersøgelsesområdet), er summen af celleværdierne i de daglige 
overlays vist i grafform henover årets dage (afsnit 3, fig 14). Også variationen af 
celleværdierne i de daglige overlays er vist i grafform henover årets dage (fig 1 
i dette bilag), hvilket giver et indtryk af, hvor stor kontrast der er i områdernes 
relative betydning på det givne tidspunkt. 

 

 

. 

  

Figur 1. Variationen (variansen) af celleværdierne i de daglige overlays henover årets dage. Man ser tydeligt at den rumlige 

variation i områdernes biologiske vigtighed er markant større om sommeren end om vinteren. Det skyldes primært fuglekoloni-

erne, hvor rigtig mange individer koncentreres på et meget lille areal tæt på kolonierne. Kolonierne bliver dermed nogle ekstremt 

vigtige områder. Om vinteren findes ikke tilsvarende koncentrerede, veldefinerede forekomster, og der er her langt mere grad-

vise overgange i områdernes vigtighed. 
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Tabel 1. Oversigt over de 57 sæsonale, økosystemkomponent-kortlag, som indgår i overlayanalysen. Den pointsum (kolonne 

9), der for den givne økosystemkomponent i den givne sæson fordeles ud over kortlagets celler, er beregnet som ”International 

betydning af ØK” x ”International betydning af forekomst i NOW” x ”Sæsonvægt” x ”Dækningsgrad” x 100000. I kolonnen ”Be-

grænset af fastis” er angivet om økosystemkomponentens udbredelse er begrænset af fastisens udbredelse. Hvis ja, så er de 

områder, der konsekvent har været dækket af fastis den givne dato de sidst 5 år blevet skåret væk fra økosystemkomponen-

tens udbredelse, før de daglige overlays er blevet udført. Bortskæringen af dette område foregår forud for fordelingen af økosy-

stemkomponentens pointsum. Det bevirker at celleværdierne i den del af udbredelsesområdet, der ikke er dækket af fastis bli-

ver højere end de ville have været, hvis fastisen ikke var skåret væk, afspejlende at økosystemkomponentens udbredelse kon-

centreres af fastisen. Celleværdierne i den del af udbredelsesområdet, der er dækket af fastis, får naturligvis værdien 0, hvis 

økosystemkomponenten er begrænset af fastis. Fasiskantens placering de sidste 5 år er rekonstrueret den første uge i hver 

måned ud fra datasættet Canadian Ice Service Arctic Regional Sea Ice Charts in SIGRID-3 Format, Version 1 

(http://nsidc.org/data/G02171). 

Økosystem-  

komponent (ØK) 

Internatio-

nal betyd-

ning af ØK 

(1 - 4) 

International 

betydning af 

forekomst i 

NOW (1 - 4) 

Sæson Start Slut 

Sæ-

son- 

vægt 

Dæk-

nings- 

grad 

Point- 

sum 

Begræn-

set af  

fastis 

Alk 3 1 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 150000 Ja 

Alk 3 1 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 1 300000 Ja 

Edderfugl 2 3 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 1 1 600000 Ja 

Edderfugl 2 3 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 0.59 354000 Ja 

Edderfugl 2 3 Fældeperiode 15-jul 15-sep 1 0.59 354000 Ja 

Fjeldørred 2 2 Havvandringperiode 01-jun 01-okt 1 0.59 236000 Nej 

Grønlandshval 4 3 Forår 01-maj 01-jun 1 1 1200000 Ja 

Grønlandshval 4 3 Sommer 01-jun 01-aug 1 1 1200000 Ja 

Grønlandshval 4 3 Vinter 01-okt 01-maj 1 1 1200000 Ja 

Grønlandssæl 1 1 Sommer 01-jun 01-dec 1 1 100000 Ja 

Havterne 2 2 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 200000 Ja 

Havterne 2 2 Yngleperiode 01-jun 15-aug 1 1 400000 Ja 

Hvalros 4 4 Forår 01-maj 01-jul 1 1 1600000 Ja 

Hvalros 4 4 Sommer 01-jul 01-okt 1 1 1600000 Ja 

Hvalros 4 4 Vinter 01-okt 01-maj 1 1 1600000 Ja 

Hvidhval 4 3 Sommer 01-maj 01-jul 0.5 1 600000 Ja 

Hvidhval 4 3 Efterår 01-sep 01-dec 1 1 1200000 Ja 

Hvidhval 4 3 Vinter 01-dec 01-maj 1 1 1200000 Ja 

Isbjørn 4 3 Forår 01-apr 01-jul 1 1 1200000 Nej 

Isbjørn 4 3 Sommer 01-jul 01-okt 1 1 1200000 Nej 

Isbjørn 4 3 Vinter 01-okt 01-apr 1 1 1200000 Nej 

Iskantsmiljø 4 2 Tidlig marts 01-mar 15-mar 1 1 800000 Ja 

Iskantsmiljø 4 2 Midt marts - midt april 15-mar 15-apr 1 1 800000 Ja 

Iskantsmiljø 4 2 Midt april - midt maj 15-apr 15-maj 1 1 800000 Ja 

Iskantsmiljø 4 2 Midt maj - midt juni 15-maj 15-jun 1 1 800000 Ja 

Iskantsmiljø 4 2 Midt juni - start juli 15-jun 01-jul 1 1 800000 Ja 

Ismåge 4 3 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 600000 Ja 

Ismåge 4 3 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 1 1200000 Ja 

Klapmyds 2 1 Sommer 01-maj 01-dec 1 1 200000 Ja 

Knortegås 3 1 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 0.59 177000 Ja 

Kongeedderfugl 2 3 Fældeperiode 15-jul 15-sep 1 0.59 354000 Ja 

Lunde 3 2 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 300000 Ja 

Lunde 3 2 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 1 600000 Ja 

Mallemuk 1 1 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 50000 Ja 
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. 

  

Mallemuk 1 1 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 1 100000 Ja 

Narhval 4 4 Forår 01-maj 15-jun 1 1 1600000 Ja 

Narhval 4 4 Sommer 15-jun 01-nov 1 1 1600000 Ja 

Narhval 4 4 Vinter 01-nov 01-maj 1 1 1600000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 April 01-apr 01-maj 0.07 1 56000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 Maj 01-maj 01-jun 1 1 800000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 Juni 01-jun 01-jul 0.87 1 696000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 Juli 01-jul 01-aug 0.84 1 672000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 August 01-aug 01-sep 0.7 1 560000 Ja 

Overfladeklorofyl 4 2 September 01-sep 01-okt 0.55 1 440000 Ja 

Polarlomvie 4 4 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 800000 Ja 

Polarlomvie 4 4 Yngleperiode 01-jun 15-aug 1 1 1600000 Ja 

Polarlomvie 4 4 Efter-yngleperiode 15-aug 01-okt 0.5 1 800000 Ja 

Remmesæl 2 2 Sommer 01-jul 01-dec 1 1 400000 Nej 

Remmesæl 2 2 Vinter 01-dec 01-jul 1 1 400000 Nej 

Ride 3 3 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 450000 Ja 

Ride 3 3 Yngleperiode 01-jun 01-sep 1 1 900000 Ja 

Ringsæl 2 1 Sommer 01-aug 01-okt 1 1 200000 Nej 

Ringsæl 2 1 Vinter 01-okt 01-aug 1 1 200000 Nej 

Sabinemåge 3 2 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 0.5 1 300000 Ja 

Sabinemåge 3 2 Yngleperiode 01-jun 15-aug 1 1 600000 Ja 

Søkonge 3 4 Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 1 1 1200000 Ja 

Søkonge 3 4 Yngleperiode 01-jun 15-aug 1 1 1200000 Ja 



49 

Tabel 2: Oversigt over, hvordan pointsummen er blevet fordelt inden for de sæsonale, cellebaserede kortlag for økosystem-

komponenterne. De relative vægte definerer, hvor store celleværdierne er i forhold til hinanden. Hvis et generelt udbredelses-

område har den relative vægt 1, mens et kendt koncentrationsområde har fået vægten 10, så er pointsummen for den givne 

økosystemkomponent fordelt således, at celleværdierne er 10 gange højere indenfor de kendte koncentrationsområder sam-

menlignet med det generelle udbredelsesområde. Samtlige celler, hvor økosystemkomponenten er til stede i en given sæson, 

summerer til økosystemkomponentens pointsum. I de tilfælde, hvor en økosystemkomponent kun har én områdetype en given 

sæson (altid relativ vægt 1), har alle celler, hvor økosystemkomponenten er tilstede, samme celleværdi, og tilsammen summe-

rer disse celler naturligvis også til pointsummen. For de økosystemkomponenter, hvor der foreligger bedre udbredelses-

data/modeller end udpegede områder, er pointsummen blevet fordelt efter disse. Hvordan dette er foregået i det konkrete til-

fælde er beskrevet i tabellen og i noten nedenfor. 

Økosystemkomponent,  

Sæson 
Start Slut Point- sum Områdenavn Relativ vægt 

Alk, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 150000 Generel udbredelse 1 

Alk, Yngleperiode 01-jun 01-sep 300000 

Koloniafstandsfunktion: r=110 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Edderfugl, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 600000 Generel udbredelse 1 

Edderfugl, Yngleperiode 01-jun 01-sep 354000 

Koloniafstandsfunktion: r=3 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Edderfugl, Fældeperiode 15-jul 15-sep 354000 

Til at fordele pointsummen for edderfugle i fældeperio-

den har vi anvendt data fra flysurveys af området fra 

1994-1995 (Boertmann & Mosbech ???), hvor fældende 

edderfugle blev systematisk optalt. I det cellebaserede 

kortlag for ”edderfugl, fældeperiode” har vi i hver celle 

beregnet tætheden af edderfugle indenfor en radius af 5 

km de to surveyår og taget maxværdien af disse. Der-

næst har vi skaleret værdien af samtlige celler, således 

at de summerer til den pointsummen for ”Ederfugl, fæl-

deperiode”. 

Fjeldørred, Havvandringperi-

ode 
01-jun 01-okt 236000 

Ørredelv, 1 km radius fra munding 100 

Ørredelv, 25 km radius fra munding 50 

Resterende havareal 1 

Grønlandshval, Forår 01-maj 01-jun 1200000 Generel udbredelse 1 

Grønlandshval, Sommer 01-jun 01-aug 1200000 Generel udbredelse 1 

Grønlandshval, Vinter 01-okt 01-maj 1200000 Generel udbredelse 1 

Grønlandssæl, Sommer 01-jun 01-dec 100000 Generel udbredelse 1 

Havterne, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 200000 Generel udbredelse 1 

Havterne, Yngleperiode 01-jun 15-aug 400000 

Koloniafstandsfunktion: r=30 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Hvalros, Forår 01-maj 01-jul 1600000 Generel udbredelse 1 

Hvalros, Sommer 01-jul 01-okt 1600000 Generel udbredelse 1 

Hvalros, Vinter 01-okt 01-maj 1600000 
Generel udbredelse 1 

Koncentrationsområde 50 

Hvidhval, Sommer 01-maj 01-jul 600000 
Hovedudbredelsesområde 2 

Sparsom udbredelse 1 

Hvidhval, Efterår 01-sep 01-dec 1200000 Migrationsområde 1 

Hvidhval, Vinter 01-dec 01-maj 1200000 
Migrationsområde 2 

Hovedudbredelsesområde 5 

Isbjørn, Forår 01-apr 01-jul 1200000 
Generel udbredelse 1 

Koncentrationsområde 10 

Isbjørn, Sommer 01-jul 01-okt 1200000 Generel udbredelse 1 
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Isbjørn, Vinter 01-okt 01-apr 1200000 Generel udbredelse 1 

Iskantsmiljø, Tidlig marts 01-mar 15-mar 800000 Økosystemkomponenten ”Iskantmiljø”, som skal reflek-

tere den særlige biologiske produktion, der i forårsmå-

nederne er knyttet til iskanten, har vi udledt ved at ud-

trække fastiskanten som en linje den første uge i hver 

måned over de sidste 5 år fra datasættet Canadian Ice 

Service Arctic Regional Sea Ice Charts in SIGRID-3 

Format, Version 1 

(http://nsidc.org/data/G02171). Dernæst har vi i 

det cellebaserede kortlag ”Iskantsmiljø” beregnet en lin-

jetæthed i hver celle ved at summere km fastiskant in-

denfor en radius af 12.5 km omkring cellens centrum. 

Områder, hvor fastiskanten har ligget stort set det 

samme sted den pågældende dato over de sidste 5 år 

bliver dermed fremhævede, mens områder, hvor iskan-

ten sjældent befinder sig får lavere værdier, og områ-

der, hvor iskanten aldrig er tilstede, får værdien nul. 

Dernæst er celleværdierne blevet skaleret, således at 

de summerer til pointsummen for ”Iskantsmiljø”. 

Iskantsmiljø, Midt marts - midt 

april 15-mar 15-apr 800000 

Iskantsmiljø, Midt april - midt 

maj 15-apr 15-maj 800000 

Iskantsmiljø, Midt maj - midt 

juni 15-maj 15-jun 800000 

Iskantsmiljø, Midt juni - start 

juli 15-jun 01-jul 800000 

Ismåge, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 600000 Generel udbredelse 1 

Ismåge, Yngleperiode 01-jun 01-sep 1200000 

Koloniafstandsfunktion: r=600 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Klapmyds, Sommer 01-maj 01-dec 200000 Generel udbredelse 1 

Knortegås, Yngleperiode 01-jun 01-sep 177000 
Generel udbredelse 1 

Yngleområde 100 

Kongeedderfugl, Fældeperi-

ode 15-jul 15-sep 354000 Fældeområde 1 

Lunde, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 300000 Generel udbredelse 1 

Lunde, Yngleperiode 01-jun 01-sep 600000 

Koloniafstandsfunktion: r=200 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Mallemuk, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 50000 Generel udbredelse 1 

Mallemuk, Yngleperiode 01-jun 01-sep 100000 

Koloniafstandsfunktion: r=130 km, b=0.01, bgdens= 

0.86 (NOTE 1) 

Narhval, Forår 01-maj 15-jun 1600000 Generel udbredelse 1 

Narhval, Sommer 15-jun 01-nov 1600000 

Generel udbredelse 1 

Migrationsområde 2 

Koncentrationsområde 50 

Narhval, Vinter 01-nov 01-maj 1600000 Generel udbredelse 1 

Overfladeklorofyl, April 01-apr 01-maj 56000 Til fordeling af pointsummen for overfladeklorofyl har vi 

anvendt sattelitdatasættet Aqua MODIS Chlorophyll 

Concentration, OCx Algorithm med månedlige gennem-

snit beregnet over de sidste 12-13 år i en rumlig opløs-

ning på 4 km (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3). 

Rådata er blevet klippet til i forhold til undersøgelsesom-

rådet, re-samlet til en rumlig opløsning på 1x1 km (nær-

meste-nabo-algoritme), og dernæst er pointsummen 

blevet fordelt efter den relative størrelse af celleværdi-

erne i rådata den givne måned, dog med celleværdier > 

20 kodet som 0 (klorofylkoncentrationer > 20 mg/m3 

skyldes typisk fejl på lavt vand langs kysten). Selve po-

intsummen varierer meget fra måned til måned, hvilket 

Overfladeklorofyl, Maj 01-maj 01-jun 800000 

Overfladeklorofyl, Juni 01-jun 01-jul 696000 

Overfladeklorofyl, Juli 01-jul 01-aug 672000 

Overfladeklorofyl, August 01-aug 01-sep 560000 

Overfladeklorofyl, September 01-sep 01-okt 440000 
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NOTE 1: Til at fordele pointsummen for havfugle i yngleperioden har vi an-
vendt data om ynglekoloniernes beliggenhed og størrelse (DCE’s database 
over de grønlandske havfuglekolonier og Circumpolar Seabird Data Portal; 
http://www.seabirds.net), samt oplysninger om de forskellige arters fourar-
geringsradius i yngletiden (Thaxter et al. 2012; Dall’Antonia et al. 2001;  Lin-
nebjerg et al. 2015; Gilg et al. 2010; Cramp et al. 1994, samt DCE’s egne, upub-
licerede undersøgelser af polarlomvier og søkonger i Nordvandet). I et celle-
baseret kort har vi for hver koloni fordelt antallet af ynglefugle ud over hava-
realet indenfor den fourargeringsradius, der er aktuel for arten, dernæst sum-
meret samtlige af disse til et teoretisk densitetskort for arten, og endelig for-
delt artens pointsum ud fra den relative størrelse af celleværdierne i dette 
kort. Til, ud fra en given koloni, at fordele antallet af ynglefugle ud over ha-
varealet har vi anvendt en matematisk funktion, der resulterer i et markant 
fall-off i antallet af fugle efterhånden som man bevæger sig væk fra kolonien, 
og som går i nul, når den maksimale fourargeringsradius for er nået: 

Relativ densitet = a* AfstandFraKolonib + 1            [0; Fourargeringsradius] 

hvor a = (1/Fourargeringsradiusb) 

Parameteren b definerer kurvens form. Vi har for alle arter anvendt b=0.01, 
som giver et meget kraftigt fall-off i densiteten af fugle som funktion af af-
standen fra kolonien (stærkt faldende, konkav kurve). Denne b-værdi svarer 
nogenlunde til, hvad vi har observeret ved GPS-sporinger af polarlomvier i 
Nordvandet. Dog har vi bevidst overestimeret fall-off en smule i forhold til 

skyldes forskellige sæsonvægte (se tabel 1). Sæson-

vægtene er bestemt ved at beregne summen af celle-

værdierne i de 

Polarlomvie, Før-yngleperi-

ode 01-maj 01-jun 800000 Generel udbredelse 1 

Polarlomvie, Yngleperiode 01-jun 15-aug 1600000 

Koloniafstandsfunktion: r=114 km, b=0.01, bgdens=0.11 

(NOTE 1) 

Polarlomvie, Efter-yngleperi-

ode 15-aug 01-okt 800000 Generel udbredelse 1 

Remmesæl, Sommer 01-jul 01-dec 400000 

Generel udbredelse 1 

Koncentrationsområde 2 

Højkoncentrationsområde 5 

Remmesæl, Vinter 01-dec 01-jul 400000 Generel udbredelse 1 

Ride, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 450000 Generel udbredelse 1 

Ride, Yngleperiode 01-jun 01-sep 900000 

Koloniafstandsfunktion: r=120 km, b=0.01, bgdens=0.32 

(NOTE 1) 

Ringsæl, Sommer 01-aug 01-okt 200000 
Generel udbredelse 1 

Koncentrationsområde 5 

Ringsæl, Vinter 01-okt 01-aug 200000 Generel udbredelse 1 

Sabinemåge, Før-yngleperi-

ode 01-maj 01-jun 300000 Generel udbredelse 1 

Sabinemåge, Yngleperiode 01-jun 15-aug 600000 

Koloniafstandsfunktion: r=120 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 

Søkonge, Før-yngleperiode 01-maj 01-jun 1200000 Generel udbredelse 1 

Søkonge, Yngleperiode 01-jun 15-aug 1200000 

Koloniafstandsfunktion: r=105 km, b=0.01, bgdens=0 

(NOTE 1) 
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de empiriske observationer, da kolonien reelt har større betydning end hvad 
den reelle densitet af fugle nær selve kolonien angiver. Hvis kolonien forsvin-
der, vil det jo påvirke densiteten af fugle inden for hele fourargeringsradius. 

I tabellen har vi for alle havfugle i yngleperioden angivet den anvendte foru-
rageringsradius (r) og b-værdi. For ride, mallemuk og polarlomvie, hvor der 
foreligger gode data om fuglenes fordeling i Nordvandet i yngleperioden, har 
vi på baggrund af DCE’s database over fugleobservationer fra skibssurveys, 
og data fra en tilsvarende canadisk database (Gjerdrum et al. 2012), beregnet 
densiteten af fugle uden for fourargeringsradius af ynglekolonierne, og langt 
denne værdi til det teoretiske densitetskort for arten som en baggrundsdensi-
tet (i tabellen angivet som bgdens (indv/km2). For søkonger foreligger der 
ikke oplysninger om antal fugle i ynglekolonierne, blot et areal anslået ud fra 
et flysurvey af området (Boertmann & Mosbech 1999). I overstående bereg-
ninger har vi brugt søkongekoloniernes areal som en proxy for antallet af yng-
lefugle i dem. 
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Appendix 2. IUCN´s kategorier over beskyttede 
områder 

 

 

 

Box 1. IUCN´s kategorier over beskyttede områder (Efter IUCN 1994, Dudley 2008 og Naturrådet 
2001).    

Kategori Navn og definition 

Ia Strict Nature Reserve:  

Definition: Område der er beskyttet af videnskabelige og forskningsmæssige hensyn og som indeholder unikke 

eller repræsentative økosystemer, arter og/eller geologiske eller fysiologiske elementer. 

  

Ib Wilderness Area:  

Definition: Et stort område som har bibeholdt sin oprindelige naturlige karakter og påvirkning, uden permanent 

eller betydningsfuld beboelse.  

  

II National Park:  

Definition: Naturligt land- eller vandområde udpeget for at, a) beskytte den økologiske helhed af et eller flere øko-

systemer for nuværende og fremtidige generationer, b) udelukke udnyttelse eller erhverv som er skadelig for for-

målet med udpegningen af området og c) skabe et fundament for åndelige, videnskabelige, uddannelsesmæs-

sige, rekreative besøgsmuligheder, som alle skal være miljømæssigt og kulturelt forenelige. 

  

III Natural Monument:  

Definition: Område som indeholder en eller flere særlige natur- eller natur/kulturelementer som er af usædvanlig 

eller unik værdi pga. dets iboende sjældenhed, repræsentative eller æstetiske kvaliteter eller kulturelle betydning. 

  

IV Habitat/Species Management Area:  

Definition: Land- eller vandområde som er mål for aktive indgreb gennem forvaltningstiltag som har til formål at 

sikre bevarelsen af habitater og/eller beskyttelsen af specifikke arter. 

  

V Protected Landscape/Seascape:  

Definition: Landområde med stor landskabs- og rekreativ værdi. Området rummer vekselvirkningerne mellem 

mennesker og natur, som over tid har skabt et område af særlig karakter – ofte med høj biologisk diversitet. At 

værne om fuldstændigheden af de traditionelle sammenhænge er vital for beskyttelsen, bevarelsen og udviklin-

gen af et sådant område. 

  

VI Managed Resource Protected Area:  

Definition: Område der er beskyttet med henblik på bæredygtig udnyttelse af naturlige økosystemer. Huser natur-

lige systemer, som forvaltes for at sikre en langvarig bevarelse af biologisk diversitet, samtidig med at det bære-

dygtigt leverer naturprodukter som opfylder samfundets behov. 


