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1. Indledning 

I denne del af den samlede rapport om moniteringen af Ilulissat Isfjord gøres der rede for 
det geologiske arbejde i forbindelse med moniteringsprogrammet. I september 2004 blev 
der foretaget en generel rekognoscering i verdensarvområdet samtidig med, at der blev 
gennemført en basis monitering. 
 
Feltarbejdet blev udført i perioden 4. til 9. september 2004: 
 
• 4. og 9. september generelle observationer i Sermermiut området. 
• 7. september udlægning af geo-moniteringsområder ved Kangia Camp I og Camp II. 
• 8. september udlægning af geo-moniteringsområder ved Sermermiut. 

             
Al transport mellem Ilulissat og de to lejrområder Kangia Camp I og II foretoges med heli-
kopter. 
 
Deltagere i feltarbejdet var Merete Binderup (GEUS), David Boertmann (DMU), Naja Mik-
kelsen (GEUS) og Klaus Poulsen (Ilulissat Kommune). 
 

 

Foto 1.   Placering af de tre områder Kangia Camp I, Kangia Camp II og Sermermiut, hvor 
der i 2004 blev gennemført en detaljeret basis geo-monitering, 
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2. Moniteringsområder 

Påvirkning og tilstandsændringer i Ilulissat Isfjord skal periodevis indberettes til UNESCO. 
Indberetningen gøres på grundlag af observationer i verdensarvområdet, herunder tilstand-
sændringer i geologi og landskab, områdets skønhed og glaciologi, affald og konstruktioner 
i landskabet samt den naturlige erosion.  
 
I forbindelse med afrapporteringen er det vigtigt at få belyst påvirkning og tilstandsændrin-
ger i forskellige dele af verdensarvområdet, idet flere områder allerede spiller en væsentlig 
rolle i turistoperatørernes udbud af ture inden for området. 
 
De tre udvalgte moniteringsområder er i forskellig grad påvirket af turister. Lokaliteterne 
Kangia I og II er i 2004 udlagt som turiststeder, der kun kan nås i forbindelse med helikop-
terture fra Ilulissat. Sermermiut kan let nås fra byen af fodturister, og Sermermiut er derfor 
det mest besøgte sted inden for verdensarvområdet. Ligeledes bliver den kystnær del af 
Sermermiut Sletten besøgt af turister, der sættes i land fra krydstogtskibe. 
 
Med henblik på den detaljerede geo-monitering blev følgende tre lokaliteter udvalgt (Fig. 1): 
 
• Kangia Camp I 
• Kangia Camp II 
• Sermermiut Sletten  

2.1 Kangia Camp I  

Kangia I har i flere år været den traditionelle udsigts-/ helikopterlandingsplads i forbindelse 
med besigtigelse af isfronten. Med isfrontens kollaps i 2003 blev det allerede i 2004 af 
GEUS forudset, at turistoperatørerne sandsynligvis ville ønske at etablere en ny udsigts-/ 
helikopterlandingsplads nærmere isfronten. En lokalitet helt nær den nuværende isfront 
blev derfor foreslået inddraget i moniteringen, men blev fravalgt af styregruppen.  
 
Området ved Kangia I er karakteriseret ved et forholdsvist stort net af brede og veldefine-
rede stier i udsigtsområdet, som berører et stort areal. Der er i virkeligheden tale om en 
samling af mange udsigtspladser ved Kangia I, fordi der er mange velegnede udsigtspartier 
i området. 
 
Helikopter landingspladsen er slidt og udgør skønsmæssigt halvdelen af arealet ved Kan-
gia I, som er uden vegetation. Der var i 2004 et udbredt slid af vegetationen lige omkring 
den etablerede teltlejr. Teltlejren befandt sig dog på en arealmæssig begrænset terrasse-
flade, hvorfor sliddet ikke tæller så mange kvadratmeter. 
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2.2 Kangia Camp II 

Kangia II blev taget i brug i sommeren 2004, men udviste allerede i sensommeren samme 
år en begyndende tilstandsændring i form af små stier, der viste sig som slitage af vegeta-
tionen. Dette var især tydeligt ved helikopterens landingsplads, samt området i og omkring 
det store telt opstillet af turistoperatørerne. Nedbrydningen af vegetationen ved teltarealet 
stammer fra fysisk slidtage, men er formodentlig forstærket af den udtørring af jorden, som 
teltets tilstedeværelse har medført. Også jordsmonnet omkring det lokale udsigtspunkt, 
som er en bar klippeflade var præget af nogen slidtage. Det tydeligt slidte areal er maksi-
malt 5 m2 stort.  Mellem teltlejren og helikopter-landingspladsen øst for lejren var der et 
tydeligt men endnu forholdsvist svagt udviklet forløb af stier. To profillinjer er udlagt på 
tværs af disse stier. 

2.3 Sermermiut  

Sermeriut dækker et stort og heterogent område, der i forskellig grad viser mange års slita-
ge. Det gælder især ruten der krydser den bløde og fugtige slette fra den gamle heliport 
ned til ruinerne af de eskimoiske vinterhuse. Et stisystem, der i 2003 krydsede mod syd 
skråt ned over sletten, passerede en kraftig ravine. I forbindelse med nomineringen af om-
rådet som UNESCO verdensarv blev denne sti lagt om i 2003, for at reducere påvirkningen 
af ravinen. 
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3. Metoder 

Styregruppen havde som udgangspunkt besluttet, at geo-moniteringen skulle være enkel at 
gennemføre, reproducerbar og omkostningslet. Den optimale metode ville være en flyfoto-
grafering af området og basere moniteringen på analyser af de optagne flyfoto, herunder 
orthofotos. Ifølge styregruppen blev denne optimale løsning imidlertid for dyr og derfor valg-
te gruppen på et tidligt tidspunkt at basere moniteringen på fotografier optaget fra fikspunk-
ter på jordoverfladen. 
 
Som den væsentligste faktor i geo-moniteringen indgår derfor fotografering af udvalgte 
områder og profilliner fra udvalgte fikspunkter og langs nærmere definerede profilliner. Valg 
af fotodokumentationen har den fordel at: 
 
• Det er en økonomisk og teknisk set let dokumentationsform 
• Den er hurtig at gennemføre 
• Ved at benytte digital-kamera kan man på lokaliteten sikre sig, at billedet er i orden. 

 
Ulemperne ved denne moniteringsform er at metoden ikke er arealdækkende som en flyfo-
toanalyse, og kun slitage, der finder sted i profillinierne og enkelte observationspunkter er 
direkte målbare. 

3.1 Basislinier  

Inden for de tre udvalgte moniteringsområder er der udlagt en række basislinier, hvor der i 
2004 kunne iagttages eksisterende slidtage, og hvor det var mest oplagt, at fremtidig slita-
ge vil være lokaliseret i forhold til de givne rammer, herunder f.eks. lokalisering af landings-
plads, teltlejre, udsigtspunkter, terrænets ”tilgængelighed” (sumpet, tørt, stejlt) mv.  

3.2 Fikspunkter 

Fikspunkterne tjener flere forskellige formål: dels som endepunkter i profillinjerne, dels som 
punkter i terrænet, hvorfra der kan optages fotos til brug for moniteringen. Punkterne er 
højtliggende og samtidig let genkendelige. Endelig er der nogle af fikspunkterne, som blot 
er gode markører for orientering i landskabet. 
 
Fikspunkter og basislinjer er udlagt således, at de i videst muligt omfang går på tværs af de 
mest benyttede passager f.eks. mellem hytte, landingsplads, udsigtspunkt, informationstav-
le, osv.  
 
Sammenligning af fotografier optaget fra fikspunkter fra år til år vil belyse omfanget af slid-
tage på de enkelte lokaliteter, herunder  hvorledes eksisterende stier slides bredere og/eller 
dybere, nye stier kommer til, vegetationsdækkede arealer erstattes af bar-jord, erosion af 
grøfter udvikles osv.  
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3.3 Fotoprocedurer 

For at sikre, at en udvikling i vegetationsmønstret fx foranlediget af slitage, kan dokumente-
res med største nøjagtighed, er det vigtigt, at fotooptagelserne i så høj grad som muligt 
gennemføres på samme måde fra år til år. Det vil sige: 
 
• At profillinjerne fotograferes med start i samme ende af profilet, som ved 2004-

moniteringen. 
• At profilerne fotograferes fra samme retning (verdenshjørne). 
• At optagelsespunktet for de enkelte fotos er det samme fra år til år. Det gælder både 

for tidspunktet i vækstsæsonen, men også på tidspunktet af døgnet (ens belysning), 
dvs. rækkefølgen i moniteringsplanen bibeholdes i så høj grad, som muligt. 

• At fotografen er omhyggelig med at føre notesbog over, hvor de enkelte fotos er taget, 
både i de tilfælde, hvor proceduren er overholdt og – endnu vigtigere – i de tilfælde, 
hvor der er foretaget afvigelser fra den planlagte procedure. 

 
Ved profilfotografering optages et skråfoto for hver meter og det tilsigtes, at det ”hele” me-
termærke (0, 1, 2 meter osv.) er placeret midt i billedudsnittet. Fotografen står ca. 1 meter 
fra profilet og vinkelret ud for det punkt, der skal tages billede af. Ved at benytte brændvid-
den 28 mm, vil billederne give en 100 % dækning af profilet. I enkelte profiler afviges der 
fra standardmetoden. Den aktuelle metode er så beskrevet i moniteringsprogrammet for de 
enkelte moniteringsområder. 
 
Flyfotografering, herunder Ortho-fotos vil i fremtiden kunne udgøre et værdifuldt redskab til 
monitering af overordnede tilstandsændringer i terrænet. Asiaq optager ca. hvert andet år 
Ortho-fotos af Ilulissat, og det anbefales, at der i forbindelse med disse optagelser også 
optages Ortho-fotos af Sermermiut, hvor de største tilstandsændringer i øjeblikket finder 
sted. Det skal bemærkes, at et lille udsnit af Sermermiut ved et tilfælde blev dækket af 
Ortho-fotograferingen i 2001. 

3.4 Positioner 

Alle positioner, højdemål og afstande blev i 2004 målt med en almindelig håndholdt GPS. 
De opgivne data er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Det gælder særligt højdeangi-
velserne. Men også nogle af de geografiske positioner har en tilsyneladende usikkerhed på 
op til 50 m. 

3.5 Feltudstyr  

• Kamera (digitalt), samt ekstra memory-kort og ekstra batteri, fuldt opladet 
• Stof/plastikmålebånd, mindst 60 meter langt. 
• GPS, tommestok, og markeringsflag. 
• Mukkert samt reservesøm/teltpløkke (store & kraftige) til reetablering af eventuelt for-

svundne fikspunkter. 
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• Notesbog, skrivegrej, kraftige vandfaste tuschpenne. 
• Kopi af nærværende Geo-moniteringsrapport fra feltarbejdet i 2004, der indeholder 

fikspunktbeskrivelser og fotos. 

3.6 Tidspunkt 

For at sikre det bedste sammenligningsgrundlag, er det vigtigt at fotos hvert år optages på 
omtrent det samme tidspunkt af året/vækstsæsonen, d.v.s. slutningen af au-
gust/begyndelsen af september, hvor den første basis-monitering blev foretaget i 2004 (7.- 
9. september).   

3.7 Vejrforhold 

Det perfekte vejr for fotooptagelserne er tørt og let overskyet eller diset vejr, hvorved man 
undgår problemer med reflekser fra målebåndet og kan optage fotos hele kompasset rundt 
uden at få direkte modlys. Hvis feltarbejdet gennemføres i stærkt sollys kan reflekser på 
målebåndet gøre det vanskeligt at aflæse tallene på målebåndet. De fortløbende fotonumre 
og markeringsflagene, der omhyggeligt er placeret i meter-mærkerne, reducerer dog dette 
problem betydeligt. 
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4. Monitering af supplerende parametre 

Som nævnt i moniteringsrapportens Del 1 (Generel beskrivelse) skal moniteringen over-
ordnet set omfatte de to temaer, som i 2003 blev lagt til grund for Isfjordens optagelse på 
UNESCO’s verdensarvliste: Glaciologi og Skønhed.  En række geo-relaterede parametre 
kan derfor inddrages i den generelle geo-monitering, som præsenteres i denne rapport. 
Disse parametre omfatter: 
 
Verdensarvsområdets skønhed  
Moniteringen af skønheden skal ske ved at nuværende byggeliner mod verdensarvområdet 
ikke ændres. Overfor UNESCO kan dette forhold dokumenteres med kommuneplaner. 
 
Ændringer i glaciologien 
Ændringer i glaciologien er udelukkende forårsaget af klimavariationer. En monitering af 
ændringer i glaciologien sker ud fra et overordnet moniteringssystem, nemlig satellit- og 
luftbilleder. Satellit billeder over Ilulissat Isfjord offentliggøres jævnligt på nettet.  
 
Naturlig erosion 
Naturlig erosion af landskabet er udtalt ved kystklinten ved Sermermiut. Det foreslås, at 
den naturlige erosion ved Sermermiut moniteres ved hjælp af de oversigtsbilleder, der ta-
ges fra helikopter under moniteringen af Sermermiut sletten.  
 
Affald i terrænet 
Moniteringen af efterladt affald i terrænet kan ske på basis af fotodokumentationen langs 
profilliner. Det foreslås, at monitering af affald baseres på den fotodokumentation, som er 
indeholdt i geo-moniteringsplanen. 
Alternativt kan affald indsamles i nærmere definerede områder og efterfølgende kvantifice-
ret ved optælling eller vejning. 
 
Konstruktioner i landskabet 
Alle nye konstruktioner i landskabet registreres og bør så vidt muligt indmåles i forhold til 
basislinier. Nye konstruktioner indtegnes på kommuneplaner, som kan vedlægges indbe-
retningen til UNESCO.  
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5. Arbejdet de følgende år 

Moniteringens hyppighed må afpasses så eventuelle tilstandsændringer registreres så tid-
ligt, at eventuelle negative effekter kan modvirkes. Afhængig af resultanterne af en første 
moniteringsperiode bør moniteringsprogrammet justeres, således at det hele tiden er opti-
malt i forhold til den udvikling, der finder sted. Således kan det blive nødvendigt at udvide 
programmet med nye lokaliteter, ligesom det kan blive aktuelt at overvejes om hele eller 
dele af programmet skal udføres mere ekstensivt. 
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Bilag 1. Geo-moniteringen ved Kangia Camp I 

Praktisk udførelse af moniteringen  
Inden landing tages der oversigtsfotos af pladsen fra helikopteren. Der tilrådes stor omhyg-
gelighed med fotodækningen fra helikopter. Gode oversigtsfotos er værdifulde for overblik-
ket over slidmønstre på lokaliteten: 
 
1. Benyt de efterfølgende fikspunktbeskrivelser og oversigtsfotos fra Bilag 4. 
2. Fra landingspladsen følges stien mod udsigtsområdet mod sydøst, hvor Fikspunkt 1 fin-
des og indmåles med GPS. 
3. Tuschstregen på fjeldvæggen over fikspunktet trækkes op med frisk tusch. 
4. Målebåndet fastgøres vha. et markeringsflag til Fikspunkt 1 og trækkes ud til Fikspunkt 
2, som indmåles med GPS. 
5. Profillinje 1 fotograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, 
med start ved Fikspunkt 1 og afslutning ved Fikspunkt 2. Husk at placere markeringsflag 
først. I 2004 stod fotografen nordøst for profilet under optagelserne. 
6. Mens målebåndet stadig er udspændt og markerer profilets lokalisering, optages over-
sigtsfotos, svarende til 2004 fotonumrene: 723, 728, 732, 734, 1163 og 1189 
7. Herefter følges stien tilbage over landingspladsen og videre mod nordvest, hvor Profillin-
je 2 er lokaliseret. Den letteste måde at genfinde Fikspunkt 3 og 4 (som markerer Profillinje 
2) er at stille sig i Fikspunkt 6, jævnfør den efterfølgende punktbeskrivelse. 
8. Målebåndet fastgøres vha. et markeringsflag til Fikspunkt 3 og trækkes ud til Fikspunkt 
4. Fikspunkterne indmåles med GPS. 
9. Profillinje 2 fotograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, 
med start ved Fikspunkt 3 og afslutning ved Fikspunkt 4. Husk at placere markeringsflag. I 
2004 stod fotografen øst for profilet under optagelserne. (I 2004 skete der den beklagelige 
fejl, at objektivet undervejs i fotograferingen af profilet havde forskubbet sigmed det resul-
tat, at fotodækningen ikke er komplet. På trods heraf anbefales det, at standardmetoden 
følges fremover, således at der i kommende fotodokumentationer er fuld dækning af terræ-
net i hele profilet). 
10. Mens målebåndet stadig er udspændt og markerer profilets lokalisering, optages over-
sigtsfotos, svarende til 2004 fotonumrene: 745-748, 765, 1196, 1227, 1237, 1238 og 1246. 
11. Ved landingspladsen optages fotos svarende til 1229 og 1230. 
12. Inden pladsen forlades foretages der et check af de oversigtsfotos, der blev taget fra 
helikopteren før landing: er billederne skarpe og giver de en god dækning? I benægtende 
fald optages der supplerende fotos fra helikopteren, når den er i luften og inden pladsen 
forlades. 
 
Skønnet tidsforbrug på lokaliteten er ca. 1½ time, hvis planen kan følges uden problemer. 
Men tabtgåede fikspunkter, ændringer i landingspladsens eller lejrens lokalisering og deraf 
følgende nye stisystemer mv. vil givet føre til et større tidsforbrug. 
Når dokumentationsarbejdet er afsluttet ved Kangia Camp I og II og der returneres mod 
Ilulissat Lufthavn, er det vigtigt at flyve via kysten ved Sermermiut  Sletten, således at slet-
ten bliver fotodokumenteret fra luften, jævnfør fotos 1277, 1280, 1290, 1276 og 1288 i 
punktbeskrivelsen for Sermermiut  Sletten. 
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Punktbeskrivelse og koordinatliste 
 
Ved Kangia Camp I er der udlagt 7 fikspunkter og 2 profillinjer til brug for moniteringen af 
slidtage. En oversigt over Kangia Camp I er vist i foto [745/-46/-47/-48]. 
 

 

Foto [745/-46/-47/-48] viser en oversigt over Kangia Camp I, set fra fjeldet bag lejren. Bille-
det giver en panoramaudsigt mod sydøst, over syd og sydvest til vest. Teltlejren er lokalise-
ret på en terrasseflade nedenfor den noget større terrasseflade, som helikopterlandings-
pladsen ses på. De to terrasser er adskilt af en jævn skråning. Længst til højre i billedet ses 
en lille sø – den sø, der er nærmest lejren. Søen dræner – via et småsumpet område – til 
et lille vandløb, hvis (midlertidigt tørlagte) leje kan følges diagonalt i billedet. Profillinje 1, 
samt Fikspunkterne 1 og 2 er lokaliseret i ”udsigtsområdet” øst for lejren. Profillinje 2, samt 
Fikspunkterne 3 og 4 er lokaliseret på den øvre terrasseflade, nordvest for landingsplad-
sen. På billedet ses profilet markeret ved det udspændte målebånd. Fikspunkt 6, den store 
sten, og Fikspunkt 7, toppen af højdedraget vest for Fikspunkt 6, kan ses vest for vandlø-
bet. 
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Fikspunkt 1 (69.22 150 N / 49.99 647 W) 

Fikspunkt 1 er markeret med en stor teltpløk i jorden ved foden af en næsten lodret fjeld-
væg og i østlig kant af hovedstor sten, se foto [723 og 1163]. Fikspunktet er delvist dækket 
med nye sten. Fikspunkt 1 er det nordligste punkt (og startpunkt) i Profillinje 1. 
 

 

Foto  [723] viser lokaliseringen af Fikspunkt 1, ved foden af det lille flag nedenfor fjeldvæg-
gen. Punktet er også blevet markeret ved en sort tusch-streg på fjeldvæggen. Fotoet er 
taget mod vest. Til venstre i billedet ses et udsnit af den slidte passage mellem helikopter-
landingspladsen og udsigtsområdet.. 
 

 

Foto [1163] viser ligeledes lokaliseringen af Fikspunkt 1, men dette foto er taget mod øst og 
det er optaget fra den slidte passage mellem helikopterlandingspladsen og udsigtsområdet. 
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Fikspunkt 2 (69.22 131 N / 49.99 648 W) 

Fikspunkt 2 er et meget stort søm i jorden mellem nogle mindre sten, tæt ved faststående 
fjeld, se foto [734]. Fikspunkt 2 er der sydligste punkt (og endepunkt) i Profillinje 1. 
 

 

Foto [734] er et nærbillede af Fikspunkt 2; sømmet ved foden af det grå markeringsflag. 
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Profillinje 1 

Profillinje 1 ligger mellem helikopterlandingspladsen og udsigtsområdet, og afgrænset af 
Fikspunkt 1 og 2, hvor Fikspunkt 1 udgør 0-punktet. Profilet er ca. 23,5 meter langt. Den 
overordnede lokalisering af profillinjen fremgår af foto [1252/-51]. 
 
 
 

 

Foto [1252/-51] viser lokaliseringen af Profillinje 1. Billederne er taget fra helikopter. Længst 
mod venstre (vest) ses helikopterlandingspladsen. Langs profillinjen og til højre for denne, 
er angivet 7 bogstaver, som markerer sten og andre punkter i terrænet, som dels benyttes 
til at orientere Profillinje 1 efter (se foto [1189 og 728]), dels er punkter, der kan genfindes 
på andre fotos. Til højre i billedet er med en stiplet linje vist et udsnit af terrænet, der kan 
genfindes i foto [1253].  
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Foto [1189] viser Profillinje 1, fra syd mod nord. Når profillinjen skal genfindes i terrænet er 
den letteste fremgangsmåde følgende: Den ene ende af målebåndet fastgøres ved Fiks-
punkt 1. Målebåndet trækkes ud i sydlig retning, og orienteres således at det følger den 
vestlige kant af stenene A, B og D. Når målebåndet trækkes videre ud i en ret linje, vil man 
lige omkring 23,5-meter mærket finde Fikspunkt 2, jævnfør foto [734]. Se også fotos [728 
og 732]. 
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Foto [728] viser den sydlige del af Profillinje 1. På billedet ses de sten, der benyttes til ori-
enteringen af profilet, og til højre for det lille røde markeringsflag findes Fikspunkt  
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Foto [732] er et oversigtsbillede af den nordlige del af Profillinje 1, set mod vest. Personen 
og ”sten A” befinder sig lige over en stejl skråning, der fører ned til det plateau, hvor teltlej-
ren er. I baggrunden, i højde med personens hoved, anes det meget lille vandløb, der 
kommer oppe fra den lokale sø, nordvest for helikopterlandingspladsen. 
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Fikspunkt 3 (69.22 246 N / 49.99 807)  

Fikspunkt 3 er markeret med en stor teltpløk, der er banket helt ned i terrænniveau, ved 
siden af en enligt beliggende sten på den terrasseflade, hvor også helikopterlandingsplad-
sen findes. Fikspunktet udgør det sydvestligste punkt (startpunktet) i Profillinje 2. Et nærbil-
lede af Fikspunkt 3 er vist i foto [1196]. Den letteste måde at genfinde punktet på, er ved at 
stille sig på Fikspunkt 6 og benytte den pejlelinje, der er angivet på foto[1237/-38]. 
 

 

Foto [1196] viser et nærbillede af Fikspunkt 3, som også er startpunkt for Profillinje 2.  
Fikspunkt 4 (69.22 268 N / 49.99 776 W) 
Fikspunkt 4 er markeret med en stor teltpløk, der er banket ned i terrænniveau ved siden af 
en sten, ca. 3,7 meter syd for fjeldvæggen, der danner den nordlige afgrænsning af terras-
sefladen, jf. Fikspunkt 3. Fikspunkt 4 er det nordøstligste punkt (endepunktet) i Profillinje 2. 
Den letteste måde at genfinde punktet på, er ved at stille sig på Fikspunkt 6 og genfinde 
strukturerne i fjeldvæggen, som de ses på foto [1237/-38]. 
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Profillinje 2 

Profillinje 2 ligger ca. 30-50 m nordvest for helikopterlandingspladsen, i retning mod den 
lille sø længere mod nordvest. Profillinjen er lokaliseret mellem Fikspunkt 3 og 4, hvor 
Fikspunkt 3 udgør 0-punktet. Profilet er 29 meter langt. Den overordnede lokalisering af 
Profil 2 fremgår af fotos[1237/-38] og [745/-46/-47/-48]. 
 

 

Foto [1237/-38] viser lokaliseringen af Fikspunkt 3 og 4, samt Profillinje 2. Billederne er 
taget fra Fikspunkt 6. Bemærk det lille vandløb nederst til venstre i billedet. Pejlelinjen vi-
ser, hvorledes stenen ved Fikspunkt 3 ligger på linje (over ét) med en markant sten neden-
for fjeldvæggen, når man iagttager området præcis fra Fikspunkt 6. Den letteste måde at 
genfinde Fikspunkt 4 på, er ved at stille sig i Fikspunkt 6 og genfinde strukturerne i fjeld-
væggen, som de ses her på billedet.  
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Fikspunkt 5 (69.22 225 N / 49.99 747 W) 

Fikspunkt 5 er en position på nuværende helikopterlandingsplads, se foto[1229]. 
 

 

Foto [1229]: I den vestlige del af helikopterlandingspladsen er vegetationen meget slidt. 

 

Fikspunkt 6( 69.22 237 N / 49.99 888 W) 

Fikspunkt 6 er en stor (1½ m høj), markant sten, med en tilnærmelsesvis trekantet silhuet, 
på vestsiden af den lille elv, der udløber fra den lokale sø nordvest for lejren. Fikspunkt 6 
kan ses på fotos [1246], [765] og [745/-46/-47/-48]. 
 

 

Foto [1246] viser Fikspunkt 6 og omgivelserne i østlig retning, set fra Fikspunkt 7. 
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Fikspunkt 7( 69.22 242 N / 50.00 042 W) 

Fikspunkt 7 er toppen af det nærmeste bakkedrag vest for Fikspunkt 6, og således også 
vest for elven. 
 

 

Foto [765] viser både Fikspunkt 6 og 7, samt omgivelserne i vestlig retning. Mens Fikspunkt 
6 er markeret ved en stor sten, er Fikspunkt 7 blot det højeste punkt i terrænet på det lille 
bakkedrag vest for Fikspunkt 6, markeret ved de to personer. 

Fikspunkt6 
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Bilag 2. Geo-moniteringen ved Kangia Camp II 

Praktisk udførelse af moniteringen  
Inden landing tages der oversigtsfotos af pladsen fra helikopteren. Der tilrådes stor omhyg-
gelighed med fotodækningen fra helikopter. Gode oversigtsfotos er værdifulde for overblik-
ket over slidmønstre på lokaliteten. 
1. Benyt de efterfølgende fikspunktbeskrivelser samt oversigtsfotos fra Bilag 4. 
2. Fra landingspladsen følges stien mod vest, hvor Silkefjeldet og forbrændingstønden er 
gode markører at finde Fikspunkt 5 og 6 efter. 
3. Målebåndet fastgøres vha. et markeringsflag til Fikspunkt 5 og trækkes ud til Fikspunkt 
6. Fikspunkterne indmåles med GPS. 
4. Profillinje 1 fotograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, 
med start ved Fikspunkt 5 og afslutning ved Fikspunkt 6. Husk at placere markeringsflag 
før fotograferingen. I 2004 stod fotografen øst for profilet under optagelserne. 
NB! Ved afstanden 11,70-11,80 meter tages et par nærbilleder af stien, svarende til fotos 
1079 og 1080 fra 2004. 
5. Mens målebåndet stadig er udspændt og markerer profilets lokalisering, optages over-
sigtsfotos, svarende til 2004 fotonumrene: 675, 676 og 1100. 
6. Herefter går man tilbage i retning mod landingspladsen. Godt halvvejs fremme findes de 
to blottede fjeldpartier, hvor Profillinje 2 er lokaliseret mellem Fikspunkt 9 og 10. 
7. Målebåndet fastgøres vha. et markeringsflag til Fikspunkt 9 og trækkes ud til Fikspunkt 
10. Fikspunkterne indmåles med GPS. 
8. Profillinje 2 fotograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, 
med start ved Fikspunkt 9 og afslutning ved Fikspunkt 10. Husk at placere markeringsflag 
før fotograferingen. I 2004 stod fotografen øst for profilet under optagelserne. 
9. Mens målebåndet stadig er udspændt og markerer profilets lokalisering, optages over-
sigtsfotos, svarende til  fotonumrene 1127 og 1128. 
Herefter gennemføres den øvrige fotodokumentation: 
10. Placer markeringsflag i Fikspunkt 1. Fra Fikspunkt 2 tages foto af Fikspunkt 1, svaren-
de til foto 1062 fra 2004. 
11. Fra fikspunkt 1 optages panoramabilleder, svarende til 2004-serien: 661, 660, 663 og 
664. 
12. Optag foto af Fikspunkt 2 og det lokale udsigtspunkt svarende til foto 1063. 
13. Fra Fikspunkt 2 (toppen af stenen) tages panoramabilleder af udsigtspladsen og pas-
sagen dertil, svarende til fotos1060, 1059 og 1061. 
14. Fra stenen, der på foto 1061  er markeret som fotopunkt for 1064, optages foto af stien, 
svarende til det udsnit, der er vist i foto 1064. 
15. fra Fikspunkt 3 optages foto af Fikspunkt 2 og omgivelser, svarende til foto 1065 
16. Fikspunkt 8 genfindes og terrænoverfladen svarende til foto 1106 fotograferes. 
17. Inden pladsen forlades foretages der et check af de oversigtsfotos, der blev taget fra 
helikopteren før landing: er billederne skarpe og giver de en god dækning? I benægtende 
fald optages der supplerende fotos fra helikopteren, når den er i luften, inden pladsen forla-
des. 
Skønnet tidsforbrug på lokaliteten er ca. 1½ time, hvis planen kan følges uden problemer. 
Men tabtgåede fikspunkter, ændringer i landingspladsens eller lejrens lokalisering og deraf 
følgende nye stisystemer mv. vil givet føre til et større tidsforbrug. 
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Når dokumentationsarbejdet er afsluttet ved Kangia Camp I og II og der returneres mod 
Ilulissat Lufthavn, er det vigtigt at huske at flyve via kysten ved Sermermiut Sletten, så slet-
ten bliver fotodokumenteret fra luften, jævnfør fotos 1277, 1280, 1290, 1276 og 1288 i 
punktbeskrivelsen for Sermermiut Sletten. 
 

 

Punktbeskrivelse og koordinatliste  
Ved Kangia Camp II er der udlagt 10 fikspunkter og 2 profillinjer til brug for moniteringen af 
slidtage, se foto [1043]. 
 

 

Foto [1043] viser et oversigtsbillede over Kangia Camp II-lejren, som den så ud i septem-
ber 2004.  
Billedet er taget fra helikopter i nordlig retning, med Sikuiuitsoq-fjorden i baggrunden.  
Det orange telt fungerede i 2004 som beboelsestelt, det blå som toilettelt. Lejren ligger vest 
for et forholdsvist plant plateau, hvor helikopterlandingspladsen er markeret ved en oval af 
håndstore sten. Ved landingspladsen fandtes i 2004 en vindpose, samt (mod vest) en blå 
plastiktønde – begge tjente til navigationsbrug for piloterne. 
 Fjeldet umiddelbart bag det orange telt er en gnejs med en tydelig Z-formet stribe (se ftot 
[1053]) og en særlig silkeagtig glans (se foto [1104]), som er let genkendelig, også når der 
ikke er telte i lejren. I de efterfølgende beskrivelser kaldes det for Silkefjeldet. En anden 
god markør til orienteringsbrug i landskabet er forbrændingstønden med dens omgivende 
stensætning, se foto [676]. 
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Fikspunkt 1. (69.19 479N / 50.45 984 W) 

Fikspunkt 1 er lokaliseret på et relativt højtliggende og markant fjeldparti vest for Udsigts-
punktet og Fikspunkt 2.  
 

 

Foto [1062]: Fikspunkt 1 og dets umiddelbare omgivelser, som det ser ud fra fikspunkt 2, 
hvorfra fotoet blev optaget. Lokalisering af Fikspunkt 1 er markeret ved det lille røde flag. Et 
nærbillede af fikspunkt 1 er vist i foto [657]. Bemærk den lette slidtage/begyndende stidan-
nelse forrest i billedet.  
 

Punkt 1 
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Foto [657]: Nærbillede af Fikspunkt 1; et stort jernsøm nedbanket i en sprække i fjeldet og 
delvis skjult af to løse sten. Billedet er taget i østlig retning og viser et udsnit af vinkelgabet 
mellem lejren og landingspladsen, der befinder sig til venstre for billedet, og udsigtspunktet 
og fikspunkt 2, der befinder sig til højre for billedet.  

 

Søm/ jernpløk 
PUNKT 1 
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Fikspunkt 2. (69.19 462N / 50.45 867W) 
 
Fikspunkt 2 er lokaliseret på toppen af et lille fjeldparti, der har en udpræget ”trekantet” 
silhuet, umiddelbart ved siden af udsigtspunktet, se foto [1063]. Fikspunkt 2 er foto-
optagelsespunkt for dokumentation af slidtagen ved Udsigtspunktet, se foto [1060/-59/-61].  
 

 

Foto [1063]: Fikspunkt 2, markeret ved det lille flag på toppen af det trekantede fjeldparti, 
mellem de to stående personer. Vegetationen nedenfor (vest for) dette fjeldparti er præget 
af slidtage, hvilket ikke er så mærkeligt, da det er hér at den direkte vej mellem lejrpladsen 
og det lokale udsigtspunkt (området til højre i billedet) er lokaliseret. Billedet er taget mod 
øst. 
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Foto [1060/-59/-61] er en panoramaoptagelse af slidtagen ved Udsigtspunktet (længst til 
venstre i billedet) og den nærmeste del af passagen dertil (den midterste og højre del af 
billedet). De tre billeder, der danner panoramaet, er taget fra toppen af Fikspunkt 2. I den 
højre del af billedet er markeret den sten, hvorfra et nærbillede af slidtagen (se foto [1064]) 
er taget, samt det omtrentlige udsnit, som foto [1064] dækker. Panoramaet er overvejende 
orienteret med syd mod vestre og nord mod højre.  
 

 

Foto [1064] viser et nærbillede af den begyndende stidannelse ved Fikspunkt 2. For lokali-
sering af fotoudsnit, se foto [1060/-59/-61]. Feltbogen midt i billedet måler 11 x 16,5 cm. 
Bemærk at nord er mod venstre i billedet.  
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Fikspunkt 3. (69.19 458N / 50.45 868W)   

Fikspunkt 3 er en stor sten; den største sten i den stenkoncentration, der ligger på et stykke 
barfjeld ca. midtvejs mellem Fikspunkt 7 og Udsigtspunktet. Fra Fikspunkt 3 er billedet i 
foto [1065] taget. 
 

 

Foto [1065] er taget fra top af Fikspunkt 3 og i sydlig retning, mod Fikspunkt 2 og Udsigts-
punktet.  Billedet viser således et udsnit af den direkte vej mellem 2004-beboelsesteltet og 
Udsigtspunktet. Det er tydeligt at se på vegetationen nederst i billedet, samt på den vel-
markerede sti til højre for de tre personer, at dette område har været udsat for færd-
sel/slidtage.  

 

Fikspunkt 4. (69.19 531N / 50.45 864W)   

Fikspunkt 4 er selve forbrændingstønden, der er placeret op ad en stor sten og i øvrigt godt 
camoufleret af en stensætning, se foto [680 og 676]. Fikspunkt 4 har kun funktion som støt-
tepunkt for Fikspunkt 5. 

Punkt2 
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Fikspunkt 5. (69.19 524N / 50.45 848W) 

Se både foto [680 og 675] for beskrivelse af fikspunktet. 
 

 

Foto [680]. Fikspunkt 5 er et stort jernsøm i græstørven direkte ved ”hjørnet” af et lille parti 
barfjeld, 3.8 m fra forbrændingstøndens nordlige kant, i nord- til nordvestlig retning, se foto 
[680]. Øverst i billedet ses stensætningen omkring forbrændingstønden. Fikspunkt 5 udgør 
det sydlige 0-punkt for Profillinje 1.  
Efter etableringen af Fikspunkt 5 blev det forsøgt at beskytte fikspunktet under to sten, se 
foto [675].  
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Fikspunkt 6. (69.19 545N / 50.45 897W) 

Fikspunkt 6 er lokaliseret omkring 6 meter øst for ’Silkefjeldets’ østlige kant, i vinkelgabet 
mellem 2 sten, se foto [675, 676]. Fikspunkt 6 udgør det nordligste punkt i Profillinje 1. 

 

Profillinje 1. 

Profillinje 1 er lokaliseret mellem Fikspunkt 5 og 6, hvor Fikspunkt 5 udgør 0-punktet, se 
fotos [675 og 676]. Profilet er 29 meter langt.  
 

 

Foto [675] viser et oversigtsfoto af Profillinje I, fra ca. sydøst mod nordvest, og i forhold til 
Silkefjeldet og Fikspunkterne 5, 6 og 7. Bemærk de to sten, der skjuler selve Fikspunkt 5.  
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Foto [676] viser et oversigtsfoto af Profillinje I, fra ca. nordvest mod sydøst, og i forhold til 
Fikspunkterne 4, 5 og 6. Profillinjen krydser vinkelret på en svagt udviklet sti, der fører mel-
lem lejrpladsen og helikopterlandingspladsen. 

Forbrændingstønde 
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Fikspunkt 7. (69.19 543N / 50.45 913W) 

Fikspunkt 7 er en halvstor sten i vegetationskanten ovenfor den østlige del af ’Silkefjeldet’, 
se foto  [1104].  
 

 

Foto [1104] viser ’Silkefjeldets’ usædvanlig glatte overflade og lokaliseringen af Fikspunkt 7 
ovenfor barfjeldet. Fikspunkt 7 tjener som fotopunkt for oversigtsbilleder, bl.a. af stisyste-
met, som det ser ud øst for Profillinje I, se foto [1100]. 
 

 

Foto [1100] er et oversigtsfoto taget fra Fikspunkt 7. Nederst til højre i billedet ses en del af 
Profillinje I. Midt i billedet kan anes flere svagt udviklede stier, der forløber mellem teltlejren 
og helikopterlandingspladsen.  
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Fikspunkt 8. (69.19 529N / 50.45 915W) 

Fikspunkt 8 er en delvis vegetationsdækket sten foran indgangsåbningen til 2004-
beboelsesteltet, se fotos [1053 og 1106]. 
 
 

 
Foto [1053] viser lokaliseringen af Fikspunkt 8 i forhold til ’Silkefjeldet’, Fikspunkt 7 og 3, 
samt 2004-beboelsesteltet. Bemærk den Z-formede stribning af gnejsen i Silkefjeldet. 
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Foto [1106] er et nærbillede af Fikspunkt 8, under indmåling af fikspunktets koordinater. 
Bemærk det intensive slid af vegetationen umiddelbart udenfor teltåbningen. Sliddet er 
mindst ligeså udtalt inden i teltet, se foto [1110].   
 

 

Foto [1110] viser et udtalt slid på vegetationen inden i 2004-beboelsesteltet. Her er det ikke 
blot fysisk slidtage men også udtørring, der har forarmet vegetationen. 
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Profillinje 2. 

Profillinje 2 er lokaliseret mellem Fikspunkt 9 og 10, hvor Fikspunkt 9 udgør 0-punktet. Pro-
filet er 17 meter langt. Den overordnede lokalisering af Fikspunkt 9 og 10 samt Profillinje 2 
fremgår mest tydeligt af foto [1269/70]. 
 
 

 
Foto [1269/70] viser et oversigtsbillede over den østlige del af Kangia Camp II, taget fra 
helikopter. Profillinje 2, der er lokaliseret omtrent midtvejs mellem Profillinje 1 og helikopter-
landingspladsen, løber mellem Fikspunkt 9 og 10, på tværs af den mest oplagte passage 
mellem teltlejren og helikopterlandingspladsen.   
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Fikspunkt 9. (69.19 549N / 50.45 771W) 

Sydligt punkt af profillinje 2, som begynder (har 0-punktet) ved foden af fjeldkanten, se foto 
[1127]. 
 
 
 

 

Foto [1127] viser lokaliseringen af Fikspunkt 9, nedenfor flaget, der er placeret i et V-formet 
”hul” i fjeldet, samt den sydlige del af Profillinje 2. 
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Fikspunkt 10.( 69.19 561N / 50.45 792W) 

Fikspunkt 10 udgør det nordlige endepunkt af Profillinje 2. Punktet findes ved foden af den 
østlige side af stenen ovenfor det blottede fjeldparti, se foto [1128]. 
 

 

Foto [1128] viser den nordlige del af Profillinje 2 og lokaliseringen af Fikspunkt 10 ved det 
lille røde flag. Når Profillinje 2 skal genfindes, sker det formentlig lettest ved at finde Fiks-
punkt 10 først, idet det lille barfjeld, som punktet er lokaliseret ved, er let genkendeligt. 
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Bilag 3. Geo-moniteringen ved Sermermiut 

Praktisk udførelse af moniteringen  
Oversigtsfotos af pladsen fra helikopteren tages i forbindelse med moniteringen af Kangia 
Camp I og II. 
Husk at indmåle samtlige fikspunkter med GPS. 
1. Benyt de efterfølgende fikspunktbeskrivelser og oversigtsfotos fra Bilag 4. 
2. Fra den gamle heliport følges hovedstien i dalen, nedenfor og langs fjeldet i retning mod 
sydvest til man kommer frem til det aflange, meget lyse og blankslidte fjeldparti, som ses 
tydeligt på foto 1290 og 873 og som også er angivet på foto 1277 og 1280. Fra Fikspunkt 1, 
som findes lige ovenfor det slidte fjeldparti, jævnfør foto 1309, optages panoramafotos ud 
over sletten svarende til 1310-1312. 
3. Stien følges videre frem til Fikspunkt 2, hvorfra der optages fotos af stierne lige ved si-
den af, samt øst og vest for fikspunktet, svarende til fotos 1316, 1317 og 1315 i bilag 4B. 
4. Stien følges fortsat nedenfor og langs fjeldet, i retning mod kysten, forbi turist-
informations-skiltet og frem til de lave, glatskurede rundklipper tæt på kystklinten. I den ene 
rundklippe er ridset et kryds, som fungerer som et fikspunkt for de arkæologiske undersø-
gelser på sletten. Krydset markerer også Fikspunkt 3 i nærværende monitering. Fra Fiks-
punkt 3 optages foto svarende til foto nr. 1318 i Bilag 4B til brug for moniteringen af slitage. 
5. Gå tilbage til Informationsskiltet og følg herfra den nye blå sti (etableret i 2003) ned gen-
nem ravinen og op på den modsatte side/skråning, hvor Fikspunkt 4 er lokaliseret. Fortsæt 
forbi Fikspunkt 4, som først benyttes senere, på turen tilbage. 
6. Find punktet, hvor den gamle sti er afspærret af en stenbunke og fortsæt få meter videre 
frem i sydlig retning ad den nye blå sti, til Fikspunkt 5. Fra Fikspunkt 5 optages fotos sva-
rende til foto 1328 og 1329 i Bilag 4. 
7. Fortsæt ad ny blå sti til Fikspunkt 6. Fra centrum af stien ved siden af Fikspunkt 6 opta-
ges to fotos, svarende til 1340 og 1341 i Bilag 4. 
8. Fortsæt ad stien til Fikspunkt 7. Fra den flade sten ved siden af Fikspunkt 7 optages et 
foto svarende til foto 1342 i Bilag 4. 
9. Gå ned til kysten, ud på klippe-halvøen, og find Fikspunkt 8, hvorfra der optages 4 fotos 
af kystskrænten, svarende til 1343-1346 i Bilag 4. 
10. Fortsæt ad den blå sti hen imod Informationsskiltet i den sydvestligste ende af Ser-
mermiut Sletten, og find Fikspunkt 10 og 11. Vent lidt med Fikspunkt 9. 
11. Målebåndet fastgøres til Fikspunkt 10 og trækkes over til Fikspunkt 11. Profillinje 1 fo-
tograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, med start ved 
Fikspunkt 5 og afslutning ved Fikspunkt 6. Husk at placere markeringsflag forud for fotogra-
feringen.  
Den første del af profilet er dog kun fotograferet / dokumenteret ved 1, 5, 10, og 15 meter, 
fordi risikoen for slid i dette område skønnes at være minimal. Mellem 15 meter og Fiks-
punkt 11 er der fotograferet for hver meter. 
   I 2004 stod fotografen syd for profilet under optagelserne. 
12. Mens målebåndet stadig er udspændt og markerer profilets lokalisering, optages over-
sigtsfotos, svarende til 2004 fotonumrene: 1347-1355 i Bilag 4, fra Fikspunkt 9. 
13. Herefter går man tilbage i retning mod Fikspunkt 6 og 7, og finder Fikspunkterne 12 og 
13, hvor imellem Profillinje 2 er lokaliseret. 
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14. Målebåndet fastgøres vha. et markeringsflag til Fikspunkt 12 og trækkes ud til Fiks-
punkt 13. 
15. Profillinje 2 fotograferes efter standardmetoden, dvs. der tages ét billede for hver meter, 
med start ved Fikspunkt 12 og afslutning ved Fikspunkt 13. Husk at placere markeringsflag 
forud for fotograferingen  
Mellem Fikspunkt 12 og 7 meter er der fotograferet for hver meter. I den sidste del af profi-
let er kun fotograferet / dokumenteret ved 10, 13, 16, og 19 meter, fordi risikoen for slid i 
dette område skønnes at være minimal.  
I 2004 stod fotografen sydvest for profilet under optagelserne. 
16. Herefter går man i retning af Fikspunkt 4, forbi dette og ned i det store Y-formede ero-
sionsskår, hvor Fikspunkt 14, 15 og Profillinje 3 er lokaliseret. Fastgør målebåndet i Fiks-
punkt 14 og træk det ud til Fikspunkt 15. Placer markeringsflag i profillinjen for hver 5 me-
ter. 
17. Fra Fikspunkt 4 optages panoramabilleder af Profillinje 3, svarende til fotoserien 1390-
1392. Mens målebåndet og flagene stadig markerer profillinjen optages foto svarende til 
1394 fra Fikspunkt 14. 
18. Herefter går man i retning af Informationsskiltet ved den nordlige fjeldvæg og finder ind 
på gul rute, som følges i retning mod Ilulissat, til man kommer til Fikspunkt 16. Målebåndet 
fastgøres til Fikspunkt 16 og trækkes ud til Fikspunkt 17 vha. styrestenene. Markeringsfla-
gene placeres i profillinjen for hver 5 meter, i 5, 10, 15 meter mærket osv..  
Ved fotodokumentation af denne profillinje anvendes ikke standartmetoden. Der optages 
kun 1 foto for hver 5 meter. Ved optagelsen af fotos står fotografen 5 meter vest for profil-
linjen, vinkelret ud for hver enkelt markeringsflag, og markeringsflaget skal være i centrum 
af billedet, når det tages. Det første foto tages ud for 5 meter mærket. Der optages ét foto 
på denne måde for hver 5 meter, til og med 45 meter mærket. 
 
Tidsforbrug 
Skønnet tidsforbrug for fotodokumentation / monitering af Sermermiut Sletten er en hel dag 
i felten, hvis planen kan følges uden problemer. Men tabtgåede fikspunkter, ændringer i 
stisystemer mv. vil givet føre til et større tidsforbrug. 
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Punktbeskrivelse og koordinatliste  
 
På Sermermiut Sletten er der udlagt 17 fikspunkter og 4 profillinjer til brug for moniteringen 
af slidtage. De efterfølgende fotos, som alle er taget fra helikopter, viser lidt forskellige 
oversigter over fikspunkter og profillinjer på Sermermiut Sletten. 
 
 

 

Foto [1277] er taget fra sydvest mod nordøst og er det oversigtsfoto, der rummer flest in-
formationer om lokaliseringen af fikspunkter og profillinjer. På billedet er angivet fikspunk-
terne 1, 2, 4-7 og 12-17 samt profillinjerne 2, 3 og 4. Endvidere ses det nordvestligste af de 
to informationsskilte, som Ilulissat Kommune har sat op på den nedre del af sletten og ar-
kæologernes udgravningsfelt fra 2004. De mest tydelige stier er trukket op med stiplet sort 
streg. De blåmalede træpinde, som markerer stien, der blev ”anlagt” i 2003, anes ligeledes. 
Helikopterens skygge angiver lokaliseringen af og dækker delvis over den meget slidte 
hustomt, som kan ses i foto1377 i Bilag 4. Fikspunkt 3 befinder sig umiddelbart vest for 
billedudsnittet, og Profillinje 1, samt fikspunkterne 8-11 er syd for udsnittet. Lokaliseringen 
heraf fremgår af beskrivelserne længere fremme i teksten. 
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Foto [1280] har en mere øst-vestlig retning, hvorved den store Y-formede erosionskløft 
fremtræder meget tydeligt. Ligeledes fremtræder den slidte hustomt (jvf. foto [1277]) og 
stien mellem hustomten og kysten ses på dette billede.  
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Foto [1290] er taget fra en position over fjeldet, der danner den sydlige afgrænsning af slet-
ten, og tættere på Ilulissat, end de to foregående billeder. Billedet viser forløbet af den sti, 
der går diagonalt på tværs af sletten, og som efterfølgende kaldes ”diagonalstien”. Bemærk 
nederst i billedet, hvorledes stien deler sig i to dele, én der forbliver nede på sletten langs 
foden af fjeldet og én, der krydser op over fjeldet.   
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Fikspunkt 1 (69.20 514 N / 51.11 742 V) 

Fikspunkt 1 ligger omtrent midtvejs i dalen, på kanten af det nordlige fjeld. Fikspunktet er 
markeret på alle tre ovennævnte fotoer, hvoraf foto [1290] er bedst egnet for genfindelse af 
fikspunktet. En præcis angivelse af Fikspunkt 1 fremgår af fotos [873 og 1309]. 
 

 

Foto [873] viser Fikspunkt 1 på kanten af fjeldet, ved siden af et meget markant afsnit af 
stisystemet. Fikspunktet er ikke markeret på selve fjeldet. Fikspunktet benyttes til fotografe-
ring af panoramabilledet, der er vist i foto [1310-1312]. 
 

 

Foto [1309] viser ligeledes lokaliseringen af Fikspunkt 1, som det ser ud lidt højere oppe fra 
fjeldet. 
 

Fikspunkt 1 =fotopunkt for 1310-1312 
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Foto [1310-1312], som er taget fra Fikspunkt 1, viser et panoramabillede af sletten mod 
syd, sydvest og vest. Hele den nedre del af billedet viser det stisystem, der nærmest kan 
beskrives som hovedvejen mellem Ilulissat og kysten ved Sermermiut Sletten. Den gren af 
stien, der løber på det lavtliggende fjeld, fremstår meget lys, fordi al vegetation inkl. laver 
og lichener er slidt af. Dette fjeldparti fremstår så lysende mod den omgivende muld og 
vegetation, at det mageligt kan ses fra fjeldet ved Info-skiltet på den anden side (sydvestlig 
ende) af dalen. Hvor stierne løber på løse sedimenter, er der slidt furer i vegetationen og 
jorden er blotlagt, og tilsvarende vegetationsslid ses på fjeldet i den nedre, højre del af bil-
ledet. Bemærk endvidere ”den øvre” ende af ’Diagonalstien’ med to vandrere, der kan ses 
til venstre i billedet; lokaliseringen af Fikspunkt 2 på toppen af en ”fjeld-knold”; og Info-
skiltet, hvor Profillinje 1 og Fikspunkt 10 og 11 er lokaliseret. 

 

 

Fikspunkt 2  (69.20 402 N / 51.12 075 V) 

Fikspunkt 2 ligger lidt længere nede i dalen, på toppen af en lille fjeld-knold. Fikspunktet er 
markeret på fotos  [1277, 1280 og 1290], og er meget let at finde hen til, når man kommer 
fra Fikspunkt 1, jævnfør panoramabilledet [1310-1312], der viser en præcis angivelse af 
Fikspunkt 2. Fra fikspunktet er der taget fotos af stierne lige ved siden af, samt øst og vest 
for fikspunktet. 

Diagonalstien Infoskil t Fikspunkt 2 
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Fikspunkt 3 (69.20 299 N / 51.12 771) 

Lokaliseringen af Fikspunkt 3 fremgår af fotos [1276], [887] og [888]. Der er tale et af de 
fikspunkter, som arkæologerne har oprettet og benytter i deres opmålinger.  
  

 

Foto [1276], der er et oversigtsfoto taget fra helikopter, viser lokaliseringen af Fikspunkt 3 i 
den nordvestlige ende af sletten, på faststående fjeld nær kysten. Endvidere ses Profil 3 og 
4, Fikspunkt 2 og 14-17, samt det nordlige af de to Info-skilte. 

 

 

Foto [887] viser Fikspunkt 3 (ved personen), samt de umiddelbare omgivelser. De blottede, 
plane fjeldpartier omkring fikspunktet er velegnede til at sidde på og nyde udsigten over 
fjorden fra, hvilket afspejler sig i forekomsten af en del glasskår på jorden omkring stedet. 
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Foto [888]: Nærbillede af Fikspunkt 3, som er centrum af krydset markeret på fjeldet. Det-
teer et af de fikspunkter, som arkæologerne har oprettet og benytter i deres opmålinger.  
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Fikspunkt 4  (69.20 249 N / 51.12 422 V) 

Fikspunkt 4 er lokaliseret lige ovenfor den nordlige og dybeste ”gren” af den Y-formede 
ravine, og lige ved siden af det sted, hvor en del af det gamle stisystem i august 2003 er 
blevet afspærret og erstattet af ”ny blå rute”, se foto [1277] og [1280] for en oversigt og 
[890] for et nærbillede af fikspunktet. Fikspunkt 4 benyttes som punkt for optagelse af pa-
noramabilleder af Profillinje 3. 
 

 

Foto [890]: Fikspunkt 4 er det sted, hvor personerne står på den vegetationsløse, grå 
lerflade, der danner en hylde på siden af ravinen. Bemærk at Fikspunkt 14 og Info-skiltet 
mod nord kan ses på billedet. 
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Fikspunkt 5  (69.20 250 N / 51.12 373 V) 

Fikspunkt 5 er lokaliseret midt i den ”ny blå sti”, få meter syd for den stenbunke, der af-
spærrer den gamle sti. Fikspunktet er angivet på oversigtsbilledet i foto [1277]. Et nærbille-
de af fikspunktet er vist i foto [892]. Fikspunkt 5 benyttes som punkt for optagelse af fotos til 
brug for dokumentation af stiudviklingen og slidtagen af vegetationen. 
 

 

Foto [892] viser lokaliseringen af Fikspunkt 5, i en lavning i ”ny blå sti”, i centrum af de tre 
personer. Når punktet skal genfindes, benyttes stenen i forgrunden af billedet, stenen (ved 
den blåmalede træstok) til venstre for personerne, samt stenspærringen, der ses helt til 
højre i billedet, som ”styrepunkter”. 

Fikspunkt 5 
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Fikspunkt 6.  (69.20 180 N / 51.12 609 V) 

Fikspunkt 6 er lokaliseret i ruinområdet, mellem to husruiner og tæt på den opgravede ruin-
tomt. Fikspunktet er markeret på oversigtsbilledet i foto [1277], samt på foto [893] og [894]. 
For genfindelse af Fikspunkt 6 benyttes hhv. den enligt-beliggende sten få meter nord for 
stien og den meget store sten (Fikspunkt 13) syd for stien, jævnfør foto [1277]. Fra centrum 
af stien ved siden af Fikspunkt 6 er optaget to fotos til brug for monitering af vegetationsslid 
og stiudvikling. 
 

 

Foto [893] viser lokaliseringen af Fikspunkt 6 ved siden af den enligt-beliggende, lyse sten. 
Yderst til højre ses den meget store sten (Fikspunkt 13), der er velegnet til brug for genfin-
delse af Fikspunkt 6, når man nærmer sig området.  

Enligt beliggende og 
opretstående lys sten 

Stor sten, synlig 
på lang afstand 
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Fikspunkt 7 (69.20 176 N / 51.12 642 V) 

Fikspunkt 7 er lokaliseret ca. 20 m vest-sydvest for Fikspunkt 6, og er markeret på over-
sigtsbilledet i foto [1277], samt på nærbilledet i foto [894]. Fra den flade sten ved siden af 
fikspunktet er der optaget et foto ( [1342] i Bilag 4) til brug for monitering af vegetationsslid 
og stiudvikling. 
 

 

Foto [894] viser Fikspunkt 7 og Fikspunkt 6, samt den flade sten, hvorfra foto [1342] (Bilag 
4) er optaget. 

Fikspunkt 6 

Foto-optagelsespunkt 
For1342 

Stor sten, synlig 
på lang afstand 
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Fikspunkt 8  69.20 149 N / 51.12 833 V 

Fikspunkt 8 ligger på toppen af klippe-halvøen og er et meget veldefineret fikspunkt (hvidt 
kors med sort cirkel omkring centrum malet på selve klippefladen), der af geodæter er ble-
vet oprettet til brug for bl.a. flyfotografering, se fotos[1288] og [1356]. Fra fikspunktet er 
optaget 4 fotos ([1343-1346] i Bilag 4) til brug for dokumentation af tilstanden af kystskræn-
ten og det umiddelbare bagland. 
 

 

Foto [1288] er taget fra helikopter og viser halvøen, hvorpå Fikspunkt 8 er lokaliseret. I 
skyggen af fjeldet til højre i billedet anes det Info-skilt, i hvis nærhed Fikspunkt 9, 10 og 11 
samt Profillinje 1 befinder sig.  
 

Infoskilt, hvid 
plet i skyggen 
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Foto [1356] er taget fra fjeldet i den sydvestlige ende af Sermermiut Sletten og viser halv-
øen med Fikspunkt 8. Bemærk i forgrunden den i 2004 oprettede ”ny blå sti” ved de blåma-
lede træpinde. Fikspunkterne 9, 10 og 11 samt Profillinje 1 er alle lokaliseret i den sydvest-
ligste ende af Sermermiut Sletten, tæt på Info-skiltet (se foto [1288]) og det sted, hvor den 
blå sti fører fra sletten og op på fjeldet. 

 

Pilen angiver lokalisering 
affikspunkt 8 
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Fikspunkt 9 (69.20 086 N / 51.12 651 V) 

Punkt på klippevæg over den blå stis sydligste punkt. For genfindelse af Fikspunkt 9 benyt-
tes foto [1348], som er optaget fra selve fikspunktet. Fra Fikspunkt 9 er optaget 9 indbyrdes 
overlappende fotos ([1347-1355] i Bilag 4) til brug for dokumentation af stiudvikling mv. i 
denne sydvestligste del af Sermermiut Sletten. 
 

 

Foto [1348] er taget fra Fikspunkt 9 og viser et oversigtsbillede af Fikspunkt 10 og 11 og 
Profillinje 1. 
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Fikspunkt 10  (69.20 078 N / 51.12 747 V) 

Vestligste punkt af Profillinje 1. Et nærbillede af punktet er vist i foto [904]. 
 

 

Foto [907] er taget i den modsatte retning af foto [1348] fra fjeldet lige over Fikspunkt 10. 
Personen nederst i billedet er ved at montere målebåndet til Fikspunkt 10. I den fjerne ende 
af målebåndet (som viser Profillinje 1) findes Fikspunkt 11 ved fødderne af den opretståen-
de person. På fjeldsiden ovenfor samme person er Fikspunkt 9 lokaliseret. 
 

 

Foto [904] viser et nærbillede af Fikspunkt 10; en stor jernpløk banket ind i en revne i fjeld-
væggen. 
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Fikspunkt 11  (69.20 076 N / 51.12 742 V) 

Fikspunkt 11 er det østligste punkt af Profillinje 1. Et Nærbilleder af punktet er vist i fotos 
[905] og [1373]. 
 

 

Foto [905]: Fikspunkt 11 er en stor jernpløk, der er sat ned i terræn klods op ad en sten. 
Bemærk pløkhovedet ved den grønne pen, der blev benyttet som ”hjælpemarkering” ved 
fotooptagelsen, men som ikke er efterladt i terrænet. Benyt stien og de bagvedliggende 
fjeldpartier til hjælp for genfindelse af fikspunktet.  
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Foto [1373] viser endnu et billede af Fikspunkt 11: den store jernpløk, der ses mellem 
gummistøvlen og stenen, for enden af målebåndet. 
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Profillinje 1  

er lokaliseret mellem Fikspunkt 10 og 11, se fotos [1348] og [907]. Profillinjen er 26 m lang 
og den er opmålt fra Fikspunkt 10 mod Fikspunkt 11. Der er ikke fotograferet ved hver ene-
ste meter; se manual for procedure. 
Fikspunkt 12, 13 og Profillinje 2 er lokaliseret meget tæt på Fikspunkt 6 og 7, jævnfør fotos 
[1277] og [1280], og er således beliggende midt i den mest befærdede del af ruinområdet. 

 

 

Fikspunkt 12 (69.20 196 N / 51.12 555 )V 

Fikspunkt 12 er det nordligste punkt og 0-punktet i Profillinje 2. Fikspunktet er en stor jern-
pløk sat ned i terræn klods op ad den enligt-beliggende sten tæt ved Fikspunkt 6. Et nærbil-
lede er vist i foto [910]. 
 

 

Foto [910] er et nærbillede af Fikspunkt 12, en stor jernpløk klods og ad den lyse, enligt-
beliggende sten. 



 
 
G E U S 59 

Fikspunkt 13  (69.20 185 N / 51.12 556 V) 

Fikspunkt 13 er det sydligste punkt og endepunktet i Profillinje 2. Fikspunktet er en stor 
jernpløk sat ned i terræn klods op ad den nærmeste store sten syd for stien, jævnfør over-
sigtsfoto i foto [1277] og foto af Profillinje 2 i foto [912]. Et nærbillede af fikspunktet er vist i 
foto [913]. 
 

 

Foto [913] viser Fikspunkt 13, jernpløkken mellem stenen og mukkerten 
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Profillinje 2  

er lokaliseret mellem Fikspunkt 12 og 13, jævnfør fotos [1277, 1280 og 912]. 
Profillinjen er 19m lang og den er opmålt fra Fikspunkt 12 mod Fikspunkt 13. De pågæl-
dende fotos findes i Bilag 4; fotonummer 1378-1388. Der er ikke fotograferet ved hver ene-
ste meter; se manual for procedure. 
 

 

Foto [912] viser Profillinje 2, set fra Fikspunkt 12 mod Fikspunkt 13.  

 
Fikspunkt 14 og 15, samt Profillinje 3 er lokaliseret lige nord for Fikspunkt 4 og den mest 
nedskårne gren af det store Y-formede erosionskløft, se oversigtsbillederne i fotos [1277] 
og [1280], samt panoramabilledet i foto [1390-1392]. 



 
 
G E U S 61 

 

Fikspunkt 14  (69.20 299 N / 51.12 361 V) 

Fikspunkt 14, der er det østligste punkt i Profillinje 3, er markeret med en stor jernpløk i 
terrænet klods op ad en meget stor, lys sten på højdedraget over kildevældet, se fotos 
[1390-1392] og [918].  
 

 

Foto  [918] er et nærbillede af Fikspunkt 14. Den store jernpløk ses klods op ad stenen, for 
enden af målebåndet.  

 

 

Fikspunkt 15  (69.20 290 N / 51.12 443 V) 

Fikspunktet er ikke særskilt markeret, men er blot en sten, der befinder sig ved 40-meter 
mærket, udmålt fra Fikspunkt 14, jævnfør fotos [1390-1392] og [1394]. Fikspunktet er det 
vestligste punkt for Profillinje 3. 
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Profillinje 3  

er lokaliseret mellem Fikspunkt 14 og 15. Profilet er 40 m langt, og det er udelukkende do-
kumenteret vha. de oversigtsfotos, der er vist i fotos [1390-1392] og [1394]. 
Profilet spænder over et varieret område, der omfatter et kildevæld, et udbredt system af 
nye og gamle stier, samt et sumpområde. 
 

 

Foto [1394] viser Profillinje 3, set fra Fikspunkt 14 mod Fikspunkt 15. Til hjælp for oriente-
ring af målebåndet/profillinjen benyttes nogle ”styresten”, markeret med cirkler på fotoen. 
For hver 5 meter er der placeret et flag, skiftevis et gråt og et rødt. Det nærmeste grå flag 
(hvorpå der er tegnet et 2-tal) markerer således 5 m punktet. Bemærk at den brede sti, 
hvor vegetationen er fuldstændig slidt af, er 5 meter bred, målt i profillinjen, nemlig mellem 
5- og 10 m- markeringerne.  
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Foto [1390-1392] viser profillinje 3, Fikspunkt 14 og 15, et Info-skilt (øverst i billedet), gamle 
stiforløb (tydeligst til højre for Fikspunkt 14), den ”ny blå sti” ved de blåmalede træpinde, 
samt markeringsflag for hver 5 meter profillinje. Fotos er optaget (mod nord) fra positionen i 
Fikspunkt 4, jævnfør foto [890].  
 
Fikspunkt 16 og 17 og Profillinje 4  
er lokaliseret ved den nordlige fjeldvæg, ca. midtvejs i dalen, mellem Fikspunkt 2 og Profil-
linje 3, se oversigtsfotos i foto [1277] og [1280]. Den letteste måde at genfinde stedet på er 
at følge ”gul sti” til man kommer til et større, plant, blotlagt fjeldparti, der højest stikker 1 
meter op over det omgivende terræn. Dette fjeld ses tydeligt på foto [1277] mellem ”16” og 
”Profil 4”. På fjeldvæggen umiddelbart ”bag” (nord) herfor findes Fikspunkt 16, se foto [922]. 
 

 

Foto [922] viser Profillinje 4 set fra Fikspunkt 17 mod nord/ Fikspunkt 16. Bemærk hvorle-
des stenene i terrænet benyttes til at styre orienteringen af målebåndet / profillinjen. Lokali-
seringen af Fikspunkt 16 på fjeldvæggen er ligeledes angivet. 
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Fikspunkt 16  (69.20 378 N / 51.12 308 V) 

Fikspunktet er det nordligste punkt og 0-punkt for Profillinje 4. Punktet er markeret med en 
jernpløk i en sprække i fjeldvæggen, se foto [921]. 
 

 

Foto [921] er et nærbillede af Fikspunkt 16; en jernpløk i en sprække i fjeldvæggen 
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Fikspunkt 17  (69.20 348 N / 51.12 247 V) 

Fikspunktet er det sydligste punkt og endepunktet for Profillinje 4. Punktet er en stor sten 
57meter fra Fikspunkt 16, se foto [925]. 
 

 

Foto [925] viser Profillinje 4, set fra Fikspunkt 16 mod 17. Der er et flag for hver 5 meter i 
profillinjen. Hvis det er vanskeligt præcist at finde 0-punktets placering på grund af den 
stejle fjeldvæg, er det et godt alternativ at starte med at sætte 5 meter-mærket det korrekte 
sted, som det ses på foto [1395].  
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Foto [1395] viser den korrekte position for 5 meter-mærket (ved sølvgråt flag) i Profillinje 4 

 

 

Profillinje 4  

er lokaliseret mellem Fikspunkt 16 og 17. Profilet er 57 m langt, men kun fotodokumenteret 
mellem 0 og 45 meter. Vegetationen fra 45 m og ud til 57 m er magen til den, der ses ved 
45 meter-mærket, og den fremstod i 2004 upåvirket af slitage. 
 

Varde markerer "Gul sti" 
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Bilag 4. Fotooptagelser i 2004 
Under geo-moniteringsarbejdet i 2004 blev der optaget en lang række fotografier, og for at 
lette søgning efter information om fotografier eller optagelsessteder er fotografierne opdelt 
på følgende måde: 
Dels er fotooptagelserne opdelt på lokaliteter og fotografer og endvidere gives en detaljeret 
beskrivelse af fotografierne, hvor de enkelte fotografier er opført i fortløbende numre.  
Anvendte forkortelser: 
FP = Fikspunkt (FP-1 = Fikspunkt 1, osv.) 
M = meter  
MB = Merete Binderup 
KP = Klaus Poulsen 
DB = David Boertmann 
NM = Naja Mikkelsen 
 

Billeder fra 2004 fordelt på lokaliteter og fotografer 
Merete Binderup (MB) og Klaus Poulsen (KP) har taget følgende fotos fra de tre lokaliteter:  
Kangia Camp I: 692 – 863 KP; 1148 – 1267 MB 
Kangia Camp II: 639 – 691 KP; 1043 – 1134 MB; 1268 – 1271 MB 
Sermermiut: 866 – 691 KP; 1276 – 1292 MB; 1309 – 1407 MB 
 

Beskrivelse af fotos optaget i 2004 
I nærværende liste er fotos beskrevet i fortløbende rækkefølge.  
 
Foto nr. 624-904 er taget af Klaus Poulsen, Ilulissat Kommune. 
Foto nr. 1040-1407 er taget af Merete Binderup, GEUS. 
 

Oversigtsfoto 

624-638 Oversigtsfotos taget fra helikopter på vej til Camp II 
624-639  

Kangia Camp II 

639-642 Oversigtsbilleder, Camp II, taget fra helikopter 
643-649  Turistbillede af Isfjorden, taget fra helikopter 
650-654  Turistbilleder af udsigt og omgivelser, taget fra Camp II 
655 Oversigtsfoto, teltlejr 
656 DB og MB ved FP-1, med FP-2 i baggrunden 
657 Nærbillede af FP-1 
658 FP-1 
659-664 Panoramaserie over teltlejr og omgivelser 
665-666 Vegetationsslid på vinudskænknings-/udsigtspladsen 
667 Sti mellem udsigtspladsen og FP-2 
668 FP-1 (bemærk lille flag på fjeldryg), taget fra FP-2 
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669 FP-2 
670 NM ved sti 
671 FP-2 med flag 
672-673 Terrænet mellem FP-2 og teltlejr 
674 Forbrændingstønde (FP-4) 
675 Profillinje 1, fra start mod slut 
676 Profillinje 1, fra slut mod start 
677 Slutpunkt i Profillinje 1, sti, toilettelt og helikopter 
678 Oversigtsbillede taget fra fjeldet i retning mod syd, med telte, forbrændings-

tønde, FP-1. Bemærk flag ved siden af personen 
679 Sti mod helikopter 
680 Nærbillede af FP-5, som findes 3,8 m nord for forbrændingstønde 
681 Profillinje 2: klargøring / oversigt 
682 Profillinje 2 med helikopter i baggrund 
683 Vegetationsslid ved markeringstønde for heliport 
684 Helikopter 
685 Vegetationsslid ved heliport 
686-691 Turistbilleder af Isfjorden taget fra helikopter 

 

Kangia Camp I 

692-695  Camp I oversigtsfotos taget fra helikopter 
696-722  Overvejende turistfotos, men indeholder også et par gode panoramaserier af 

pladsen 
723 Profillinje 1, FP-1 
724 Profillinje 1, FP-1, bemærk sort lodret streg tegnet på fjeldet over fikspunktet 
725 FP-1 og omgivelser, set mod øst 
726 Profillinje 1, nordlig del og omgivelser, set mod vest 
727 Profil 1 set fra syd mod nord 
728 Profil 1, midterste og sydlige afsnit, set mod øst 
729 Profil 1 set fra nord mod syd 
730-731 Omgivelserne umiddelbart øst for Profil 1, jævnfør foto 732 
732 Profil 1, nordlig halvdel, set mod vest 
733 Profil 1, sydlig halvdel, omgivelser, set mod syd. Målebåndet er skjult bag 

terræn 
734 FP-2, i sydlig ende af Profil 1 
735 Oversigt over Camp I og terræn. Bemærk stien på hylde/nichen mellem side-

morænen og fjeldet 
736 Samme sti som i 735, med fodspor i vegetationsfrit sand 
737 Som 736, men viser også slid på klippe 
738 Mere slid på/sti på klippe 
739 Slid/sti og udsigtsplads 
740 FP-3, i Profillinje 2 og Camp I og Isfjorden i baggrund mod sydsydøst 
741 FP-3, set mod nordøst 
742 Nordligt endepunkt / FP-4 af Profillinje 2 set mod syd 
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743 Profillinje 2, oversigtsfoto taget mod syd, oppe fra fjeldet. Bemærk sten i bag-
grund som sigtelinje 

744 Oversigtsfoto som 743, men teltlejr og sidemoræne kan også ses.  
745-748 Meget illustrativ panoramaserie over lokaliteten, taget fra fjeldet 
749-753 Turistbilleder af helikopter, lejr og Isfjorden 
754-755 Udsigt over sti mellem heliport og udsigtsplads, taget fra fjeldet 
756 Sti langs sidemorænen, meget tydelig 
757 Skråning mellem heliport og sidemoræne, inkl. vandløb  
758 Helikopter og sidemoræne 
759 Kig langs fjeldside mod sydøst 
760-762 Panorama af området mellem FP-6 / stor sten vest for vandløb og Isfjorden 
763-764 Isfjorden 
765-766 FP-6 / stor sten (hovedet af NM ses lige over stenen og MB og DB befinder 

sig på FP-7. Sammenlign med foto 1246). 
767-769 Er taget fra helikopter, og viser stier / slid mellem Camp-I lejr og udsigtspunkt 
770-806 Turistfotos. Alle er taget fra helikopter, og viser fjeld, Isfjord og Indlandsis 
807-809 Kangia Camp II, set fra helikopter 
810-824 Turistfotos over Isfjorden, taget fra helikopter 
825-828 Turistfotos, Ilulissat, byen set i dis fra helikopter 
842 do 
829-841 Sermermiut Sletten, fotos taget fra helikopter 
843-844 do 
846-863 Ilulissat, kirkegård og lufthavn, alle fotos taget fra helikopter 

 

Sermermiut Sletten 

866-868 Sermermiut Sletten, sti og udsigt 
869 do, taget fra fjeldsiden 
870-871  Slidt fjeld / sti oppe på fjeldet 
872-880 Panoramabilleder over den nordøstlige og midterste del af sletten, taget oppe 

fra fjeldsiden 
882 DB & is i baggrunden 
883 Gruppebillede & is i baggrund 
884 Den kystnære del af sletten. Fint ”sti-billede” 
885 Godt oversigtsfoto af midterste del af sletten 
886 DB på sti ved klippefod 
887 Rundskurede klipper ved arkæologernes fikspunkt / FP-3 
888 Nærbillede af samme fikspunkt 
889 Skrænt ved slugt, i skygge 
890 Sti gennem slugt, kommunens Info-skilt, MBs position for optagelse af pano-

rama-billeder (nr. 1321-1326) 
891-894 Ny blå sti, ved slugt 
895 Turistfoto / udsigt over fjorden 
896 DB, MB og NM ved FP-8 på klippe-halvøen 
897 Det sydøstligste hjørne af sletten, ved passage til fjeldet syd for sletten 



 
 
G E U S 70 

898-903 Panoramabilleder af det sydøstligste hjørne af sletten, ved passage til fjeldet 
syd for sletten. Gruppen i færd med at lede efter gode steder til fikspunkter 

905 Nærbillede af FP-11 
906 FP-11, tydeligt 
907 Oversigt, Profillinje 1 
908 Overgang ved klippefod, sydøstlig ende af Profillinje 1 
909 Udsigtsbillede ved ruintomterne 
910 FP-12 ved Profillinje 1 
912 Oversigt, Profillinje 2 
913 FP-13 ved profillinje 2 
914 Ene ende / FP-14 af Profillinje 3 ved skåret 
915 Oversigt, Profillinje 3 
917 Også oversigt, som foto 915 
918 FP-14 for enden af Profillinje 3 
919-920 Oversigtsfotos af Profillinje 3 
921 FP-16 i klippevæg, til venstre for DB’s hånd, Profillinje 14 
922-923 Profillinje 14, oversigtsfotos 
924 FP-17, for ende af Profillinje 4 
925-926 Profillinje 4, oversigtsfotos 
927 Slidte stier på jord og fjeld 

 

Kangia Camp II 

1043-1046 Oversigtsbilleder, Camp II, taget fra helikopter 
1050 Turistbillede af Isfjorden og Indlandsisen, set fra Camp II 
1051 Helikopter på landingsplads, vindpose, lejr i baggrund 
1052-1057 Panoramaserie, lejr, helikopter mv. Taget fra FP-1 
1059-1061  Mosaik. Slidtage ved udsigtspunktet lige ved siden af FP-2. Taget fra top af 

FP-2. (1061 skal nedsættes lidt for at passe i mosaikken) 
1062 FP-1 (bemærk markeringsflaget). Taget fra FP-2 
1063 FP-2. Taget fra FP-1 
1064 Nærbillede af sti, med feltbog som målestok 
1065  Foto fra top af FP-3, taget i sydvestlig retning mod vinstien. FP-2 markeret 

med flag på top af stor sten 
1066 Lokalisering af Profillinje 1.  
 
1067-1098 Fotodokumentation af Profillinje 1 (Kangia Camp II) 
1067 Profillinje 1. markeringsflag ved 1 meter, i centrum af foto. Fotoet viser hele 

udsnittet 0-2 m 
1068 2 m 
1069 3 m 
1070 4 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1071 5 m 
1072 6 m 
1073 7 m 
1074 8 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
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1075 9 m 
1076 10 m 
1077 11 m 
1078 12 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser). Midt i sti 
 1079 Nærbillede af sti ved 11,70–11,80 m. Flaget markerer 12 m punktet 
 1080 Samme som 1079, bare mere skråbillede; slidt tue 
1081 13 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1082 14 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1083 15 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
  Tydeligt stiforløb mellem 14,55 og 15,05 m 
1084 16 m, men bemærk at markeringsflaget er placeret i 16,05 m 
 Terrænet bærer tydeligt præg af slid mellem 16,5 og 17,0 m 
1085 17 m 
1086 18 m. Ved sten 
1087 19 m 
1088 20 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1089 21 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1090 22 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1091 23 m (tallet kan ikke ses pga. reflekser) 
1092 24 m 
1093 25 m, men det er bagsiden af målebåndet (82 FT) der ses 
1094 26 m 
1095 27 m, men det er bagsiden af målebåndet (88 FT 7,5) der ses 
1096 28 m 
1097 29 m. Nordlig ende af Profillinje 1 og nærbillede af stenene, hvor profilet slut-

ter 
1098 Profillinje 1, oversigtsbillede, fra nord mod syd 
1099 Udsigtsbillede over Isfjorden, taget fra lejren, mod vestsydvest 
1100 Oversigtsbillede taget fra FP-7, i østlig retning mod toilet-teltet. Der kan anes 

to stier mod helikopterlandingspladsen 
1101 Samme som 1100, men der er zoomet ind på stierne 
1102 Profillinje 1, taget fra FP-5 mod slutningen af profillinjen, plus FP-7 
1103 FP-5 (i nærbillede) og forbrændingstønden 
1104 ”Silkefjeldet” og stenen ved FP-7 (øverst til højre i billedet) 
1105  FP-8 ud for indgang til beboelsesteltet. Kraftig slidtage i vegetationen. Be-

mærk at den lyse fjeldkant ved FP-8 kan genfindes på oversigtsfoto 1053 
1106-1108.1 FP-8 og slidt vegetation ud for teltindgangen 
1109-1110 Slidt vegetation inde i beboelsesteltet 
1111 Oversigtsbillede: FP-5 (ved at blive fotograferet af KP), forbrændingstønde 

(FP-4) samt FP-1 
 
1112-1126 Fotodokumentation af Profillinje 2 (Kangia Camp II) 
1112 Profillinje, terrænet omkring 1 m (0-1,75 m) 
1113 2 m 
1114 3 m 
1115 4 m 
1116 5 m 
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1117 6 m, tydelig sti/slidtage fra stenen i 6,2 m -> 7 m 
1118 7 m, slid 
1119 8 m, fortsat slid 
1120 9 m, begrænset slid 
1121 10 m, ikke længere slidpræget 
1122 11 m 
1123 12 m, mellem 12 og 12,5 m ligger en del vegetation omvendt/på hovedet. Det 

er faldet ned fra det tilstødende barfjeld 
1124 13 m. Ved 13,1 m begynder barfjeldet 
1125 14 m, barfjeld. (15 og 16 m fortsat barfjeld) 
1126 17 m. Endepunkt af Profilline 2, ved stor sten 
1127 Profillinje 2, oversigt mod SSØ/startpunkt og en blå plastiktønde tæt ved lan-

dingspladsen 
1128 Profillinje 2, oversigt mod NNV/endepunkt 
1129 Stiforløb vest for Profillinje 2, taget fra FP-9 
1130 Oversigtsfoto: profillinje 2 og teltlejr 
1131-1134  Slid ved landingspladsen 
 
 
Kangia Camp I 
1148-1153  Oversigtsfotos af Kangia Camp I, optaget fra helikopter 
1161 Teltlejren på terrasse/fjeldhylde tæt ved sidemorænen 
 
1163-1188 Fotodokumentation af Profillinje 1 (Kangia Camp I) 
1163 Profillinje 1, FP-1, nordligt punkt, oversigt 
1164 Profillinje 1, FP-1, nordligt punkt, nærbillede 
1165 1 m, (men det er bagsiden af målebåndet, der ses) 
1166 2 m, (men det er bagsiden af målebåndet, der ses) 
1167 3 m 
1168 4 m 
1169 5 m (i 5,5 m ses en sten, der også kan ses på foto 1170) 
1170 6 m 
1171 7 m 
1172 8 m 
1173 9 m 
1174 10 m 
1175 11 m 
1176 12 m, der er en sten/fjeld omkring 12,5 m 
1177 13 m, der er en sten/fjeld omkring 13,5 m 
1178 14 m 
1179 15 m 
1180 16 m, og ret ud for sten 
1181 17 m 
1182 18 m, i kant af fjeld/sten  
1183 19 m 
1184 20 m 
1185 21 m (kan ikke ses fordi målebåndet er drejet)  
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1186 22 m 
1187 23 m 
1188 23,5 m, med målebåndsholder og sølv-markeringsflag placeret i endepunkt, 

som er markeret ved 3 små sten. Sydligste punkt i linje. 
1189 Profillinje 1, set fra syd mod nord 
1190 Profillinje 1, fra syd mod nord, set fra 12,5 m 
1191 Foto mod sydøst, fra 20 m-punktet i Profillinje 1: viser erosion af den ”steppe-

lignende” vegetation 
1192 Foto mod vest (mod teltlejren; tipi-top og -side anes) fra 20 m punktet i Profil-

linje 1 
1193 Udsigt over lejrplads og sidemoræne 
1194 Slidte stier / passager mellem teltlejr og udsigtspunktet øst for lejren 
1195 Som 1194, men i nærbillede 
 
1196 – 1227 Fotodokumentation af Profillinje 2 (Kangia Camp I) 
1196 1. punkt (0 m), wsw punkt. Bemærk at top af FP-3 (jernpløk) kan ses ved fod 

af flagpind 
1197 1 m (kan kun vanskeligt ses pga. reflekser) 
1198 2 m (kan ikke ses pga. reflekser)  
1199 3 m 
1200 4 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1201 5 m (kan ikke ses pga. reflekser)   
1202 6 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1203 7 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1204 8 m 
1205 9 m 
1206 10 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1207 11 m 
1208 12 m 
1209 13 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1210 14 m 
1211 15 m 
1212 16 m 
1213 17 m 
1214 18 m  
1215 19 m 
1216 20 m 
1217 21 m 
1218 22 m, let overbelyst, men vegetationen kan tydes 
1219 22 m igen, og lidt skarpere end 1218. Fra 22 m ændrer vegetationen karakter 

og bliver mere ”bulet” 
1220 23 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1221 24 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1222 25 m, let overbelyst og uskarpt, men kan bruges 
1223 26 m 
1224 26 m igen. Både 1223 og 1224 er gode, 1224 måske bedst 
1225 27 m 
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1226 28 m 
1227 29 m, Slutpunkt for Profillinje 2. Bemærk top af FP-4, en jernpløk ved fod af 

flagpind 
1228 Nærbillede af vegetation på helikopterlandingsplads 
1229 Som 1228, taget i retning af udsigtspunktet 
1230 Vegetation på helikopterlandingsplads 
1231 Nærbillede af meget nedslidt / kvast vegetation på helikopterlandingsplads 
1232 – 1245   panoramabilleder horisonten rundt, mellem teltlejren i syd og helt ud til kan-

ten af Isfjorden i vest. 1237 og 1238 viser de to ender af Profillinje 2. Hele se-
rien er optaget fra FP-6 

1246 – 1249 alle billeder optaget fra FP-7 
1246 Foto af FP-6 (stor sten ved person). Sammenlign med foto 765 
1247-1248 Teltlejr og Isfjord, taget mod sydøst 
1249 Som 1248, men med zoom 
1250 Landingspladsen med slidt vegetation, helikopter og pilot 
1251 – 1254 Er alle af Kangia Camp I, stisystemet mellem lejren og udsigtspunktet, opta-

get fra helikopter 

Oversigtsbilleder af Kangia Camp II 

1268 – 1271 optaget fra helikopter 
 
1276 – 1292 Oversigtsbilleder Sermermiut Sletten, optaget fra helikopter  
1277 Godt oversigtsfoto 
1278 
1279 
1280 Godt oversigtsfoto 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 Zoomet in på dørbro over vådområde 
1286 Godt oversigtsfoto af området der ligger i ”fjeldskygge” 
1287 Ny/Blå træpindsmarkeret sti 
1288 Klippeparti på kysten 
1289 Skred på sletten 
1290 Godt oversigtsfoto af ”Diagonalsti” over sletten 
1291 Som 1289. Godt eksempel på begyndende slitage omkring ny sti 
1292 Endnu et eksempel på begyndende slitage omkring ny sti 

 

Sermermiut Sletten 

1309 Fikspunkt 1, samt gammelt, tydeligt stisystem v N-lig fjeldvæg, ca. halvvejs 
nede på sletten 

1310 – 1312 Panoramabilleder, som 1309 men set lidt højere oppefra. Optaget fra Fiks-
punkt 1 

1313 Glasskår på jorden, nærbillede 
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1314 Flydelobe og stier 
1315 - 1317 Stier på sletten og nedre del af fjeldet. Alle optaget fra Fikspunkt 2 
1318 Svagt udviklet stisystem 
1319 Glasskår 
1320 Foto op gennem nordlig ravine. Blok med gult T-mærke skredet ned ad siden. 

Stor forskel i vegetationsmønsteret mellem hhv. den nord- og sydeksponere-
de skråning 

1321 - 1326 Panoramabilleder optaget fra Fikspunkt 4. Flere rækker stisystemer kan ses, 
bl.a. den nye sti, markeret med blåmalede træpinde, og som lokalt er slidt 
meget bred pga. et kildevæld, der vanskeliggør passage 

1327 NM med notesbog 
1328 - 1329 Eksempler på, hvor hurtig nedslidningen kan finde sted. Bemærk afspærrin-

gen af den gamle sti til højre for de to bageste markeringspinde 
1331 – 1335 Panoramabilleder af skredlober 
1336 - 1337 Eksempler på ”frosthævningsfænomener” 
1338 ”Turistfoto” af Blå sti, holdet og udsigten ved siden af udgravningspladsen 
1339 Vandrere, der bevæger sig rundt uden for de afmærkede stier 
1340-1341 NM på ny sti, og turister på ny sti. 180 grader mellem de to fotos  
1342 Foto i retning af Fikspunkt 6 for at vise stisystemerne 
1343-1346 Fotos af kystskrænten. Alle taget fra Fikspunkt 8 på halvøen 
1347-1356 Oversigtsfotos / panoramabilleder taget fra fjeldet i den sydvestlige ende af 

sletten  
 
1359 – 1373 Fotodokumentation af Profillinje 1 (Sermermiut Sletten) 
1359 1 m, samt klippen, hvor fikspunktet sidder 
1360 5 m 
1361 10 m 
1362 15 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1363 16 m (kan kun vanskeligt ses pga. reflekser) 
1364 17 m (kan kun vanskeligt ses pga. reflekser) 
1365 18 m 
1366 19 m (kan kun vanskeligt ses pga. reflekser) 
1367 20 m 
1368 21 m 
1369 22 m 
1370 23 m 
1371 24 m 
1372 25 m (kan ikke ses pga. reflekser) 
1373 26 m, sidste pkt. i profil (kan kun vanskeligt ses pga. reflekser) 
1374 Foto taget fra Info-skiltet i den sydvestlige ende af sletten op mod ”pas” på 

fjeldet, for at dokumentere status af nedslidning i op/nedstigningsområdet 
1377 Foto af den husruin, som af guider benyttes til demonstration af en eskimoisk 

husruin. Ruinen bærer tydelige spor af slitage på væggene, som visse steder 
er skredet sammen. Flere sten i husgangen er begyndt at skride ned. 

 
1378 – 1388 Fotodokumentation af Profillinje 2 (Sermermiut Sletten) 
1378 1 m. Vanskelig at se 
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1379 2 m. Vanskelig at se 
1380 3 m. Mange reflekser. Værdierne vanskelige / umulige at tyde 
1381 4 m. Vanskelig at se. 4 m mærket/flaget står lige i kant af sti 
1382 5 m. Mange reflekser. Værdierne vanskelige at tyde. Mærket/flaget står i sti 
1383 6 m. Vanskelig at se 
1384 7 m. Umulig at se 
1385 10 m. Mange reflekser på målebånd. Værdierne umulige at tyde 
1386 13 m. Mange reflekser på målebånd. Værdierne umulige at tyde 
1387 16 m. Mange reflekser på målebånd. Værdierne umulige at tyde 
1388 19 m. Mange reflekser på målebånd. Værdierne umulige at tyde 
1389 Oversigtsfoto af samme område som 1390-1392 
1390-1392 Panoramafotos af Profillinje 3 (Sermermiut Sletten), som er markeret ved 

målebåndet 
1394 Langsfoto af Profillinje 3 
 
1395 – 1404 Fotodokumentation af Profillinje 4 (Sermermiut Sletten). Mange reflekser 

på målebånd i hele profilet. Værdierne vanskelige / umulige at tyde. 
1395 5 m     
1396  eksisterer ikke. Fejloptagelse, der blev slettet straks og taget om (=1397) 
1397 10 m 
1398 15 m 
1399 20 m 
1400 25 m 
1401 30 m 
1402 35 m 
1403 40 m 
1404 45 m 
1405 Sti og det karakteristiske slid på klippen ved FP-1 
1406-1407 Vådområde med paller i den NØ-ligste ende af sletten, tæt på den gamle 

heliport. 
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