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Faglig rapport nr. 524

Bilag 1

Foreløbig udpegning af biologiske interesser m.m. i Nationalparken

Udpegningen er foretaget med udgangspunkt i den foreliggende viden. Denne er i mange tilfælde
mangelfuld eller ikke tidssvarende, og det må forventes at nye undersøgelser vil medføre revide-
ring af de her viste områder ligesom nye områder vil blive lokaliseret.

Udpegningen er foretaget i forbindelse med projektet ’Naturbeskyttelse og turisme i Nordøst-
grønland’, som udføres af DMU for Miljøstyrelsen sideløbende med udredningen om råstofakti-
viteter og natur- og miljøhensyn.

Alle kort findes desuden i en højere opløsning på elektronisk form på vedlagte CD.
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Kort over specifikke biologiske beskyttelsesinteresser
Ud over de biologiske interesseområder er det videnskabelige referenceområde omkring forsk-
ningsstationen Zackenberg vist.

Men ellers svarer de udpegede områder til de ’hot-spots’ som er omtalt i udredningen, og som kan
udgøre grundlaget for reguleringen af råstofaktiviteter i Nationalparken.

Oversigtskort
Viser de enkelte kortblades (med nummerangivelse) udsnit af Nationalparken, som er af-
grænset med rød streg.
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Signaturforklaring

til kort over specifikke biologiske beskyttelsesinteresser.
Følsomme perioder for de biologiske forekomster er angivet.

w Landgangsplads  for hvalros, stort symbol angiver særlig vigtigt sted; juli til oktober.
. Ynglekoloni for havfugle,  juni til september. Symbolerne dækker ca. 3 km (diameter),

hvorfor en beskyttelseszone på 500 m ikke kan ses på kortet.
( Ynglekoloni for bramgæs, maj til juli.
l Område med endemiske plantearter, hele året.
( Byer og bygder.
) 3 Andre mere eller mindre permanent beboede steder, som vejrstationer, baser og videnska-

belige stationer, samt historiske mindesmærker.
¿ Lufthavn.

Vigtigt område for hvalros, i fjordene fra maj til oktober, langs yderkysten hele året.

Vigtigt område for narhvaler, juni til september.

Hi-område for isbjørn, oktober til marts.

Vigtigt område for kortnæbbet gås, juni til august.
Vigtigt område for bramgæs, juni til august.
Vigtigt område for knortegæs, juni til august

Vigtigt område for moskusokser, hele året.

Videnskabeligt referenceområde, hele året

Land under 200 m over havet.

Land over 200 m over havet.

Indlandsis og gletschere.

Hav.

Søer og elve.

Grænse for nationalparken.

På de følgende sider vises specifikke biologiske interesseområder fordelt på 7 områder og på
sommer- (ca. maj til oktober) og vintertiden (ca. oktober til maj). Kortene findes desuden på ved-
lagte CD, hvor billedopløsningen er bedre.
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Kort 1, sommer

Kort 1, vinter
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Kort 2, sommer

Kort 2, vinter
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Kort 3, sommer

Kort 3, vinter
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Kort 4, sommer

Kort 4, vinter
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Kort 5, sommer

Kort 5, vinter
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Kort 6, sommer

Kort 6, vinter



111

Kort 7, sommer

Kort 7, vinter
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Kort over områder med frodig vegetation
Følgende tre kort viser frodig vegetation kortlagt ved hjælp af satelliter (såkaldte NDVI-billeder).
Vegetationens frodighed vises med en farveskala, hvor hvidt er mere eller mindre vegetationsløst,
over grønne og gule farver til det mest frodige der er orange. Områder med frodig vegetation er
normalt også biologisk vigtige områder. 

Vegetationens frodighed i den sydlige del af Nationalparken. Rød linie angiver Nationalpar-
kens grænse.
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Vegetationens frodighed i den centrale del af Nationalparken.
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Vegetationens frodighed i Nationalparkens nordlige del. Rød linie angiver Nationalparkens
grænse.


